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Presidente do Senado, matéria publicado no jornal 
Folha de S. Paulo, de 18-3·93, intitulada "Guia do 
plebiscito" em que, segundo o perió_dico, -roi- formu
lada pergunta sobre o. assunto ao Sen." Magno Ba-
celar". Sen. :G:lcio Alvares ,_, ._.-... ·.-···~· ......... -... ...,.~ .-'""".·'-- ,7330 

Parecer n.0 252/93 - CCJO, -referente à consulta 
do Sr. Presidente do Senado Federal,_ ao PreSidente _ 
da CCJC, sore questão ·de. ol'demlev.P~da pelo .. Sen: 
Cid Sabóia de Carvalho, sobre votação de projetas 
de decretos- legislativos, aprovando __ outorga e reno--
vação de concessão de serviço de radiodifusão sonora 
e--de som e imagem. Sen. Josaphat Marinhó _. ·~·-'"'·. ~ _, '7331 

Parecer n.0 253/93 - CCJC. sobre o PLC n.O 
26/90, que "introduz modificações no Cõdigo de Pro-
cesso Civil". Sen. Élcio Alvares ........... -. ..... ~ . ..- ~ 7332 

.Parecer n .0 254/93 - cc:rc, , sobre o PLC n.0 · 
105/92, que '1dá nova redação ao- art. 56 da Lei n.O 
6. 015, de 30-12-73, Leis dos Réglstros Públicos. Sen. 
Jos.aphat Marinho ...................... , , ""··· •... ..- .•7333 

Parecer n.o 255/93 - ixtrc, aó PLC n.o 145793;··· ··· 
que "cria cargos de Patrulheiro Rodoviásio Federal 
e dá outras providências". Sen. Luiz Alberto Oliveira 7333 

Parecer n.O 256/93 - CCJC, sobre o PR n.o 66Í92; 
que "dá nova redação ao art. 356, do Regulamento 
Administrativo do Senado Federal, aprovado pela 
Resolução n.o 58/72. Sen. Jutahy Magalhães . . . . . . . . 7334 

-Parecer n.0 257/93 - CCJC, sobre o PR n.o 2/Íl2, 
que "altera o instituto da Indicação, de que tra~ a 
Seção IV do Capitulo I, Título VIII, do Regimento 
Interno do Senado Federal. Sen. Jutahy Magalhães 7335 

Parecer n.0 258/93 - CREDN, sobre o PDL n.o 
18/93, que "aprova o texto do _Tratado_ sobre Trans
ferência de Presos, celebrado entre os Governos da 
República Federativa ·do Brasil e do Canadá, em 
Brru;fiia, a 15-7-92. Sen. Irapuan Costa Júnior . . . •. 74.05 
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Parecer oral ao PR n.0 65/93, da Comissã6 Dire-
tora, que ~·transforma cargos vagos do Quadro de 
Pessoal do Senado Federal". Sen. Magno Bacelar . . . . 7411 
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Nabor Júnior ....... ·--··---·"·-·~-·.-•.--•--''--"·-'·'7412 

PARTIDO POLíTICO (CP!) 
Focalizando retrospectiva histór_ica da composi-

ção partidária no Brasil. Sen. Eduardo Suplicy . . . . 7019 

Ressaltando a credibilidade do PT, em face_ da 
seriedade com que são apur-adas as mais diversas 
denúncias, formuladas pelos cidadãos brasileiros. 
Sen. Eduardo Suplicy ................. .c • .,~·'·"- .c. ."·7234 

PETROBRAS 

Defendendo a preservação do monopólio e'statal 
do petróleo brasileiro, através da Petrobrás. Sen. 
Nabor Júnior ... ~ ........ -.. , ... ,-.......... . -.-·-J~~---. J..;,-,. ~ ;!..-.". ,,.,.--7219 

PLANEJAMENTCi FAMILIAR . 

Ressaltando aspectos do planejamento familiar 
e do controle da natalidade. Sen. Ruy Bacelar . . . . . . 7128 

POLíTICA ECONõMroO-FINANiCE.!R..'l. (Vide Politi-
ca. Salarial) 

Salientando a necessidade de se manter a 
unidade de comanâo na gestã"o da econo:rriia. Sen.. 
Affonso Camargo · .... : .... : ...... o-.. -... ·''··"·c.,oc;.ct-' .,6995 

Reiterando a relevância. do PLS" u:o- 186/91; de 
autoria de S. Ex.a, que veda a utilização de tabelas e 
de códigos, como estabelecimento de preços de bens 
ou .serviços e dá outras providências. Sen. Fran-
cisco Rollemberg ..... «•-...... ,-.... ~. ·-·~"·---~ .. 5974 

Salientando a necessidade de se manter· a_ unida-
de de comando na gestão da economia. Seif: -.Ãfforiso ____ _ 
Camargo ................. ; .. -., ..... ,c .... ,_, .•.. , .. 6995 

ca.mentando a apatia política, dia.nte da insta
bilidade ecõnômica, resultante_ do evidente. desc;on- __ 
trole da inflação. Sen. · Affonso camargo : : ... -~- _ . _7'1.31 

Defendendo uma contribuição mais efetiva do 
sistema financeiro para a estabilidade da economia 
brasileira, livrando o Pais das Conseqüências danosa.s 
da ('ciranda financeira". Sen . .Túnia Marise ....... _ 7338 

POLíT]CA MONETARIA 
Apontando conflitos causado.s no"· merca:áo--fi

nanceiro com a implantação do cruzeiro real. Sen. 
Júnla Martse ......................... , , "" ....... , 7126 

POLíTICA SALARIAL CVlâe Explicação Pessoal) 
Referindo-se ao Programa de Garantia de Renda 

Mínima. Sen.. Eduardo SupUcy ........ _. •... ·•-~ '7Al3 
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Discutindo o PDL n.0 18/93, que ua.prova o téx-ho 

do Tratado sobre Transferência de Pieso.s. cele
brado entre os Governos Cla República Federativa 
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Eduardo. Suplicy ................................... 7406 

PROJETO DE LEI (Vide Cheque Pré-Datado, Edu-
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Reiterando' à relevância do. PLs n.0 186/91, de 
autoria de S. Ex.a, que veda a utlllzação de tabelas 
e de cóâlgo; como estabelecimento de preços âe 
bens ou serviç<ls e dá outras providências. Sen. 
Francisco Roilemberg .. .. .. ..... . . .. .. ... .. .. . .. .. . 6974 
_ PLS n.0 96/93, que "garante matricula em insti
tuição de- ensino . .superior e no curso de origem, a 
ex-alunos que·tenham interrompido seus estudos su
periores e ·da outras providências". Sen. Aureo Melln 6987 

PLS n.O 100/93, que "dispõe sobre a. outorga e 
renovação de concessãO oti pe-rmissão, para explora
ção de serviço de- radiodifusão sonora e- ct·e sOns -e 
imagens.". Sen. Jut~ Magalhães ......... ·-··· .••... 7160 

· PLS. .. n.0. io1)93, "autoriza o Poder Executivo a 
adotar medidas de contra-retaliação, nos casQ.S que 
determina e dá outras providências". Sen. .íullo 
campos .................................. , ......... 7212 

Encaminhando a votação da Mensall'em n.0 278/93; · 
que "solicita a retirada do PLC n.o 110/93, que dispõe 
sobre a estrutura e competência da Ouvldoria-Geral 
da Republica". Sen. Cid Sabóia de Carvalho ._. , •. . . 7229 

PLS n.O 102/93, "altera dispositivos da Lei n." 
7 .357, de 2-9-93, que dispõe sobre o cheque e dá 
outras providênci~''., Sen. _Franciscoo_ R<?ll~berg 7335 

PLS n.O 103/93, "altera a Lei n.0 8.666,de21-6-93, 
que regulamenta o art. 57, inciso XXI, 'dà"doristitu!
ção Federal,)nstitul normas Para licitações e con
tratos ifa administração pública e dá outras ,pro-
vidências'. Sen. Pedro Simon . ·-~ ...... _.:. -~~. " .... ~. 7336-

PROJETO DE'RESó:LUÇAO 

Discutindo o PR n.O 44/9_2, que "clisciplina a 
aprovação, pelo Senado Federal, das operações fi
nanceiras conJ o FMI. Sen. Eduardo SUplicy . . . . . . 7230 

PROTESTO 
Referindo-se ao protesto do Engenheiro Itamar 

Miranda Feline, Superintendente da Estrada de -Fer
ro Carajás, · dirigindo ao Engenheiro Sílvio Albu
querque· da Silva Rego, pela preferência dada a uma 
empresa holandesa para çs serviQO.S de dragager:p. &J.á_ 
terminal de Ponta da- Madeira, em São r.tií.s - MA, 
em detrimento de empresa nacional. Sen. Nelson 
Carneiro ·······-··~·-·······•·•···"··---·c.~,.: ..... 7150 

REFORMA CONSTITUCIONAL (Vide também .SF) 

Comentando a respeito da revisão constitUCio
nal, a iniciar-.se no próximo dia 5 de outubro. -SeÜ. 
Henrique Almeida ........................... "-,.. . 7009 

Atestando o apoio dos GoveJ:Iladores Hélio Gar~ 
cia e Joaquim Francisco, à emenda constitucional 



de sua iniciativa, propondo a reeleição do Presidente 
da República, Governadores e Prefeitos. Sen. Ney 
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Maranhão . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . • . . . .. . . . . . . . 7119 

Defendendo a necessidade -da revisão constitu
cional, evidenciando a geração de empregos que uma 
Constituição progressista criará no Pais. Sen. -Es· 
peridião Amin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7184 

Focalizando reunião de representantes_ de __ oito _ 
partidos, na Câmara dos- Deputados, com o intUito- de
ordenar os trabalhos da revisão constitucional. Sen. 
Josaphat Marinho ............ ; ..... _ ....... ·-"'-~ 7222 

Tecendo comentários sobre a revisão constitu
cional. Sen. Cid Sabóia de Carvalho ... ,. ~ ... _ ... ---7225 

Defendendo o Senado Federal, nb processo de 
revisão constitucional. Sen. Cid_ Sabóia de. Carvalho 7275 

REGIÃO AMAZONICA 
Advertindo para a tentativa de ocupação estran· 

geira da Amazônia, em virtude da presença de tropas 
norte-americanas e francesas, na fronteira do Brasil 
com a Guiana Francesa e ressaltando a illliPortância 
da implantação do Projeto Calha Nor_te._ S_en, 
Aureõ Mello . ,. ,. .. .. .. . .. .. . .. .... . . .. .. .. . .. .. .. . 7203 

Apelando às autoridades brasileiras em favor de 
garimpeiros, que foram presos pelo exército da 
Guiana Iilgle.Sa, na região fronteiriça do rio Trom-
betas. Sen. César Dias ................... , ... ----··--7454 

REGIÃO NORDESTE 
Dando conhecimento ao Plenário do encontro 

de prefeitos do Nordeste, com o Sr. Presidente da 
República, tendo como tema o quadro de eldrema _ 
gravidade na região, com a seca. Sen. Mauro Be-
:Uevides . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..... .. . . .. 7172 

REQUERIMENTO (Vide também Saúde) 
Requerimento n.0 733/93, de informações~ ao Mi

nistro do Trabalho, referente ao Programa de ·_Ali
mentação do_ Trabalhador e à refeição-convênio. Sen. 
Henriqne Almeida .............. -............ -· ... - 6989_ 

EnCaminhando votação do Requerimento nJ<> 
734/93, homenagem de pesar pelo falecime_nto do ex
Senador Hugo Ramos. Sen. Nelson Carneiro ... _. . . 6989 

Requerimento n.O 479/93, solicitando transcrição 
nos Anais, dos discursos dos Ministros Francisco 
Rezek e Lulz Octávio Galloti, na cerimônia de posse 
deste último, na Presidência do STF e do Mln!.stro 
Paulo Bro.ssard, na Vice-Presidência. Sen. Marco 
Maciel _ .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. . . .. • . .. . .. .. .. .. .. 7078 

Encaminhando votação do Requerimento n.0 

700/93, solicitando, nos termos regimentais, que so-
bre o PLC n.0 40/93, além da Comissão constante do 
despacho, seja ouvida, também, a Comissão de As
suntos Econômicos. Sen. Cid Sabóla de Carvalho 7142 

Apresentando as razões que motivaram a apre
sentação, por S. Ex.a., do requerimento de informa-
ções ao Ministério da Indústria, Comércic e Turismo, 
sobre os estoques reguladores de caf-é, mantidos com 
recursos da União. Sen. N ey Maranhão . . . . . . . . . . 7171 

Requerimento n.0 743/93, de informações, ao 
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Requerimento_ n.O 747/93, de informações, ao Sr. 
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Requerimento n.o 516/9.3, solicitando transcrição 
nos Anais, do artigo '1materiais de altrBsima radioa
tividade ameaçam Minas, Rio, São Paulo e o Brasil"~ 
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Lavoisier Mala .............. : : ...... _ ..... _ . _ . __ .. .. 7134 

(RO) 

Lastimando persegmçoes do atual Governador 
de Rondônia a Prefeitos, tidos como adversários po
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Dando conhecimento à Casa do lançamento 
oficial do Fórum Global da Juventude, em solenidade 
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Meio Ambiente, Sr. Fernando Coutinho Jorge. Sen. 
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SOLIDARIEDADE 

Prestando solidariedade ao Sen. Chagas Rodri
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ANO XL VII~ - N• 122 TERÇA:J'EIRA, 3 DE AGOSTO DE 1993 BRASÍLIA -DF 

SENADO F.EDERAL 

. \*) Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Levy Dias, 2' Vice-Presidcnte, no exercício 
da Presidenca, nos termos do arL 48, Item 28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' 55, DE 1993 

Autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso a emitir, no segundo semestre de 
1993, novos títulos da dívida pública estadual para giro de !9.135.535.345 Letras Financeiras 
do Tesouro do Estado de Mato Grosso- LFT-MT. 

O Senado Federal resolve: 
ArL 1•' É o Governo do Estado de Mato Grosso autorizado, nos termos da Resolução n'' 36, 

de 1992, do Senado Federal, a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Mato Grosso, destinadas 
a reaplicação de 90% do resgaJe de 19.1_;l5.)~5.34~-Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Mato 
Grosso -LFT-MT, vencíveis no segundo semestre de 1993. 

Art. 2• A emissão deverá ser realizada nas seguintes condições: 

a) quantidade: a ser definida no dia de resgate dos títulos a serem substituídos, deduzida a parcela 
de 10%, a título de juros; 

b) modalidade: nominativa-transferível; 
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional- LFT, criadas pelo Decre--

to-Lei ii' 2.376, de 25 de novembro de !987 (mesma taxa referencial); 
d) prazo: até setencentos e trinta dias; 
e) valor nominal: Cr$1 ,00; 
I) características dos Títulos a serem substituídos: 

(.*) Republicada por haver saído com -iJfcorreções no DCN (Seção 11), de 3-7-93. 

,. 
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EXPEDIENTE 
CENTRO ORAP!CO DO SI!NADO PEDI!RAL 

D!ÁIUO DO CONOIUISIO NACIONAL MANOEL VlLELA DE MAGALHÁES 
Dircaor.Ocra.J do Scudo Pcd.cral Ia pre110 1ob r•poualtil:idade da Meu do Seudo Pedt:n.l 

. ...\üACIElDA SILVA MAlA 
Diretor Eueuavo 
CARLUS HOMERO VIEIRA SINA 
Oiretor Adaiailtraavo 

ASSINATURAS 

LI.: l:t. CARLOS BASTOS :SC.estral ...... -........................................... _., .. ,_,,"-·-.. ·-············· ........... _Cr$ 70.0(Q.OO 
Dire~ot lad•tnal 
FLORlAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Oirctor Adjuto 

t) características dos títulos a serem substituídos: 

LFTEIMT 
Vencimento Titulo Quantidade 

1°-8-93 640349 !.649.935.232 
15-8-93 640440 1.762.477.971 
15-8-93 641096 125.0Q0.800 
1°-11-93 640350 -3.399A8L624 
1°-11-93 640441 1.649.935.232 
15-11-93 640349 - -~ 8:461.227.315 
15-11-93 .640532 1.762.477.971 
15"11-93 641188 125.000.000 
1°-12-93 641279 - 200.000.000 

TOTAL 19.135.535.345 

g)J!rrn&io ~-coJ2~a,ão e v~osim~:to d!ls tíiglg~ 
a ~en;:m en1itidgsi 

Colo~ão Vencimento Titulo Dato!· Base 
2-8-93 1°-8-94 640364 2-8-93 
2-8-93 1°-11-94 640456 2-8-93 . 
2-8-93 - 1°-2-95 640548 2-8-93 
2-8-93 1°-5-95 640637 2-8-93 
2-8-93 1°-8-95 640729 2-8-93 
16-8-93 15-8-94- . 640364 16-8-93 

Colocação Vencimento Título Data-Base 

16-8-93 15-11-94 64Ó456- 16-8-93 
16-8-93 15-2-95 646548 16-8-93 
16-8-93 15-5-95 . 640637 16-8-93 
16-8-93 - "1S-s:9s 640729 16-8-93 
16-8-93 15-8-94 640364 16-8-93 
!6-8-93 15-11-94 - 640456 16-8-93 
16-8-93 15-2-95 640548 16-8-93 
16-8-93 15-11-95 

--

640821 16-8-93 
16-8-93 15-8-95 640729 16-8-93 
J0-11-93 1°-11-94 640365-- 1°.11-93 
1°-11-93 1°-2-95 640457 1°-11-93 
! 0-11-93 1°-5-95 640546 ! 0-11-93 
J•-Jl-93 ! 0-8-95 640638 1°-11-93 
1°-ll-93 1°-11-95 640730 1-11~93 
16-1L-93 15-11-94 640364 16-11-93 
16-11-93 rs-n5. 640456 16-11-93 
16-11-93 15-5-95 640545 '16-Ü-93 
16-ll-93 15-8-95 64Ó637 16-11-93 
16-11-93 15-11-95 640729 16-11-93 

- 1°-12-93 1"-12,94 . 640365 1°-12-93 
1°-12-93- 1°-3-95 640455 1°-12-93 
1°-12-93 1°-6-95 640547 1°-12-93 
1°-12-93 1°-9-95 640639 1•-12:93 
1°-12-93 1°-12-95 64Ó730 1°-12~93 

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução n' 565, de 20 de 
setembro de 1979. do Banco Central; 

i) autorização legislativa: Lei n'' 4.660, de 7 de fevereiro de 1984 e Decretos n'' 1.658, de 8 de 
nove-..oro de 1985; 1.660, de 8 de novembro de 1985. e 2.651, de 29 de março de 1993. 

Art. 3"' _A presente autorização deverá ser exercida no prazo de duzentos e setenta dias, a contar 
da data de sua publicação. 

Art. 4'' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. _ _ 
Senado Federal, 2 de julho de 1993. - Senador Levy Dias, 2' Vice-Presidente. no exercício 

da Presidência. - ·- -
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--SUMÁRIO 

1993 
1- ATA DA 148' SESSÃO, EM 2 DE AGOSTO DE 

LI- ABERTURA 
1.2- EXPEDIENTE 
1.2.1- Mensagen."i do Senhor Pres_idente da R~WJiQ)_i_ç_~_ 
N" 258, 259, 260, 261, 262, 26{- 264, ·z65, 266, 267 

e 268, de 1993 (n" 432,433,434,436,437,440,453,454, 
455, 459 c 466, de 1993, respectivamente, na origem), resti
tuindo autógrafos de projeto de lei sancionados 

N'' 269, 270, 271, 272 c 273, de 1993 (o·• 438, 445, 
446, 447 e 471, de 1993, respectivamente, na origem), de 
agradedmento de _comunicações. 

1.2.2- Ofícios do Sr. 1~ Secretário da Câmara dÕs 
Deputados 

- Nm 237,263 e 264/93, comunicando o arquiv3rrierúo 
dos seguintes projetes: -

Projeto de Lei do Senado n" 238, de 1991 (o" 2.714/91, 
naquela Casa), que estabelece critt!rios para avaliação dos 
incentivos fiscais, subsídios e benefícios de natureza finan
ceira, tributária c creditícia. 

Projeto de Lei do Senado o" 388, de 1989 (o' 5.655/9D: 
naquela Casa), que altera o art. 9~ da Lei n" 4.591, de 
16 de dezembro de 1964~ que "dispõe sobre o condomínio 
em edificações- e das corporações imobiliárias .. , para redu
zir o número de assinaturas necessárias à aprovação da 
Convenção de Condomínio. 

Projeto de Lei do Senado n' 386, de 1991 (no 3.166/92, 
naquela Casa), que regulamenta o inciso XII do art. sa 
da Constituição Federal e modifica o art. 151 do Código 
Penal. 

N~ 274/93, comunicã.ndo a rcjeíçãO'cfo SubSihi..úivo dO 
Senado aó Projeto de Lei da Câmara n" 127, de 1993 (n' 
3.610/93, na Casa de origem), que altera dispositivos da 
Lei o' 8.542, de 23 d<:_dezembro de 1992, c dá outras 
providências. 

1.2.3- Lejtura de projeto 
-Projeto de Decreto Legislativo n' 26, de 1993, de 

autoria do Senador Humberto Lucena e outros Senadores, 
que_·''dispé,ie sobre o- não-pagamento· da ajuda de custo 
aos Membros do Congr-esso Nacional". 

1.2.4- Comunicações da Presidência 
-RecebimentO da Mensagem n'' 274,_de autoria da 

Presidência· da República, no dia 14 de julho do ano em 
curso, encaminhando os relatórios analíticos de ava1iação 
em complementação aos relatórios sintéticos da C_oii!pa
nhia Siderúrgica Paulista- COSIPA, remetidos em 8 de 

. julho próximo passado, sendo que o prazo de 20 dias, 
previsto no art. zo da Medida Provisória n" 327, de 1993, 
reeditada sob o n9 334/93, cõmeça a fluir a partir do dia 
15 de julho, expirando nü dia 3 de agosto. 

-Encaminhamento à Comissão de ConstituiçãO, lusK 
tiça e Cidadania, da Consulta n~ 2/93, desta Presidência, 
sobre o ofício do Senador Antônio Mariz no que tange 
à suspensão do prazo de 20 dias, previsto no art. 2" da 
Medida Provisória n' 327, de 24 de junho de 1993, reeditada 
sob o n'' 334, de 23/07/93, para recxame pelo Senado Fede
ral dos laudos de avaliação da COSIPA, tendo em vista 
a aplicação ou não do parágrafo 3~ do art. 118 do Regimento 
Interno à matéria. 

1.2.5-- Requerimentos 
-=N" 730/93, de autoria do Senador Dario Pereira, 

solicitando seja considerado como licença autorizada, o 
período de 01 a 07 de agosto próximo, pelo motivo exposto. 
Votação adiada por falta __ de_ Ql.!Qr~_m_._ 
- - _:--N;- 731193, de -autoria da Senadora Marluce Pinto, 
solicitando sejam consideradas como licença autorizada, 
sua ausência às sessões nos dias 1, 4, 11, 14, 18, 21 e 
28,p e 5-7-93. Votação adiada por falta de quorum. 

- N" 732/93, de autoria do Senador Marco Macier: 
solicitando a inclusão, em Ordem do Dia, do Projeto de 
Lei d_o_$_enado no 48, de_1993, que acrescenta dispositivos 
à Lei O'' 6.494, de 7 de de~embro de 1977, equiparando 
aprendiz a estagiário, cujo prazo na Comissão de Educação 
se acha esgotado. 

1.2.6- Comunicações da Presidência 
- Recebimento dos Ofícios n~ 390 e 391, de 1993, 

do Governo do Estado de Sergipe, encaminhando a comM 
plementação dos documentos necessários à instrução dos _ 
Ofícios nn-\ S/61 e S/39, de 1993, respectivamente. 

~Recebimento dos Ofícios S/74, S/75 e S/76, de 1993 
- (n~· 493, 180 e 31/93, respectivamente, na origem), do Go

verno do Estado de Minas Gerais e das Prefeituras MuniM 
cipais de Porto Alegre e Uruguaiana, Estado do Rio Gran
de do Sul, solicitando do Senado Federal, autorização para 
que possam contratar operações d~ crédito para os fins 
que especificam. 

-Recebimento do Ofício n' S/73, de 1993 (n' 1.580/93, 
na origem), de 14-7-93, do Banco Central do Brasil solici
tando do Senado Federal, autorização para que a Prefeitur-a 
Municipal de Ivorá, Estado do Rio Grande do Sul, possa 
contratar operação de crédito para os fins que especifica. 

- Recebimento da Mensagem n" 257, de 1993 (n<> 
456/93, na origem), de 20-7-93, pela qual o Senhor Presi
dente da República, nos termos do art. 20 da Lei n9 8_._029, 

-de 12~4-9lf, -soliCiti-alàori.iãçã-0 Para que a União possa 
assumir dívida contraída pela Companhia Brasileira de InM 
fraMEstrutura Fazendária- INFAZ, em liquidação. 

- Prejudicialidade do Projeto de Resolução n~ 6~ 
de 1993, que autoriza o Governo do Estado de São P3ti.Io 
(SP), a contratar operação de crédito externo, no montante 
equivalente a DM 15.000.000,00 (quinze milhões), marcos
alemães, junto ao Kreditanstalt Fur Wiederaufbau -
KFU, destinados ao projeto denominado preservação da 
floresta tropical (Mata Atlântica), no Esfado de São Paulo. 

-Recebimento de comuniCações, durante o período 
de recesso, de ausência do País dos Senadores Henrique 
Almeida, Ronan Tito e Marluce Pinto . 

L2_. 7 -~ Dis_cursos do Expediente 
SENADOR LOURIV AL BAPTISTA- Realização, 

em Ara~aju, do 1~ Se~~nário ~unicipai contra o Taba- _ 
gismo, de 28 a 30 de julho próximo passado. 

SENADOR PEDRO TEIXEIRA --Semana do ani-
versário. do Ministério da Justiça. _ _ 

SENADOR NABOR JúNIOR- Recrudescimento 
do surto de cólera nooEstado do Acre. 

1.2.8 - Comunicações da Presidência 
- Edição, pelo Senhor Presidente da República, da 

Medida Provisória n' 335, de 27 de julho de 1993, que 
'-'dispõe sobre a rednção de multa pela antecipação do 
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pagamento de tributo iançado. e dá nova red~ção ao art. 
30 da Lei n' 8.177, de 1' de março de 1991", e designação 
da Comissão Mista e estabelecimento de calendário para 
sua tramitação. 

-Edição, pelo Senhor Presiderite-âã. RepUblica, da 
Medida Provisória n' 336, de 28 de julho de 1993, que 
"altera a Moeda Nacional. estabelecendo a denominação 
"CRUZEIRO REAL" para a Unidade do Sistema Mone
tário Brasileiro", e designação da Comissão Mista e estabe-
lecimento de calendário para sua ti'ãmítação. . -

- Edição, pelo Senhor Presidente da RepUblica~ da 
Medida Provisória n° 337, de 28 de julho de 1993, que 
"altera o art. 29 da Lei n9 8.352, de:! 28 de dezembro de 
1991, com a redação dada pela Lei h 0 8.458, de 11 de 
setembro de 1992, que'dispõe SObre as disponibilidades 
financeiras do Fundo de Amparo ao Trabalhador - F A T, 
e dá outras providências:- e autOriza 'o Poder Executivo 
a abrir ao Orçamento da SeguriQàde Social da União, em 
favor do MinistériO da Saúde- Fundo Nacional de Saúde, 

crédíto extraordinário · no Valor de Cr$ 
35.000.000.000.000,00": e"cfesigniiÇ:!o· da Comissão "Mista 
e estabelecimento de calendário' para· sua tramítaÇao. , 

- Edição, pelo Senhod'iesidente da República, da 
Medida Provisória n' 338, de 28 de julho de 1993, que 
••altera a Lei n"8.631, de 4de marÇo de 1993", e designaçãó · 
da Comissão Mista' e estabelecinientó 'de calendário pára 

• - ' . '_r ~ - -.-sua tramttaçao. -- - - _ 
1.3-0RDEM DO DIA 
Projeto de Lei da Cãmiiran° 110, de 1993 (n° 3.7i4/93, 

na Casa de c;Higem}, que disP_õe s~bre- ~ es~.rut_ura ~ compe
tên~ia da Otividori3.~Ger.ãl da Repúb(ica e dá outras provi
dências. Votação adiada por falta de ~uórum. 

1.3.1 - Discursos ap6s a Ordem do Dia 
SENADOR VALMIR CAMPELO ~ Atuação e re

sultados obtidos pela EMBRAPA e EMATER-DF, 
SENADOR AUREO MELLO """Projeto ·de Léi de 

autoria de S. Ex\ que·formalizará jultto à Mesa, que "ga
rante matrícula na instituição de ensino superior e no curso 

· de origem, a ex-alunos que tenham 'interrompido __ seus estu-
dos superiores, e dá outras provfdências". · 

SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG - Con
siderações sobre matéria publicada no jornal O Estado de 
S. Paulo, de 21 de junho do co-rrente, intitulada "Código 
numérico e de barras é discutido", a respeito da utilização 
do código numériCo e de barras em supermercados e maga-

zines de grande porte, em substituição à etiquet~ d~ _preços. 
.Reintera a rel~v~ncia do Projeto de Lei do Senado n" 186, . 
de 1991, de autoria de S. Ex", que veda a utilização de 
tabelas e de códigos como forma de estabete_cimento de 

-preços de bens ou serviços, e dá outras providências. 
SENADOR MARCO MACIEL- Reunião da Cúpu

la dos Governadores pela Criança, resultando no doeu~ 
menta intitulado "Compromisso dos Governadores para 
500 Dias de Ação pela Criança". . ... 

. SENADOR JONAS PINHEIRO - Considerações 
sobre o artigo do Senador José Sarney, publicado no jornal 
O Globo, de 1~'-8-93, intitulado "Defender o Brasil", sobre 
os problemas de fronteira no norte do BiasiL --

1.3.2- Comunicações da Presidência 
-Término do prazo sem que tenha sido interposto 

recurso, no sentido de inclusão cm Ordem do Dia, do 
Projeto de Lei do Senado n' 116, de 1991, que "dispõe 
sobre a venda de terras das pessoas físicas e jurídicas em 
débitos com a União, dando-lhes destinação social e dá 
outras providências". Ao Arquivo. 

-Término do prazo para apresentação de emendas 
ao Projeto de Lei da Cãmara n' 88, de 1992 (n' 1.172191, 
na Casa de origem), sendo que ao mesmo não foram ofere
cidas emendas. 

-Término do prazo para apresentação de emendas 
ao Projeto de Lei da Cãmara n·• 80, de 1992 (n' 906191. 
na Casa de origem), sendo que ao mesmo não foram ofere
cídas emendas. 

são 
1.3.3 - Designação da Ordem dÕ Dia da próxima ses-

1.4-ENCERRAMENTO 
2--'- ATOS DO PRESIDENTE 
- N• 409, de 1993 
- N• 378, de 1993 (Republicação) 
-No 282, de 1992- Apostila (Republicação) 
-N• 424 e 672, de 1991; 362, de 1992; 38, 294 e 

362, de 1993 (Apostilas) 

3- ATOS DO DIRETOR-GERAL 
-N'' 43 a 51, de 1993 
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 148a Sessão, em 2 de agosto de 1993 
3a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

Presidência do Sr. Chagas Rodrigues 

As 14 HoRAs E 30 MINUTos. A.ciiiiM-sE PRESENTES oS
SRS. SENADORES: 

Affonso Camargo _ Álvaro P~checo _ Bello Parga _ Chagas 
Rodrigues _Francisco Rollemherg _ Garibaldi Alves Filho José 
Paulo Biso! _ Lourival Baptista _ Magno Bacelar_ Marco Maciel 

. _ Nabor Júnior_ Ronaldo Aragão. 

. O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -A lista de 
prr::s1:nça acusa o comparecimento de 12 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão~-

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. lo Secretário procederá à leitura do Expediente .. 
É lido o seguinte · · 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Restituindo autógrafos de projetos de lei sancionad~: 

N" 258, de 1993 (n" 432193, na origem), de 13 de julho 
último, do Projeto de Lei de Conversão n" 12, de 1993, que 
dispõe sobre o Fundo de Desenvolvimento Social, e dá outras 
providências, sancionado e transformado na Lei no 8.677, de 
13 julho de 1993; 

N" 259, de 1993 (n' 433/93, na origem), de 13 de julho 
último, doProjeto de Lei da Câmara n' 128, de 1993 (n' 
3.943/93, na Casa de origem), que dispõe sobre a concessão 
de benefício no pagamento da modalidade de saque do Fundo 
de Garantia por Tempo de Seriço ____; FGTS, prevista no art. 
20, inciso Vlll, da Lei n' 8.036, de 11 de maio de 1990, 
e dá outras providências, sancionado e transformado na Lei 
n' 8.678, de 13 de julho de 1993; 

N'' 260, de 1993 (n•• 434/93, na origem). de 13 de julho 
último, ào Projeto de Lei n" 3, de 1993---CN, que autoriZa 
o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União, 
em favor do Ministr.!rio da Cultura, crédito adicional até o 
limite de Cr$817.000.000.000,00, para os fins que especifica, 
sancionado e transformado na Lei n'·' 8.679, de 13 de julho 
de 1993; 

N" 261, de 1993 (rr' 436193, na origem), de 13 de julho 
último, do Projeto de Lei do Senado n> 207, de 1983 (n' 
5.568/85, na Câmara dos Deputados), de autoria do S~nador 
Nelson Carneiro, que institUi a Serriaría Nacional do Jovem 
e dá outras providências, sancionado e transformado na Lei 
n' 8.680, de 13 de julho de 1993; 

N> 262, de 1993 (n' 437193, na origem), de 13 de julho 
último, do Projetó de Lei de Conversão n"' 14, de 1993, que 
dá nova redação ao art. 30 da Lei n' 8.177, de I' de março 

-ae-1991,-Sãncionado ~ tra~sformado na Lei n"' 8.681, de 13 
de julho de 1993; , . . . . 

Nc 2~3, de 1993 (n' 440/93. na origem), de 14 de julho 
último~- P,p Projeto de Lei de Conversão n"' 13, de 1993, que 
dispõe sobre a remuneração de cargos de provimento em co
missão de Advocacia-Qeral da União, revigora a: Lei n9 8.200, 
de 28 de junho de 1991, oferecendo nova redação ao inciso 
I, do seu art. 3", e dá outr~s providências, sancinado e transfor~ 
mado na Lei n' 8.682, de 14 de julho de 1993; 

cN' 264, de 1993 .(n' 453/93, na origem), de 20 de julho 
último, do Projeto .de Lei da Câmara. n' 133. de 1993 (n' 
3 .90!\19~ •, na Casa de o,rigem), que cria mecanismos de fomento 
à_ atiyidad~ audiovis_uc4 e.odá_ qut,::a.s providências, sancionado 
e tran~formado na Lein' 8.685, de 20 de julho de 1993; 

N' 265, de 1993 (n' 454193, na origem), de 20 de julbo 
último, do Projeto,de Lei da Câmara n' 130, de 1993 (n' 
2.485/93, na Casa de origem), que dispõe sobre o reajusta
mento da pensão especial aos deficientes físicos portadores 
da Síndrome de Talidomida, instituída pela :Lei n" 7 .070, de 
20 de dezembro de 1982, sancionado e transformado na Lei 
n' 8.686, de 20 de julho de 1993; 

- N' 266, de 1993 (n; .45~/93, ~a origem), ile 20 de julho · 
último, 'do Projeto deLéi da Çâmara n' 19, de 1993 (n' 
1.189/88, n~ Casa de origem), que retira da incidência do 
Imposto de Renda benefícios percebidos por deficientes men
tais, sancionado e transformado na Lei n"' 8.687, de 20 de 
julho de 1993; 

N' 267, de 1993 (n' 459/93, na origem), de 22.de julho 
último,_ elo P_rojetq_,de L~i da Câmara n9 137, de_1993 (n" 
3.717/93, na Ca.Sa de.origem), que dispõe sobre as alíquotas 
de_ ~~tr_ibu~çã_q_par~ o Plano ele Seguridade do servidor públi
co civil dos Poderes·da· União, das autarquias e das fundaç~es 
públicas, e dá outras ptovidências; sanCiOriaâo e traiiS:fo!ffiãdo 
na Lei n' 8.688, de 21 de julho de 1993; e _ 
.. _ N' 268,de 199~ .(n' _466193, na origem); de 27 de julho 
último, do Projeto .de Lei n' 6, de 1993-CN, que autoriza 
o ~oder Executivo a_abrir, ~o Orça_mento da União, crédito 
suplementar no valor de C_r$756.72~l!QP-QI)O.Q01J,QJ), para os 
fins~ que eS(>"ecifiC:a, saricionado e trasnformado na Lei n9 8.690, 
de 27 de julho de 1993. 

De agradeciment.9 de comunicações: 
N~ 269 a 273 de 1993 (n• 438, 445 a 447 e 471/93, na 

origem), referentes à aprovação das matérias OO:Dstarites das 
Mensagens SM n'' 132,149 a 151 e.155.de 1993. 

OFÍCIOS 

DO PRIMEIRO SECRETÁRIO DA CÂMARA DOS DEPU
TADOS 

N"' 237/93, de 8 de julho último, comunicando o arquiva-' 
mento do Projeto de Lei do Senado n' 238, de 1991 (n' 
2.714/91, naquela Casa), de autoria do Senador Esperidião 
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Amin, que estabelece critérios para avaliação dos incentivos 
fiscais, subsídios e benefíciOS- de natureza financeira, tributária 
e creditícia; 

N9 263/93, de 8 de julho último, comunicando o arquiva~ 
mento do Projeto de Lei do Senado no 388, de 1989 (n" 
5.655/90, naquela Casa), de autoria do Senador Francisco 
Rollemberg, que altera o art. 9, da Lei n9 4.591, de 16 de 
dezembro de 1964, que "dispõe sobre o _condomínio em edifi
cações e das corporações imobiliárias", para reduzir o número 
de assinaturas necessárias à aprovação da Convençãc de Con-
domínio; - --c -- -

N\' 264/93, de 8 de julho último, comunicando_ o arquiva
mento do Projeto de Lei do Senado n' 386, de 1991 (n" 
3.166/92, naquela Casa), de autoria do Senador Márcio Lacer
da, que regulamenta o inciso Xri do art. 5'? da Constituição 
Federal c modifica o art. 151 do Código Penal; e 

N~ 274/93, de 14 de julho último, cOmunicando a rejeição 
do Substitutivo do_ Senado ao Projeto de Lei da Câmara n" 
127, de 1993 (n' 3.610/93, na Casa de origem), que altera 
dispositivos da Lei n' 8.542, de 23 de dezembro de 1992, 
e d~ outras providencias. -

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Expe
diente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, projeto de decreto legislativo que será 
lido pelo Sr. lo Setretário. 

E lido o seguinte 

PROJETO DE DtCRETO LEGISLATIVO N• 26, DE 1993 

Dispõe sobre o não.;.pagalhento da ajuda de custo 
aos Membros do Congresso nacional. 

O Congresso N acionai decreta: 
Art. lo Não é devida ao parlamentar ajuda de custo pela 

convocação extraordinária do Congresso Nacional, ~ partir 
de 30de julho de 1993, para a apreciaçáo.da Medida P'rovisôria 
n" 334, de 23 de julho de 1993_, que_ "dá nova redação aos 
arts. 5• e 19 da Lei n' 8.031, de 12 de abril de 1990, que 
cria o Programa Nacional de Descstatização e dispõe sobre 
a suspensão de processos de privatização". 

Art. 2o Este Decreto Legislativo entra eiii vigor na data 
de sua publicação. 

Justificação 

Os objetivos e o alcance da medida proposta são evi
dentes. 

Não nos parece razoável o pagamento de ajuda de custo 
ao Parlamentar por uma convocação· extraordinária do Con
gresso Nacional que abranja período tão reduzido. 

Por esta razão, apresentamos a prOpoSiçãO em tela, na 
certeza de que os Senhores Congressistas Cqmpreenderão suas 
altas finalidades. 

Sala das Sessões, 2 de agosto de 1993.- Humberto Luce
na- Chagas Rodrigues -Júlio Campos - Affonso Cam-á.rgo 
- Pedro Simon - Mauro Benevides - Valmir CampelÕ 
- Nabor Júnior- César Dias. 

(A Comissão de Constituição, "Justiça e Cidadania.) 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) :.._ O projeto 
lido será publicado e remetido à comissão competente. 

Durante o recesso, ou seja, no dia 14 de julho próximo 
passado, a Presidência rec"ebeu Mensagem- Presidencial que 
vai ser lida pelo Se'nhor Primeito Secretário. ' - -

É lida a. seguinte 

MENSAGEM N• 274, De 1993 

(435/93, de origem) 

Senhor Presidente do Senado Federal, 
Em aditamento à minha Mensagem n" 421, de 8 de julho 

de 1993, encaminho a Vossa Excelência os relatóriOs analíticos 
de avaliação elaborados no âmbito do processo de privatização 
da Companhia Siderúrgica Paulista- COSIPA. 

Brasilia, 13 de julho de 1993.- Itamar Franco. 

Oficio Dir-4-005/93 Río de Janeiro, 12 de julho de 1993. 
Em complementação ao Ofício DEREGIGP n' 6/93, de 

8-7-93, encaminho, em anexo, os Relatórios Analíticos de 
Avaliação Econórnico-Financeiia, Jurídica, Auditoria Espe
cial, Recomendação de Preço Mínimó e· Patrimonial, elabo
rados pelos consultores contratados pelo BNDES para presta
ção dos Seriços A e B, no âmbito do Processo de Privatização 
da COSIPA. 

Na oportunidade, esclareço que os_ referidos relatórios 
reptesentam, no fundamental, a documentação ·de supolte 
para a elahoração dos relatôrfos sint~ticoS e·nVladOs anterior-
mente. · 

Aproveito o ensejo para renovar os protestos de.estima 
e conSideração. -Sérgio ZCndron, Diretor. 

Aviso n' 1.480- SUPARJC. Civil 
Brasília, 13 de jtilho de 1993. 

Senhor Primeito Setretátib, 
Encaminho a essa Secretariá a Mensagem ha qual o Exce

leritíssimo Senhor Presrdente da República' envia; ém adita
mento à sua Mensagem n" 421~ 'de 8 de julho de 1993,~ os 
relatórios analíticos de avaliação elaborados no âmbito Oo 
processo de_ privatização da Companhia Siderúrgica Paulista 
-COSIPA. 

Atenciosamente, Henrique Eduardo Ferreira Hargrea
v~, Ministro de Estado_ Chefe da_Ca_sa Civil da Presidênda 
da República. -

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ,.-- A mensa
gem que acaba de ser lida encaminha os relatórios analíticos 
de avaliação da COSIPA em complementação aos relatórios 
sintéticás, remetidos em 8 de julho próximo passado. Por 
essa razão, o prazo de 20 dias. previsto no art. 2~ da Medida 
Provisória n9 327, de 1993, reeditada sob o número 334/93, 
cOmeçOu a: fluir a partir do dia 15 de julho, expirando, conse
qüentemente, no dia 3 de agosto. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presi
dência comunica ao Plenário que encaminhou à COrriissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, a Consulta n~ 2/93, desta 
Presidência, sobre o ofício do Senador Antonio Mariz no 
que tange à suspensão do prazo de 20 dias, previsto no art. 
2• da Medida Provisória n' 327, de 24 de junho de 1993, 
reeditada sob o n• 334, de 23-7-93, para reexame pelo Senado 
Federal dos laudos de avaliação da COSIPA, tendo em vista 
a aplicação ou não do § 3o do art. 118 do Regimento Interno 
à matéria. 

É a seguinte a· Consulta encaminhada: 
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CONSULTA N• 2, DE 1993 

OL SM 550193 
Brasl1ia, 30 de julho de !993. 

Excelentíssimo Serihor 
Senador Iram Saraiva 
DD. Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania. 

Senhor Presidente, 
Te_rihs>_ a honra de soücitar o prçnunciamento da dQuta 

COmissão de ConstitUição, JuStiça e Cidadania sobre o ofício, 
em anexo, encaminhado a esta Presidência pelO Senador An
tonio Mariz, no que tange a suspensão do prazo de vinte 
dias, previsto no art. 2" da Medida Provisória n9 327, de 24 
de junho de 1993, reeditada sob o n' 334r de 23 ile julho 
de 1993, para reexame pelo Senado Federal dos lau_dos de 
avaliação da COSIPA. -

A respeito, cumpre-me prestar os seguintes eSclaredrilen-
tos: 

a) os laudos de avaliação da COSIP A foram requisitados 
pelo Senado diante da aprovação pelo Plenário do Requeri
mento no 695, de 1993, de autoria do Senador Antonio Mariz 
(sessão de 7 de julho de 1993); 

b) no dia 8 de julho, através da Mensagem n' 249, de 
1993, o Sr. Presidente da República remeteu os relatófios 
sintéticos de avaliação, tendo a Presidência. na oportiiitidade, 
determinado que o prazo aludido começaria a fluir a partir 
do dia 9, expirando, conseqüentemente, em 28 de_ julho de 
1993; 

c) posteriormente, atravéS da Mensagem Presidencial n~ 
435, de 1993, recebida no dia 14 de julho, portanto quando 
o Senado já se encontrava nó período de recesso, o Sr. Presi
dente da República encaminhou os relatórios analíticos de 
avaliação. Este f<;tto acarretaria a reabertU.rado prazo, o qual, 
agora, somente teria o seu, termo final no dia 3 de agosto 
de 1993. 

Considerando, entretanto, que a documentação relativa 
aos laudos na sua integralidade somente foi recebida quando 
já em Curso o recessO parlamentar, entende o Senador Antonio 
Mariz que se deve aplicar, no caso, por analogia, o disposto 
no § 3~ do art. 118 do Regimento Interno, verbis: 

"Art. !18. ------····----·------'"----·'---~~-'"'·····"··- · 
§ 3~ O p:fazo da comissão fica suspenso pelo en

cerramento da sessão legislativa, continuando a correr 
na sessão imediata, salvo quanto aos projetos a que 
se refere o art. 375, e, renova-se pelo íillcio de nova 
legislatura ou por designação de novo relator." 

Por essa razão -e-, -sobfetudo; ~·-•-tendo em- vista -as-cOnse-
qüências que poderão advir da-inércia parlamentar na hipótese 
vertente", solicita o emitente Senador que o Presidente deter
mine: 

"Remessa dos laudos de avaliação da COSIP A 
à Comissão de Assuntos Econômicos para que opine~ 
conclusivamente, a respeito do laudo e formule o com~ 
petente Projeto de Resolução (ou de Decreto Legís~ 
lativo). 

Concomitantemente, deverá o Presidente da Re
pública ser informado de que o prazo de vinte dias 
a que se refere o art. 29 da Medida Provisória n~ 327/93, 
só começará a fluir a partir de 2 de agosto !=lo corrente 
ano, já que a documentação completa só chegou à 
esta Casa no curso do recesso parlamentar de julho. 

Em conseqüência, caberá a S. Ex~ desde logo, designar 
nova data p~_!ª a_ r_ea_li~açãQ do leilão da Cosipa, inicial
mente previsto para o dia 4 de agosto de 1993. 

Cautelarmentc e considerando o disposto no § 4~ 
do art. 58 da Constituição Federal, combinad_p __ c.om 
o art. 7~, incisos IV, alínea a, VII e XI da Resolução 
n~3/90, deve ser enviada cópia de toda a document<:~.ção 
recebida à Comissão Representativa do Congresso Na
cional para que, examinando o assunto, adote as medi
das que se fizerem necessárias a fim de que as prerro
gativas congressuais na matéria sejam respeitadas. in
clusive, se for o caso. com recurso às vias judiciais 
competentes._" _ _ _ __ 

Como a- matéri~ refoge à co!npetência da _Comissão Re
presentantiva (Resolução n' 3, de 1990- CN), peço o pronun
ciamento desse Colegiada, com a devida urgência, acerca da 
aplicação ou não, ao caso em tela, do § 3~ do art. 118 do 
Regimento lnterno. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência protestos de alta estima. -Senador Chagas Rodrigues, 
1~ Vice~Presidente, no exercício da Presidência. 
Of. N' 098/93GSAM 

Excelentíssimo Senhor 
Senador Humberto Lucena 

Brasüia, 19 de julho de 1993. 

DD. Presidente do Senado.Federal 
Nesta 

Senhor Presideq~e, 
Na conformidade do que faculta o art. z~ da Medida 

Provisória n' 327, de 24 de junho de !993, formulei requeri
mento, devidamente aprovado pelo Plenário, solicitando o 
envio a esta Casa do Congresso Nacional, para fins de análise 
e reexame, do laudo de avaliação da Companhia Siderúrgica 
Paulista COSIPA, empresa sob controle estatal e ora em curso 
de privatização. 

O Poder Executivo atendeu ao solicitado em duas etapas, 
a saber:_ 

- em 8 de julho de 1993, com o envio dos "Relatórios 
Sintéticos de Avaliação"; 

- em 14 de julho de 1993, com a remessa dos laudos 
propriamen~e ditos, denominados "Relatórios Analíticos de 

--Avaliação''. 
Verifica-se, portanto, que a documentação completa só 

chegou ao Senado Federal quando este já se encontrava em 
recesso, cujo início datou de 14-7~93. 

A Secretaria-Geral da Mesa resolveu encaminhar ao au
tor do requerimento os laudos de Avaliação da Companhia 
Siderúrgica Paulista (COSIPA), certamente pre-surn.ínâo--ser 
possível dar à matéria tratamento regimental análogo ao dis
pensado ao Requerimento de Informações. 

Como passaremos a demonstrar. a hipótese vertente não 
guarda qualquer relação de similitude com aquela outra, sendo 
por isto impróprio pretender-se dispensar tratamento proces
sual-parlamentar idêntico ao da proposição referida. 

Antes de adentrarmos ao mérito da questão, cumpre tecer 
algumas considerações sobre o próprio conteúdo normativo 
da Medida Provisória n~ 327/93, notadamente para alertar 
sobre a necessidade de um acurado exame dos aspectos consti~ 
tu':ion_ais d3: matériã, fOfmulaildo-se as alterações pertinentes 
no momento próprio. 

Em primeiro lugar, é no mínimo questionável que texto 
de medida provisória·- por definição adotada à revelia de 
qualquer manifestação congressual- possa ampliar o campo 
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de cOmpetência privativa da Câmara Alta, em detrimento 
do poder jurídico de fiscalização atribuído em conjunto às 
Casas do Congresso Nacional (art. 49, >;! CF). Neste partic\1-
Iar, saliente-se que o objetó aparente da inovação normativa 
contemplada na Medida Provisória o" 327/93, é o de disciplinar 
o controle, por parte do Parlamento, dos atas que envolvem 
a avaliação do património público sujeitos a processo de priva
tização. 

Em segundo lugar, parece-nos impróprio estabelecer um 
prazo decadencial para que o Senado Federal "avoque o pro
cesso para reexame do laudo de avaliação da empresa ou 
dos bens a serem alienados" (art. 2" MP n<> 327/93), conside
rando-se o mesmo "ratificado" na hipótese de não haver mani
festação contrária no prazo de 20 (vinte) dias (art. 3", I, MP 
n~ 327/93). Importante lembrar que o instituto da avocação 
tal como consagrado no Direito Administrativo, só tem perti
nência entre órgãos hierarquicamente subordinados e_ nunca 
entre Poderes entre si autónomos e independentes. A boa 
técnica jurídica impõe que se entenda a expressão como sendo 
o caso de requisição de documentos, esta sim passível de 
ser exercitada pelo Legislativo em face do ExecutivO. Quanto 
à presunção estabelecida para o caso de ausência de manifes
tação expressa do Senado Federal no prazo de vinte dias, 
trata-se de previsão absolutamente incompatível com o orde
namento constitucional vigente, que aboliu, por completo, 
as antigas modalidades de aprovação de texto por decurso 
de prazo. 

Consoante já salientado, a Secretaria-Geral da Mesa deu 
à matéria curso parlamentar idêntico ao de Requerimento 
de Informações. Entretanto, se bem analisada a questão, veri
fica-se estarmos em face de tipo de proposição completamente 
diverso e, por e-sta razão, incompatível com as prescrições 
regimentais previstas para aquele_. Com efeito, a requiSição 
de que trata a Medida Provisória n~ -327/93 dis_ciplina, para 
o caso específico das avaliações procedidaS em sede de privati
zação, a forma do exercício de poder genérico de fiscalização 
e controle que o Congresso Nacional tem sobre os atos do 
Poder ExecutiVo. A -definitiva manifestação parlamentar, nes
te caso, dá-se por intermédio do Projeto de Resolução (ou 
Decreto Legislativo) que Viei" a ser adotado. Há, pois, a neces
sidade inarredávcl de uma prévia fase de" instrução processual
parlamentar, com o exame do assunto pela omissão técnica 
competente. É o RegimentO Interno que assim o determina: 

"Art. 253. Antes da deliberação de_ Plenário, 
haverá manifestação das Comissões competentes para 
estudo da matéria." 

Na hipótese em tela e a teor do disposto no art. 299, 
I, III e VII do Estatuto Interno, recebidos os laudos de avalia
ção, deve a Presidência despachá-los à Comissão de Assuntos 
Económicos parã que esta se pronuncie na forma regimental. 
considerando que a documentação relativa aos laudos na sua 
integralidade só foi recebida quando já em curso o recesso 
parlamentar aplica-se ao caso, por analogia, o disposto no 
§ 3"' do art. 118 do Regimento, Verbis. -

"Art. 118. .. .............................................. . 

· · · · · · § · 3; ···o· p;~;~·ct~· ~~~~~ã-~ ·fi~··;~~-.;~-~~~- p~i~ -~~~-
cerramento da sessão legislativa, continUando a correr 
na sessão imediata, salvo quanto aos projetes a que · 
se refere o art. 375, c, renova-se pelo início da nova 
legislatura ou por designação de novo relator." 

Não se imagina que a -exCeção contemplada no art. 375 
referido possa incidir in casu. É que este preceito só alcança 
os "Proj_etos çornTramitação Urgente Estabelecida pela Cons
tituição'', matéria, portantõ;-estraflha ao assunto sob análise. 

Por tais razões, não pode prosperar, o despacho," de 
ordem'' exarado pela Secretaria-Geral da Mesa, encaminhan
do "os laudos de avaliação da Cosipa" ao Senado{ iiUtár-dO 
requerimento. AprovadO este pelo Plenário, passa a matéria 
a ser de interesse imediato da Casa, cumprindo serem, obser
vados todos os ritos procedimentais aplicáveis às propOsições 
em geral, not.adamente àquelas que devam merecer pronun
ciamento final consubstanciado em ,Projeto de R~olu_ção (ou 
Decreto Legislativo). 

Reitere-se a diferença existente entre Requerimento de 
Informações e Requisição de_ Laudo de Avaliação com base 
nas disposições da Medida Provisória no 327/93: no primeiro 
caso, tem-se uma iniciativa destinada a instituir a ação parla
mentar de congressista ou um dado procedimento já em curso; 
no segundo caso, com aprovação, pelo Plenário, do Requeri

_mento, tem-se iniciado um_processo que -'culminará com o 
pronunciamento da Casa sobre a regularidade. do laudo. Como 
se vC, são situações absolutamente distintas e _que,_ por isto 
mesmo, não podem ser assemelhadas para fins de incidência 
de regras procedimentais_._ O Requerimento de Informações, 
quando respondido, é enviado ao Senador interessado ou pas
sa a instruir o processo específico de que se originou; o laudo 
de A valía"Çáo, ao ser recebido instaura rito "i10vo que se exaure 

__ com_ o pronunciamento do Plenário. 
Pelas razões expostas e, sobretudo tendo em vista as con

seqüências que poderão advir da inércia parlamentar na hipó
tese vertente, encareço a V. Ex~ que determine a imediata 
remessa dos laudos de avaliação. 

Pelas razões expostas e, sobretudo tendo em vista as Con
seqüências que poderão advir da inércia: parlamentar na hipó~ 
tese vertente, encareço a V. Ex~ que determine a imediata 
remessa dos laudos de avaliação da Cosipa, à Comissão de 
Assuntos Econômicos para que opine, conclusivamente, ares
peito do laudo e formule o competente Projeto de Resolução 
(ou de Decreto Legislativo). 

Concomitantemente, deverá o Presidente da República 
ser informado de que o prazo de vinte dias a que se refere 
o art. 2"' da Medida Provisória n"' 327/93, só começará a fluir 
a partir de 2 de agosto do corrente ano, já que a documentação 
completa só chegou à esta Casa no curso do_ recesso parla
mentar de julho. Em coitseqüência, caberá a S. Ex~, desde 
logo, designar nova data para a realização do leilão da Cosipa, 
inicialmente previsto para o dia 4 de agost9 de 199_3. 

Cautelarmente e considerando o disposto no § 4º do art. 
58 da Constituição Federal, combinado com o art. 79, incisos 
IV, alínea a, VII e XI da Resolução n"' 3/90, deve ser enviada 
cópia de toda a documentação recebida à Comissão Represen
tativa do Congresso Nacional para que, examinando o assunto, 
adote as medidas que se_ fizerem necessárias a fim de que 
as prerrogativas congressuais na matéria sejam respeitadas, 
inclusive, se for o caso, corh recurSo às vias_ judiciais compe
tentes. 

Atenc~c_Jsamente, Antonio Mariz, Senador. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -~Sobre a 
mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1"' Secretário. 

São lidos os seguintes 
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REQUERIMENTO N> 730, DE 1993 

S_enhor Presidente, 
Requeiro, na forma ·ao art. 13, § 1", do Regimento.intef-

no, seja considerado licença autorízada o perfodo de 1 a 7 
de agosto próximo, ocasião em que- na qualidade de Presi
dente da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura do Senado 
Federal -atenderei a convite oficial do Governo dos Estados· 
Unidos para participar do Programa de Visitas Profissionais 
a Washington. . 

Sala das Sessões, 2 de agosto de 1993. -Senador Dario 
Pereira. 

REQUERIMENTO N• 731, DE 1993 

Excelentíssimo _Senhor Presidente do Senado Federal, 
Requeiro a V. Ex•, nos termos do art. 43, II, do Regi

mento Interno do Senado Federal, sejam consideradas como_ 
licença autorizada, minhas ausências àS sessões nosdi~s ~~,__ 
4, 11, 14, 18, 21,28-6-93 e 5-7-93. 

Sala das Sessões, 9 de agosto de 1993. -Senadora Mar
Ince Pinto. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -A votação 
dos requerimentoS ficã adiada por falta de quorum. 

SobJe a mesa, requerimento ·que s·erá lido pelo Sr. 19 

Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 732, DE 1993 

Senhor Presidente, 
Na forma do art. 172, inciso I dO Re_gi!Ilento lntexno, 

requeiro a inclusão, em Ordem do Dia, do ProjetO de Lei -
do Senado n'·' 48, de 1993, que àcresce.nta dispositivoS à-Lei 
n9 6.494, de 7 de deze~bro de 197?, equ!_pararido __ aprendiz 
a estagiário, cujo prazo na Comissão de Educação se acha 
esgotado. 

Sala das Sessões, 2 de agosto de 1993.- Senador Marco 
Maciel. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)_:_ Êste rf'que
rimCnto será publicado e incluído em Ordem do Dia, noS 
termos do disposto no art. 255, inciso li, letra c, n» 3, do 
Regimento Interno. (Pausa.) 

A Prt:~idência comunica ao plenário que recebeu do Go
verno do Estado de Sergipe os Ofícios n""~ 390 e 391, de 1993,
. encaminhando a _complementação dos docum_ento_~ p.~_c~ssá-: 
rios à instrução dos Ofícios n91 S/6(e S/39, de 1993, rêspi!cti
vamente. 

Os expedientes serão despachados à Comissão de Assun
tos Econômicos p_~-r_~- ser,eryt an~x.ados ao~ pr9çe_~~~ados d?s _ 
matérias em referência. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -A Presi
dência recebeu do Governo do Estado de Minas Gerais e 
das Prefeituras Municipais de Porto Alegre e Urug_w,liaQ_a_, 
Estado do Rio Grande do Sul, os Ofícios n• sn4, sns e 
sn6, de 1993 (n• 493, 180 e 31, de 1993, respectivamente, 
na origem), solicitando, nos termos da Resolução n~ 36, de 
1992, do Senado Federal, autorizaçáo para que_ possam co_ntta
tar operações de crédito para os fins que especificam. 

As matérias serão despachadas à Comissão de Assuntos 
Económicos, onde aguardarão a complementação dos docu
mentos necessários à sua instrução. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presi
dência recebeu do Banco Central do Brasil o Ofício O'·' sn3. 
de 1993 (n' 1.580/93. na origem), de 14 de julho último, solici
tando, nos termos da Resolução n" 36, de 1992. do Senado 
Federal, autorização para que a Prefeitura Munkipal de I vará, 
Estado do Rio Grande do Sul, possa contratar operação de 
crédito para os fins que especifica. 

A matéria será despachada à Comissão de Assunto~ Eco· 
nómicos. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) --, A Presi
dência recebeu Mensagem n·' 257, de 1993 (il'' 456/93 na ori
gem), de 20 de julho último, pela qual o Senhor Presidente 
da República. nos termos do art. 20 da Lei n" 8.029, de 12 
de abril de 1990, solicita autorização para que a União possa 
assumir dívida contraída pela Companhia Brasileira de Infra
Estrutura Fazendária- INFAZ, em liquidação. 

A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Eco
nômicos. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Em face 
da'promulgação da Resolução n~ 59, de 1993, que "autoriza 

- -o Governo do Estado de São Paulo a ampliar os limites fixados 
no art. 3'. II, da Resolução n"' 36. de 1992, do Senado Federal. 
e contratar operação de crédito externo, com garantia da 
União, no valor de até 15 milhões de marcos alemães, de:sti-

- nada -ao financiaffiento pãrdal do prOjeto "PreServação das 
Florestas Tropicais - Mata Atlântica", a Presidência, nos 
termos do art. 334, a do Regimento Interno, declara preju
dicado o Projeto de Resolução n" 62, d6 1993, por versar 
so_bre a mesma matéria. 

A proposição vai ao Arquivo. 

o- SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Durante 
- o perfodo de recesso, a Presidência recebeu comunicações 
de ausência do País dos seguintes Srs. Senadores: 

-=-Henrique Almeida, de 17 a 31 de julho, em caráter 
particular; 

___:_. Ronan TitO, de 13 a 30 de julho, em missão- oficial 
como membro da Delegação Brasileira à Conferência Interna
cional sobre o Lazer nas Diferentes Partes do Mundo, a reali-
Zar-se no Reino Unido; e · 

- Marluce Pinto, de 15 a 23 de julho, com destino aos 
Estados Unidos da América, a fim de tratar de assuntos de 
interesse do Estado de Roraima. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Há oradores 
inscritos . 

Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL- SE. Pronuncia 
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, no 
período de 28 a 30 de julho último, realizou~se em Aracaju, 
_cqni Çl_patrocínio da Secretar_i~_J)e_Saóc_l_e do _Município. o 
1~ Seminário Municipal sobr~ _"'O Tabagismo e a nossa Soçie_
dade"7 assOciado ao 1~' s€:minário da Região Nordeste_sobre 
"Do~p.ças Crónicas e Degenerã_~ivas'', e;:;tendendo, ainda, o 
tem~Iio dess~ importante reunião a uma abordagem sobre 
a relevância dos exercícios físicos para a saúde, assuntos que 
ma-ntêm absoluta correlação de causa _e efeito. 

Em Aracaju, o Programa Municipal_ de _Combate ao Taba~_ 
gismo, coorderiado pela Dr• Silvüia de Aquino Rezcnde, As
sessora da Secretaria Municipal de Saúde, cuja titular é a 
Dr~ Sônia Maria Azevedo Prudente, que promoveu todas as 
facilidades institucionais para a realização do evento, do g_ual 
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participaram representantes dos Estados nordestinos, médi
cos, pesquisadores, estudiosos e vários· palestrantes e confe
rencistas de outros Estados, como-·o ilustre Professor José 
Rosemberg, Presidente do Comitê CooidemidOr do Controle 
do Tabagismo no Brasil e titular da cadeir:a de TisiolOgia 
da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo;_ o Dr. Mar
cus Vinicius da Cunha Melo, alto -d,irigente -~nO~MfuiStério da 
Saúde e há vários anos ligado ao assunto·. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, na qualidade_ de Presi
dente do Gr_upo Assessor do MiniStério da Saúde para o Con
trole do Tabagismo no BraSif, do qt..!al tamb~m fazem parte 
médicos., professores e estudiosos· de renome nacional,- fiv~ -
a honra de proferir a palestra de abertura no dia 28 de julho, 
no auditório do Banco do Estàdo de __ Sergipe, em Àracaju, 
ocasião em que fiz uma retrospeCfiVã.da h-istória do tabagismo 
no mundo, iniciado na França, Cri1_1560, cOfu a introdução 
do fumo nesse país, e a disseminação do vício na Eufõpa 
e nos outros continentes a partir de então. 

A perseguição da Igreja e dos góvernarites h~9lmQe_diram 
que o fumo se alastrasse no mundo, Vicianâo -a-tualmente um 
bilhão de adeptos e dizimando '2,5 -niilhOeS -de pessoas por 
ano, dos quais cem mil em noss_o País. 

Nessa palestra, lembrei a importância_ das pesquisas _e 
comprovações cientfficas sobre os malefícios do fumo, o que 
permitiu o desenvolvimento, hbs últimos 40 anos, de um pro
cesso de co·nscientização das- pesSOas sobre os perigos a que 
estão expostas. Somente a pãrtii" d_es~as tnfor~ições dos meios 
científiCos é que foi possível;-nCstÇt-S quatro décadas, levantar 
uma barreira para· co-nter a 'e'pidemia tcibágica, nutrida nos 
quatro últimos séculos e entta·nhada nos hábitos culturais da 
população. · 

Afirmei, nessa oportunidade, que ''no Brasil e no mundo, . 
as campanhas contra o tabagisnio têm conséguido extraor-· 
dinários resultados. Pela atitude dos não fumantes e das autori- · 
dades, os que fumam estão cada vez mais confinados aos 
limites ambientais do seu vício, contando com: o benefício: 
de consistente processo de conscíentização do mal causado 
pelo fumo e várias alternativas técnicas para ajudá-los a aban
donar o cigarro. 

E a população, aos pcmcos:,-parece ter asSimilado o pro-· 
testo do célebre escritor ISaaC Asimov ;quando escreveu: ''Sua 
liberdade de fumar termina onde começam os meus pulmões". 

Comentei também que o cigarro vem-sendo definitiva-
mente, em todo o mundo e no Brasil, abolido hos elevadores, 
restaurantes, teatros, cinemas, ·solenidades, ambientes de ceri
mónia e, de um modo geral, nos ambientes fechados. 

, Quando eu me deslocava de Brasília para Aracaju, nó 
avião, li um comentário no jornal O Paraná sobre uma Resolu .. 
ção O' 58/93, assinada pelo Secretário de Saúde do Paraná, 
Dr. Nisan Pereira, proibindo, no Estado, a venda de cigarros 
a menores de 18 anOs, uma: importante medida que muito 
contribui para o combate ao fumo entre os jovens. --

Lembrei, também, Sr_ Presidente, de informar sobre a 
decisão do Senado em aprovar, por unanimidaâe, a Resolução 
n' 94 de 1992, que proíbe o uso de fumo e -seus derivados 
no recinto do Plenário ·desta Casa. 

O referido evento encerrou-se com· prec·iosa pauta de 
subsídios, cánclusões e reComendações sobre o fumo, seus 
males e diretrizes para fortalecer a nossa luta para erradicá-lo, 
em benefício da saúde do nosso povo. - · 

Quero lembrar, Sr. Presidente, que no final deste mês 
de agosto comemorar-se-á mais um Dia Nacional de Combate 
ao Tabagismo, instituído pela Lei n~ 7.488, de 11 de junho 

de 1986 e sancionada pelo então Presidente José Sarney, que 
durante o seu período de governo deu um valioso apoio aos 
programas d~ combate ao fumo, consciente de- que estaria 
contribuindo para melhorar as condições de saúde pública 
no Bràsil. 

O Sr. Aureo Mello- Permite-me V. Ex~ um aparte? 
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Ouço V. Ex• com pra-

zer. 
_o Sr. Aureo Mello --Senador Lourival Baptista, não 

é a primeira vez que o vemos, dessa tribuna, profligando 
e combatendo o uso do fumo. Fui Relator na CómlsSão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa, 
da proposição de V, E~, proibindo terminantemente o uso 
do cigarro e seus derivados no plenário do Senado. Não tenho 
observado atentamente se a lei tem sido cumprida, mas acre
dito que sim, porque estamos aqui para cumprir todas as 
leis. Nobre Senador, o propósito de V. Ex• é apostólico; o 
fumo é capitulado entre os vícios de imaginação, talvez, dentre 
todos, o mais poderoso, demoníaco e inflexível. A imagiO.ação 
é possuída por aquela vontade de fumar e o subconsciente, 
cons.eq~entemente, assoberbado por esse inS:opitãVel desejo. 
O consciente pode espernear, lutar e batalhar, mas a propor
ção é de quatro para um do subconsciente em relação à vonta
de, e o fumo fica persistente, perturbando como u~a doença, 
que realrriente o é. O que urge ser feito é uma terapia objetiva, 
no sentido de limpar a mente humana dessa carência, desse 
vício de imaginação e convencer o ser humano de que o cigarro 
e seus derivados são feitos com materiais repug·nantes, que 
acarretam uma série de transtornos- à saúde e fazem um mal 
indescritível. Tivemos, há alguns anos, um Colega, inclusive, 
secretáriO da MeSa nesta Ca-sa, qtie motreu pedindo que lhe 
dessem uril revólver para dispará-lo na sua cabeça, pois a 
aflição em que estava, em furlção das deficiêilciàs pulmonares 
decorrentes do cigarro, fazia coin "que pr"efe'risSé o suicídio 
à tortura daquele sofrímento, acarretado pelo vício de fumar. 
ReaJm.ente, é necessária uma campanha, mas que seja feita 
por psicólogos, poi" peSsoas que cornpreendam'o que é verda
deiramente o fumo, que não seja apenas uma Campanha para 
dizer que "o fumo l prejudi~~al à saúde". Não, o fumo é 
um dragão que se- instala na mente da pessoa, não podendo 
de' lá ser exp·ulso a não' ser que apareça um outro, que poderia 
ão do Béni ·para 'que aquele dali seja removido através da 
heterossugestã6,' da auto-sugestão, único·cantinho capaz de 
afugentar essa "figura juràssica" que se coloca na mente do 
ser humano. V. Ex~ é o campeão dessa cruzada benfeitora 
no-·Sr3.sii, fazendo o possível para curar. Meu próprio pai 
morreu no seio da selva, no Município de Parintins, em Recor
dação. TOSsiU a noife· inteira, ·ele que fumava duas carteiras 
de cigarro por dia, e por fim grito"u~ ... gritoü . .'., grltou ... Os 
caboclos que estavam na casa julgaram que era um sonho, 
um pesadelo. De manhã, estava morto. Foi balançando numa 
rede até a beira. do grande rio amazónico, onde teve de ser 
sepultado às margens do lago da Valéria, cercado Je árvores 
longilíneas e de terra branca como prata. Eu, que sempre 
fui" abstêmio, quero solidarizar-me com as palavras de V. E~ 
e afirmar que é preciSO que uma campanha, mas uma campa
nha profunda, liderada por psiquiatras, médicos, psi~ólogos, 
,seja feita em relação ao Brasil. Que não se dê guarida, _a 
essa transação comercial, que é o imposto cobrado sobre .o 
fumo, uma das grandes fontes de renda da Fazenda Nacionat 
Era o que eu queria dizer, nobre Senador Lourival Baptista, 
manifestando meus aplausos a V. Ex~ 
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O SR. LOURIV AL BAPTISTA- Senador Aureo Mello, 
sou muito grato a V. Ex~, não por seu aparte. mas pela aula 
que nos deu e pelos ensinamentos que nos trouxe em recor~ 
dação de fatos passados. V. Ex• explicou muito bem acerca 
do _tabagismo e falou desse saudos9 colega nosso, que morreu 
devído ao tabagismo. E eu - V. Ex~ sabe- como médico, 
nunca havia me importado com o fato de um paciente meu 
fumar, até que aconteceu um episódio na minha vida que 
fez com que eu entrasse nesta campanha contra o tabagismo. 

Um amigo fraterno, de quem fui colega de escola primária 
e de colégio, que continuava fumando e a qu_em eU aconselhei 
a deixar de fumar, me respon-deu que crã difícil parar, porque 
estava tão acostumado que não podia largar aquele vício. 
Continuou fumando. Anos depois, viajando de avião para 
Brasflia, encontro um -outro colega nosso de infârida~-de colé
gio interno na Bahia, que me deu a notícia_ de que Carlos 
Alberto estava morrendo. Eu não via Carlos Alberto há 32 
anos. Estudei Medicina; e1e, Direito. Peguei" o endeteçc;> __ ~:~ 
fui à sua residência no Rio de -Jáneiro. Anunciei-me, não 
corno Senador, mas como um antigo colega q_o_ Çolégi9 Agto.- . 
nio Vieira, na Bahia. Subi ao seu apartamento e conhec:i _su~ 
senhora e se~s filhos. Finalmente, ent_rei no quãito. Quando 
entrei, ele est~va pa .~ma, Com enfisema pulmonar. O.f:!lho 
virou-se para ele e perguntou.: "Meu pai, sabe quem é este?" 
E ele: "cof, cof, cof". Não falava. O filho, eiitiio, laloú o 
meu nome. Ele começou a chorar. Abraçamo-nos e ele, tossin
do, pediu papel e lápis e escreveu: "Lourival, quero veneno 
ou revólver". 

MetJ. primeiro pronunciamento nesta Casa, há anos, foi 
sobre isso, contando esse episódio~ motivo pelo qual eu entrei 
no combate ao tabagismo. " . _ ~ _ _ _ _ 

4 
_ ~ 

Há quatro anos, em Npva Ior_que - numa distiQ.çãp que 
V. Ex~ me .CO!lfe'ri.u, r~presentando .o, Senado -:- eu estav.a 
num daqueles restaurantes com paredes de vidro. quando pas
sou uma grande personagem brasileira, que, vendo-:_111,_~, entrou 
e sentou-se à minha mesa, acendendo um cigarro após o outro. 
Eu o importunava, dizendo: ''MinistrO - -eie' fOi M.lriíSf_fõ"" 
-larga isso, porque faz mal à saúde". Ele continuol.f fuman
do .. Mas, lá pelas tantas, ~le e.njoou e, virando-se. para mim, 
pe:rguntou: "Senador, por que o senhor insiste taritO nesta 
campanha contra o tabagismo?'' Eu, então, contei-lhe o caso 
que aconteceu_com esse meu colega de infâiicia. QuandO. aca~· 
bei de contar o caso, eu lhe disse: "MillístrO; o:senh<;>r Dão: 
sabe quanta gente se sq.icida por causa c;Je tabagismo"A Sabe 
o que ele me disse, Senador Aureo MeliO? "Meu pai chamou 
os três filhos e disse: "Meus filhos, estou respirando com 
dificuldade e vou me matar. Três dias depois, Sena.d()r,: ~eU 
um tiro no coração". Fiqu~i perplexo _e perg~~tei: "Mas q. 
senhor, que é um homem ~ico, moço,_cu(to, i.n.teljgente, com, 
uzy~. exemplo desses dentro de casa,_ con,tin.ua fumando'l" Ele 
me_ respondeu: o"Já larguei três vezes, mas~será o que Deus 
qJ.Iiser". 

' Eu sempre digo -que fumar é morrer cedo. Se continuo 
nesta campanha é porque acredito que estou fazendo alguma 
coisa em benefício da coletividade. 

V. ExA, Senador Aureo Mello, teceu considerações ares
peito daquele projeto qoe a-presentamos ries13 Casa. -somos 
81 Senadores; 72 Senadores assinaram essé projeto para náo 
se fumar neste plen_á_rio. É inconcebível que estejam ÍJ.J.IQ._ando. 
Não vejo nenhum Senador aqui fumando. Deveiiani obede
cer. Solicitei que fossem feitas algumas placas para serem 
colocadas no plenário. Placas que ninguém lê. Mas outras 
já estão sendo confeccionadas. Não é possível que uma resolu-

ção, que foi assinada por 72 Senadofcs, não seja cumprida. 
Os visitanteS não fumam. Acredito que os SenadOres também 
não fumam, mas dizem que fumam. Talvez a minha presença 
no plenário iniba algum colega. 

Então, se faço isso é em benefício da saúde. _Não faço 
isso por demagogia. Sou médiCO e sei os males do tabagismo. 
V. Ex\ eminente Senador Aureo Mello, deu-me uma aula, 
que enriqueceu sobremaneira o meu pronunciamento. 

Finalizando, Sr. Presidente, peço a transcrição-. junto com 
o meu pronunciamento, do texto da palestra a que me referi, 
pronunciado na abertura do I Seminário sobre "O Tabagismo 
e a Nossa Sociedade"-e do I _Seminário da Região Nordeste 
sobre ."Doenças Crônicas e Degenerativas", que contou _com 
a presença de Secretários de Estado do Maranhão a Sergipe, 
de Minas Gerais e de São Paulo, e do Professor José Rosem
berg,_ com o respectivo programa, ocorrido em Aracaju; das 
Leis n• 777/81, 1.650/90,1.684/91 e 1.898192, da Câmara Muni
cipal de Aracaju, dispondo sob~e o_ tabagismo; e do comen
tário do jornal O Paraná intituiado ''Resolução proíbe venda 
decigarrosamenoresdeidade". _____ ~-

"Era o que eú tinha_a dizer, 'sf. P-residente. (Muito bem!) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
LQURIVAL BATISTA EM SEU PRONUNCIAMENTO: 

PALESTRA PROFERIDA PELO SENADOR 
LOURIVAL BAPTISTA 

Senhoras e Senhores participantes deste Seminário: 
lç.icialmente, as minhas primeiras Palavras serão de con

gratulações com a Secretaria _de_ Saúde do Mu.nicípio de Ara
caju, na pessoa da Ora. Sônia Maria Azevedo Prudente, Secre
tária de Saúde, e todos que, direta ou indiretamente, estão 
Promovendo este importante seminário Municipal sobre o 
"Tabagismo e a Nossa Sociedade", que também se constitui 
no I Seminário da Região Nordeste sobre "Doenças Crónicas 
e DegenerativaS'', estendendo, aínda, e.ste evento o seu tiiná
rio_auma abordagem sobre a importância-dos _exercícios físicos 
para a saúde, assuntos que têm absoluta coerência, afinidade 
e correlação de causa e efeito. 

O Programa Municipal de Combate ao Tabagismo, Coor
denado pela D~ Silvina Mariade Aqui_no Rezende, Assessora 
da Secretaria Municipal de_Saúde de_Aracaju, coordena, com 
este .Seminário,.-~ma importante meta em seu planejamfinto, 
que .vem a contribuir de forma relevante com o Programa 
Nacional de Combate ao Fum_o, no qual tenhã a honra de 
ser Presidente do Grupo Assessor do Ministro da Saúde para 
o controle do Tabagismo no País. 

Vejo, pelo ternário, que esta re_união será muífo enrique
cida pela participação de pessoas experientes e ilustradas nos 
temas que abordarão com palestrantes e conferencistas, mui
tos dos quais já Conheço de outro eventos de nível nacional, 
onde têm se destacado na luta contra o tabagismo, uma cruza
da em que estou engajildo há mais de 11 anos. 

P3.rticipam deste encontro o Dr. José Rosemberg, Presi
dente do Comitê Coordenador do Controle do Tabagismo 
no Brasi_l, e Professor de Pneúmologia da Pontifícia !Jniver
sidade Católica de São Paulo; o Dr. Marcus Vinicius TavareS 
da Cunha Melo, alto dirigente do Ministério da Saúde; a 
Dr' Antonia Dalla Pria Bankoff, Professora da UNJCAMP 
e Gerente do Programa Nacional de Educação e Sai.Í:d_e_a_t_r~_vés~ 
do EXercício Físico, e vários médicos e especialistas acjui de 
Sergipe e do Nordeste que também têm prestado sua inesti
mável colaboração a esta campanha humanitária de saúde 
pública. · · 
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Este é, pois, um evento da maior importância para o_ 
combate ao fumo em Sergipe, na região nordestina (rem todo 
o País. 

Devido ao progresso das ciências, e a evolução do conbe-:_ 
cimento humano, que vêm desmistificando, cada vez majs, 
as conclusões empíricãS, tabus e crendices populares~ estabele
cendo a verdade onde pesem controvérsias sem fundamento 
científico, as Civilizaçócs e as sociedades estão "ingressando, 
com algumas ressalvas, no que poderíamos chamar de idade 
da razão, onde as mudanças de atitudes, preferências e hábitos 
tendem a ocorrer pela comprovação do ex?tO c_onhccimento 
de causa e efeito, e estes fatores são componentes iril"portantes 
do processo educativo moderno. ___ _ 

Se fizemos uma reflexão sobre a história do Tabagismo 
no mundo, podemos verifiCar que, ã.ntes das_ grandes navega
ções e descobrimentos na Amét1ca, o fumo era utilizado ape
nas pelos indígenas, mais freqiienteinente em cerünônias reli
giosas. 

Não se tratava ainda de um vício. 
Com o desenvolvimento do mercantilismo, o fumo foi 

fntroduzido na França em 1560, e no século Seguinte sofr:eu 
terrível perseguição da Igreja e dos. g5>yernantes, ficando os 
seus usuários sujeitos a perialidades de excomunhão, aç_oites 
corporais, amputação do nariz, no caso dos que cheiravam 
rapé na Rússia dos Czares, e à de_capitação, na Inglaterra, 
caso clássico de puniç_ão severíssima de que foi dá.-los a aban
donar o cigarro. 

A população, aos poucos, parece ter a.Ssimil_ado o protesto 
do célebre escritor Isaac AsiriiõV, quando escreveu: " Sua 
liberdade de fumar termina onde começam os meus pulmões". 

Comentei, também, que o cigarro vem sendo definitiva
mente, em todo o mundo, e no Brasil, abolido dos elevadores, 
restaurantes, teatros, cinemas, solenidades, ambientes de ceri
mônia, e, de um modo geral, nos ambientes fechados. 

Quando me deslocava de Brasília para Aracaju, no avião, 
Ii um comentário do Jornal_Q Paraná sobr:_e_ u.ma Resolução 
de n9 58/93,. assinada pelo s'ecietário de Saú_de do_ Par~ná, 
Dr. Nizan Pereira, proibindo, no Estado, a venda de cigarros 
a menores de 18 anos, uma hhpórtãiite medida que_ muito 
con.tribui para o combate ao fumo entre os jovens. 

Lembrei, também, Senhor Presidente_, de informar sobre 
a decisão do Senado em aprovar por unanimidade a Resolução 
n9 94, de 1992, que proíbe o uso do fumo e .seus derivados 
no recinto do Plenário do Senado Federal. 

O referido evento encerrou-se com preCiosa pauta de 
subsídios, conclusões e recomendações sobre_ o fumo, seus 
males e diretrizes para fortalecer a nossa luta para erradicá-lo, 
em benefício da saúde de nosso povo. -

Quero lembrar, Senhor Presidente, que no final deste 
.Mês de agosto se comemorará rifais· Uiri-dia ~ acional de Com
bate ao Tabagismo, instltilido pela Lei n9 7.488, de 11 de 
junho de 1986, e sancionada pelo então Presidente José Sar
ney, que durante o seu período de governo deu um valioso 
apoio aos programas de combate ao fu.mo, consci~nte de que 
estaría contribuindo Para melhorar as condições de saúde pú
blica no Brasil. 

Finalizando, Senhor Presidente, peço a transcrição co-m 
o meu pronunciamento do texto da palestra a que rn:e referi, 
pronunciada na abertura do Primeiro Semin~r!_o sobre '~O 
Tabagismo e a Nossa Sociedade" e o PrimeirQ ~e.~.i!l~_fío da 
Região Nordeste_ sobre" Doenças Crônicâs e·Degeneratiyas." 
com o seu respectivo Programa, óconjdo em Aracaju; das 
Leis 777/81, !.ó50!90, 1.684/91 e 1.898/92, da Câmara Muni-

cipal de AraCajti., dispondo o tabagismo, e o coment~rio do 
jornal O Paraná intitulado Resolução proíbe venda de Cigarros 
a menores de idade": 

I-Seminário Municipal "0 Tabagismo e a nossa Socie
dade" e o I Encontro da Região Nordeste_ sobre "Doença 
Crônico-Degenerativas, Exercício Físico e Saúde". 
Promoção: 

Secretaria Municipal de Saúde - SMS 
Coordenação Geral: 

Silvina Maria de Aquino Resende - SMS/SES/ (SE) 
Comissão Organizadora: 

Silvina Maria de Aquino Resende- SMSISES (SE) 
Antonia Dalla Pria Bankoff- MS/Unicamp (SP) 
Marco Antonio de Moraes- SES (SP) 

Apoio: 
Ministério-da Saúde -Senado Federal 
Grupo Assessor de Combate ao Tabagisrp._Q-

Objetlvos: __ . 
-·conscientizar os profissionais enVolVidos na área de promo

ção e prevenção da saúde para o desenvolvimento de ações 
antitabágicas em suas áreas de ação. 

-Municipalizar ações de contenção para a epidemia tabágica. 
Clientela: 

Coordenadores Estaduais e Municipais de Programas de 
Combate ao Fumo. 

Secretários Munícipais de Saúde. . 
Gerentes de Piogramas de Doenças Crônico-Degenera

-- tivas. Exercfcio Físico e 
Saúde. 

Representantes de Associações de Classe de ProfissionaíS 
de Saúde e Educação. 

Representantes de Autoridades Governamentais. 
Representantes de Conselhos Municipais de Saúde. 
ProfissionaiS de Saúde e Educação. 
Outros. 

Inscrição: 
De 20 de junho a 26 de julho de 1993 

Local: 
... Secretaria Municipal de Saúde 

Programa Municipal de Combate ao Ta~:mgismo 
Rua Campos, n'496- São José Aracaju- SE 
CEP: 49015 -220 
FAX: Gabinete do Prefeito (079) 224-8896 _ 

PROGRAMAÇÃO 

Local: Auditório doBanese (Av. Augusto Maynard, 321) 
Data: 28, 29 e 30 de julho de 1993 
Dia: 28-7-93 
20h30min - Abertura· 
Palestrante: Senador Lourival Baptista- SE, Presidente 

dO Grupo Assessor·-d~ 
Combate_ ao Tabagismo 

21h - Coquetel 
Dia: 29-7-93 
9h -Painel sobre "Câncer" 
Palestrantes: 

-Dr' Emilia Rebelo Lopes - RJ 
Chefe da Seção _de ~ducação Comunitária do Pró-OncoiiN-:- _ 

CA!MS . - -· . · -
Tema: Câncer de Mama e Colo od_e Útero 
:_Dr. Jo_sé Rozemberg- SP 
Presidente do Comitê Coordenador do_ Coil.trole do Taba

gismo no Brasil 
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Professor Titular de Pneumologia da Pontifícia Unh:-erSidade 
Católica de São Paulo 

Terna: O Câncer de Pulmão 
Expectativa 'de vida dos fumantes 
-Dr. Márcio Botelho- SE 
Cirurgião Oncologista 
Tema: O Câncer de Estômago e Intestino 
-Dr' Vera Luiza da Costa e Silva- RJ 
Chefe da Divisão de Educação do Pró-Onco!INCAIMS 
Tema: Fatores de Risco para o Câncer - -- -- -
-Coordenação e Comentários: 
-Dr. Marcus Vínicius Tavares da Cunha Mello- DF 
Cirurgião ·oncologista 

lOh- Intervalo 
!Oh15min- Mesa-Redonda sobre "Tabagismo" 
Palestrantes: 

-Dr. Joanes Silva Santos- SE 
Cirurgião Buco-maxilo-facial 
Tema: A C3vidade Oral c o Tabagismo 
-Dr- Vera Luizã. da Costa c Silva- RJ 
Chefe da Divisão de Educação do Pró-Onco/INCAIMS 
Tema: Tabagismo e Adolescência 
-Dr. José Rozemberg- SP 

Presidente do Cóm"itê CoOrdenador âe Controle do Taba-
gismo no Brasil 

Professor Titular de Pneumologia da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo 
Temá: História Natural do Fumante Passivo: 
Mulher, Feto e Não Fumante 
-Dr." Diet/ich Whihelm Todt -·SE 
Diretoí- Clírllco do Hospital São Lucas 
ResponsáVel pela disciplina de Pneumologia da UFS 
Tema: Tabagismo·e Doenças Tabato-Associacta·s 
-Vereador Jorge Araújo 
Tema: Legislação Antitabágiea Municipal 
-Coordenação e Comentários: 
- Dr• Silvina Maria de Aquino Resende 
Assessora da Secretaria Municipãl de Saúde 
Coordenadora do Programa Municipal de Coinbate ao Taba-

gismo' • ,- •. ' '' '· ' · 
llh15min- Debates 
12h - Intervalo para almoço 
14h - Palestra 
Palestrantcs: 

-Dr' Lilian Botega de Araújo- MG. 
Secretaria da Saúde de Belo Horizonte 
Tell)a: Atividade do Programa Estadual de <:;ombate ao Taba

gismo em Minas Gerais. 
14h15min - Dr. Marco Antônio de Moraes- SP 

Se'cfetari3 de Saúde do' Estado de São Paulo 
Tema:-Muitícipalização de Ações Antitabágicas 

15h - Intervaio 
15hl5min -Grupos de Estudo 

Elaboração de roteiro inicial para a municipalização das ações 
antitabágieas do SUS -SE 

Coordenação: Dr. Marcus Vinicius Tavares da Cunha M_ello 
-DF . ·- . 

17h- Leitura-do_s_ trabalhos em PlenáriO-

18h - Encerramento dos trabalhos 
Dia: 30-7-93 

9h ...::.. Palestra 
Palestrante: 
-Dr' Antonia Dalla Pria Bankoff- SP 
Professora Doutora da Unicamp 
Gerente do Progrãma Nacional de Educação e Saúde atr:iVés 

do Exercíció Físico 
Terna: Como funciona o Programa Nacional de Doenças Clíni-

- co-Degenerativas, Exercício Físico e S3úde. -
9h30min --' Palestra 
Palestrante: 
Prof~. Antônio César Cabral_- SE 
Diretor do CCBS 
Universidade Fedei-ai de- Sergipe 
Tema: ExeicíciO FíSico e Sãóde como Qualidade de Vida. 
lOh - Intervalo 
!Oh15min- Palestra 
Palestrante: 

-Dr. José Gafdino Silveira - BA 
Universidade Católica de Satv3dor 

Tema:_ O _Exercício Físico na Prevenção de Doenças Cár.:. 
dio Vasculares 

10h45min -'- Palestra 
- Palestrante: 

:.......:. Dr'- Elizabete Andrade Tavares -SE 
Coordenadora Estadual do Programa de Doenças Reu"itiáticas 
Tema: Efeitos Nocivos- do FU:md sobre o Sistema Ósteo Arti-

cular. 
llh - Debates 

· 12h -Intervalo para almoço 
14h - Painel sobre "Diabetes - O Futuro do Trata-

mento" 
- Palestrante: 
...:. Enf' Ana Lúcia Cardoso -SR 
":Enfermeira do Serviço de Diabetes do IPES. . 
Tema: Como Prevenir o Diabético das Complicações 

14h30min ~ Dr• Selma Trindade- SE 
Diabetóloga do Serviço de Diabetes do IPES 
Tema: Cam:e~hha de Detecção __ ~ Orien~ªçã9 __ ao~ Diabétjcos, 

. . "ObjetiVõS SgCi~iS; PreveDtiVO~ e -Educacio-· 
nais. 

15h -Intervalo 
15b15min - Dr• Acácia Menezes -SE 

Diabetóloga do Serviço de Diabetes do IPES 
Teina: Cólôriia de Férias e Edücação Físíca: 
Importância no· Contexto Educativo do Diabético. 

15h45min .,...-Dr. Raimundo Sotero- SE 
Chefe do SerViço de Diabetes .do IPES 
Presidente da Federação Nacional da AssOciação de Diã.bé

ticos (FENAD) . 
tema: ServiÇO. Multidisciplin-ar d-e- Assistência "ilO Diabético, 

Terapêutica de Eleição no Tratamento do· 
Diabético (experiência de 12 anos). 

Coordenação e Comentários: 
-Dr' Antonia Dalla Pria Bankoff- SP 

16h!5min - Debates 
18h -Encerramento dos trabalhos 
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FICHA DE INSCRIÇÃO 

11 Seminário Estadual "O Tabagismo e a Nossa Sociedade" 

NOME __________________ ~~~~~=--------------------~"~~-------------

ENOEREÇO RESIOENCIAL 

INSTITUIÇÃO DE TRABALHO 

ENDEREÇO _________ ~--~ 

FONE _______ ~-----•CEl' CIDADE __ _ ESTADO 
PROFISSÀO _______________________ EUNçAQ ___________ __ ~~--~sexo _____ _ 
ESCOLARIDAOE ____________ ~-------~---------------------
FUMANTE _________________ _ · • NÃO FUMANTE. 

ARACAJU __ _L ____ L_ __ _ 

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 

Lei n' 9-C 

Aracaju, 8 de junho de 1956 

PROÍBE FUMAR NOS TRANSPORTES COLETIVOS 
URBANOS E DÁ OUTRAS PROVlD~NCIAS -

O Presidente da Câmara Municipal de Aracaju, 
Faço saber que a Câmara de Vereadores dCste Município 

decretou e eu, de acordo com o§ 3"' do art. 42 da Lei Orgânica 
dos Municípios de Sergipe, promulgo a seguinte lei: 

Art. 19 Fica terminantemente proibido fumar, sob qual
quer pretexto, no interior dos ónibus e lotações que fazem 
o serviço· de transporte urbanO_ desta capital. 

Art. 2o Os proprietáiíos dOs coletivos tratados no artigo 
anterior ficarii obrigados a colocar no interior dos carros em 
lugar bem visível um aviso refe-rente a presente deliberação, 
fazendo menção a origem, núinero e data desta lei. 

Art. 3" O.não cumprimento da presente lei importará 
na multa de Cr$50,00 (cinqüenta cruzeiros), por parte do 
proprietário- do veículo. _ _ 

Art. 49 Esta lei entrará cm execução na data de sua 
publicação, revpga-das as_ disposições em contrário".- - -

Palácio Graccho CúdOso, 8 de junho de 1956.- Claudio 
Silva, Presidente. 

LEI N• 777/81, DE 16 DE JULHO DE 1981 

Dá nvoa redação a Lei n~ 9~C de fi de junho de 
1956,"{Jue pro:fbe fumar nos transportes coletivos urba~ 
nos e dá ontras providências. 

O Prefeito Municipal de Aracaju: 
Faço saber que a Câmara de Vereadores· aprovbú e eu 

sanciono a seguinte lei: 
Art. 19 Fica terminantemente proibido o uso do fumo 

em qualquer das suas formas, no âmbito interno dos ônibus 
. que servem às diversas linhas urbanas desta capital. 

------~~EX-FUMANTE. __ _ 

Assinatura 

Art. 2n Os referidos ônibus terão afixados em lugar visíw 
velo seguinte aviso: É proibido fumar, sujeitandowSC o infrator 
a: 

1) Advertência; 2) retirada do veículo, com auxílio da 
força policiai. se necessário, devendo me_I'_Icionar, ainda, a 
origem, númei-0 e data da presente lei. 

Art. 3~ Cabe ao motorista e ao cobrador em serviço, 
fazer cumprir a proibição objeto da presente lei. 

Art. 4~ As empresas de transportes coletivos que explo
ram as linhas urbanas desta Capital ficarão obrigadas ao cumw 
primento das determinações oriundas da presente lei e a sua 
transgressão resultará em sanções que serão previstas em Por~ 
ta ria a ser baixada pela Prefeitura Municipal de Aracaju, regu
lamentando-a. 

Art. .5'' Esta lei entrará em vigor na data de sua publicaw 
ção, revogadas as disposições em_ contrário,_ especialmente 
a Lei n' 9-C, de 8 de junho de 1956. -

Palácio Inácio Barbosa, Aracaju, 16 de julho de 1981. 
- Heráclito Guimarães Rollemberg, Prefeito de Aracaju 
--Carlos Rodrigues Porto da Cruz, Secretário Geral- Fer-
nando Prado Leite, Secr~tário de Transportes. 

LEI N• 1.650, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1990 

Dispõe sobre criação de espaço reservado para não 
fumantes em bares, restaurantes, casas de chá, casas 
de show e similares. 

O Prefeito do Município de Aracaju, faço saber que a 
Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a Seguinte lei: 

Art. 19 Os bares, restaurantes e casas de chá do Muni
cípio de Aracaju, que tenham mais de cinqüenta metros qua
drados, deverão ter espaço reservado para não fumantes. 

Parágrafo único. O espaço a que se refere o_ caput deste 
artigo não poderá ser inferior a 50% -(c1nqüentá por cento) 
da área de consumação do público, ficando os estabeleci
mentos obrigados a afixarem avisos indicativos da proibição 
em pontos de ampla visibilidade. 

Art. 2~ Os proprietários destes estabelecimentos terão 
12 meses para cumprir a determinação desta lei. 



Agosto de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Terça-feira 3 6961 

Parágrafo Unico. Se o prazo estabelecido no caput deste 
artigo não for cumprido, o município cassará o alvará de localiM 
zação do estabelecimento comercial. 

Art. 3" Esta lei entrará em vigor na data de sua publica
ção, revogam-se as disposições cm contrário. 

Palácio Inácio Barbosa, cm Aracaju, 27 de novembro 
de 1990. - Wellington da Mota Paixão, Prefdto de Aracaju 
- Lises Alves Campos, Secretário Geral do Município -
Geraldo de Oliveira Fraga, Secretário Municipal de Saúde 
- Aerton Menezes Silva, Secretário Municipal de Assuntos 
Jurídicos. 

LEI N• 1.684, DE 22 DE MARÇO DE 1991 

Proíbe a venda de produtos de tabaco nas cantinas 
escolares, bem como a publicidade nos locais que espe
cifica. 

O Prefeito do Município de Aracaju, faço saber que a 
Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei: 

Art. 1'·' Fica proibida a venda de produtos de tabaco, 
tais como cigarros, cigarrilha::> e charutos, nas cantinas dos 
diversos estabelecimentos de ensino de qualquer grau da rede 
pública e privada no Município de Aracaju. 

Art. 2" é. vedada a veiculação de publicidade de produ
tos de tabaco nos estádios e ginásios esportivos do Município 
de Aracaju. 

Parágrafo único. A proibição de que trata o caput deste 
artigo se refere a qualquer tipo de puhlicidadc, seja através 
de painéis fixos ou de faixas. 

Art. 3" Caberá a Secretaria Municipal de Saúde a fisca
lização para o cumprimento do disposto nesta lei. 

Art. 4\' Esta lei entrará em vigor _na data de sua publi
cação. 

Art. 5" Ficam revogadas as disposições em contrário. 
Palácio Inácio Barbosa, Aracaju, 22 de março de 1991. 

- Wellington da Mota Paixão, Prefeito de Aracaju, Lises 
Alves Campos, Secretário Municipal de Governo - Davin 
de Faria A!meida, Secretário :rvlünicipal de Saúde- Wa.Idemar 
Bastos da Cunha, Procurador Geral do Município. 

LEI N' 1.743, DE 18 DE_OUTUBRO DE 1991 

Dá nova redação ao art. 3~ da Lei n~ 1.563, de 
11 de janeiro de 1990, que trata da veiculação de publici
dade nos táxis. 

O Prefeito do Município de Aracaju: 
Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu 

sanciono a seguinte_ lei: 
Art. 1'' O art. 3" da Lei n'' 1.563, de 11 de janeiro de 

1990, que trata da vciculação de publicidade nos táxis que 
fazem o transporte coletivo da Capital, passa a vigorar com 
a seguinte redação: 

"Art. 3~ É vedada, terminantemente, a publici
dade que envolve matérias de natureza político-par
tidária, de bebidas alcoólicas, produtos de tabaco, ou 
que atente contra a lei, os bons costumes e o decoro 
público, bem como que configure promoção pessoal 
de autoridades federais, estaduais ou municipais." 

Art. 2o Esta lei entrará em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 3~ Revogam-se as disposições em contrário. 
Palácio Inácio Barbosa, Aracaju, 18 de outubro de 1991. 

- Wellington da Mota Paixão, Prefeito de Aracaju - Lises 
Alves Campos, Secretário Municipal de Governo- Francisco 
de Assis Dantas, Secretário Municipal de Assuntos Urbanos 
- Angela Maria Matos, Procuradora-GeraLdo Município em 
exercício. 

LEI N• 1.898, DE 6 DE NOVEMBRO DE 1992 

Proíbe a utilização do fumo e a colocação de cinzei
ros em locais que es~ecifica. 

O Prefeito do Município de Aracaju: 
Faço saber que a Câmara aprovou e eu sanciono a segUin

te lei: 
Art. 1" Fica proibido a utilização do fumo, de qualquer 

natureza, no interior de a_mbientes fec_hados~ tais como clínicas_ 
médicas, hospitais, teatros, ciriemas, auditórios, centros de 
convenções e outros. _ 

Parágrafo único. Nos ambientes mencionados no caput 
deste artigo serão afixados em locais visíveis avisos proibindo 
o uso do fumo, cabendo a fiscalização para o cumprilll:ento 
desta lei à Secretaria MuniCip-al de Saúde. -

Art. 2~ Nos teatros, cinemas, auditórios e centros de 
convenções fica terminantemente proibida a colocação de cin
zeiros nas poltronas, ficando estabelecido_ a obrigatoriedade 
da retirada dos respectivos cinzeiros nos locais eXistentes atual
mente. 

Art. 3" Esta lei entrará em vigor na data de sua publi
cação. 

ArL 49 Ficam revogadas as disposições em contrário. 
Palácio Inácio Barbosa, em Aracaju, 6 de novembro de 

1992. - Wellington da Mota Paixão, Prefeito de Aracaju
Waldemar Bastos Cunha, Secretário Munidpa] de Governo 
- Á vio Batalha de Brito, Secretário Municipal de Saúde --
Antônio Jacintho Filho, Procurador Geral_ do Município. 

Terça-feira, 27 de julho de 1993 · 

RESOLUÇÁO PROÍBE VENDA DE 
CIGARROS A MENORES DE IDADE 

De acordo com a Resolução n" 58/93 assinada pelo secre
_tário de Saúde do Paraná, Nizan Pereira, está proibida desde 
a última sexta-feira a venda de cigarros a menores de 18 anos 
no Estado. A resolução foi publicada ontem no Diário Oficial 
do Estado e a fiscalização será feita "através da Secretaria 
Estadual de Saúde em conjunto com as secretarias municipais, 
visando garantir a decisão. 

A partir de hoje os municípios começam a receber as 
cópias da resolução e aos estabelecimentos comerciais serão 
distribuídas etiquetas autocolantes, informando sobre a medi~ 
da do Estado. 

Volnei Bonotto, chefe de gabinete da Secretaria de Saúde 
do Paraná, _entende que só esse fato não vai impedir a venda 
do produto, mas o principal objetivo é dimiriiJ.ir o- c-onSuín6 
de cigarros entre os menores de idade. _ 

Ele esclarece que o Código Sanitário_ do Estado prevê 
penalidades aos comerciantes que não cumprirem a resolução, 
nos arts. 3Q e _49 da Lei Complementar no:> 4/75 •. 

Ele explica ainda que se o comerciante tiver dúvidas em 
relação a idade do consumidor, deve exigir a carteira de iden
tidade. 
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"Tivemos o apoio da União do ComérciO Varejista do 
Estado, que se colocou a disposição para -impti:Inir a etiqueta" 
- salientou. Por outro lado, em Cascavel, o propriCtário 
da Revistaria Marcondes, Devonzir Marcondes, entende que 
o comerciante será prejudicado em relação a venda do pro
duto. 

"Essa lei já existe há muito tempo e não conseguiu êxito. 
Há muitos menores que compram cigarros aqui e quando 
fiquei sabendo da notícia deixei de vender para menores de 
idade. Mas o grande problema é que em bares _localizados 
em bairros mais afastados isso não vai funcionar. Entendo 
que a maioria dos comerciantes não vai cumprir essa medida. 
Ou a fiscalização é rigorosa ou não vai funcionar;·__::_ frisou. 

De acordo com estatísticas, mais de 100 mil brasileiros 
morrem por ano, vítimas do tabagismo. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Pedro Teixeira. -'~ - --

0 SR. PEDRO TEIXEIRA(PP- DF. Pronuncia o seguin
te discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores,_ as aç6es ativi
dades e responsabílidades afetas ao Ministério da Justiça colo
cam-no, no âmbito da política governamental, como um dos 
órgãos de ponta do Poder Executivo~ na posição de resgatar 
a dignidade do homem brasileiro. Esta, a grandiosa missão 
democrática e humanitária do Governo, e este, o desafio ime
diato que se apresenta ante o Ministério da Justiça. O mo
mento histórico está aí a exigir de todos nós uma estrutura 
de Estado reorganizada em bases modernas e a retomada 
do desenvolvimento sem infringéncia dos direitos fundamen
tais do cidadão- emprego, salário digno, educação, cultura 
etc - e, por fim, a consagração do primado da liberdade, 
requisito essencial da democracia. 

Cidadania e justiça, ordenamento jurídico, s~gurança pú
blica, defesa da ordem económica, política indigenista, preser
vação documental e divulgação dos a tos públicos -essa-multi
facetada competência do Ministério da Justiça aponta, indubi
tavelmente, na direção da defesa e da proteçáo dos direitos 
do cidadão, o que o toma o Ministério da Cidadania, De 
fato 7 a abordagem dos grandes temas nacionais, tanto econó
micos como sociais, reflete-se em ações a serem desenvolvidas, 
articuladamente, pelo Poder Executivo, em que as questões 
relacionadas à Justiça, à sua aplicação e aos direitos dos cida
dãos estão sempre presentes, necessitando de permanente vi
gilância. 

Assim, amplo leque de políticas públicas, esse_~ciais à 
proteção do Estado, das instituições, dos cidadãos e do patri
mónio contra o abuso do poder económico, estão, hoje, sob 
a égide do Ministério da Justiça, buscando concentrar a inter
venção estatal sobre procedimentos comerciais e industriais 
que possam produzir danos à prática do livre mercado e aos 
direitos dos consumidores. 

A regulamentação das relações sistema produtivo-cida
dãos exige, permanentemente. a atuação do Poder Público, 
ora como interventor, ora como intermediário~ eXercendo, 
dessa forma, papel de equilibrador no processo, ainda que 
a este importe ação decisiva, visando coibir abusos. 

"Conseqüência inevitável de uma economia de 
massa descontrolada, o consumo de massa é- assunto 
a preocupar o político, o jurista, o economista _e, natu
ralmente, o próprfo consumidor." 

Em 10 de abril de 1985, a Assembléia-Geral das Nações 
Unidas adotou a Resolução n"' 39/248, recomendando, em 

seus- pnncipios gerais,- que "os gove~os. devem desenvolver, 
reforçar ou manter uma política firme de proteção ao consumi
dor", concluindo, em Seminário rCali.zado em Montevidéu, 
em março de 1987, que "os direitos do consumidor devem 
ser considerados dentro do mesmo contexto dos direitos huma
nos". 

A consciência consumista, coino movimento social orga
nizado, é hoje um fenômeno que se espalha pelos quatro 
cantos do mundo, operando uma verdadeira revolução cultu
ral, com reflexos na ordem jurídica, económica e social dos 
povos. 

No Brasil, com a Cqnstituição de- 1934, no~ arts. 115 e 
l1 7, surgem, pela primeira vez, normas de natufeza constitu
cional de proteçáo à chamada economia popular. 

Antes disso, a "usura" já era reprimida pelo Decreto 
n"' 22.626, de 7-4-33. Pouco depois, o Decreto-Lei n"' 869, 
de 18-11-38, definia, também por primeiro, os crimes contra 
a econpmia popular, abrangendo a "usura'' e o "abuso do 
poder económico". Mais tarde, o Decreto~Lei n~ 9.840, de 
11-9-46, veio, então, consolidar as infrações sobre os crimes 
contra a economia popular. 

Em 26-12-51 foi editada a Lei n"' 1.321, denominada Lei 
de Economia Popular, alterando a legislação vigente sobre 
crimes contra a economia popular. 

Anos depois, surge a Lei n' 4.137, de 10-9-62, denominada 
Lei Antitruste, em cujo art. 89 criou o Conselho Adminis
tretivo de Defesa Económica -CADE-. trazendo inegáveis 
benefícios aos consumidores na medida em que reprimia os 
abusos do poder económico, defendendo a livre concorrência, 
fiscalizando e controlando as atividades monopolísticas e oli
gopolísticas. 

Mais tarde, surge a Lei n"' 7.244, de 7-11-84, dispondo 
SObre a criação e funcionamento dos Juizados Especiais de 
Pequenas Causas, simplificando os procedlmentos judiciais, 
estabelecendo a possibilidade de composição dos conflitos pela 
via extrajudicial, instiumento de grande valia para a defesa 
do consumidor. 

LOgo depois foi ediÍad3. a Lei n9 7.347, d~ 24-7-85, iilsti
tuindo a ação civil pública de responsabilidade por danos cau
sados ao meio ambiente, ao consumidor, dentre outras provi
dências. 

Nessa mesma data, surge o importante Decreto nY 91.469, 
criando o Conselho Nacional de Defesa do Consumidor (pos
teriori:nente alterado pelo Decreto n9 94.508, de 23.06.87), 
como grupo de assessoramento da Presidência da República 
na reformulação e condução da Política Nacional de Defesa 
do Consumidor. 

Com o advento do Código de Defesa do Consumidor, 
o Brasil passou a integrar o seleto Clube das Nações que 
possuem as leis mais evoluídas que disciplinam as relações 
de consumo. 

Entretanto. não basta termos a legislação codificada mais 
modema do mundo. É imperioso que sejam adotadas medidas 
concretas para implementá-las. 

Nesse sentido, o Estado desempenha papel de funda
mental importância como promotor da política nacional das 
relações de consumo, dentro dos princípios estabelecidos no 
art. 49 do Código de Defesa do Consumidor. utilizando os 
investimentos descritos no art. 59 do mesmo diploma legal. 

Assim, o Código de Defesa do Consumidor direciona 
seu objetivo básico para o atendimento das necessidades dos 
consumidores, para a defesa de sua dignidade, saúde e se_gu-
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rança, a proteção aos seus interesses económicos, a melhoria 
de sua qualidade de vida. 

Destarte, a Política Nacional de Relação de Consumo, 
buscando os objetivos destacados, assentou seus fundamentos 
em princípios qr.ie reconhecem a vulnerabilidade dos consumi~ 
dores no mercado de consumo, a imperiosa necessidade de 
ação governamental voltada para a proteção dos consumidores 
e a adoçáo de medidas direcionadas para a harmonização 
dos interesses daqueles que integram as Relações de Consu
mo, a Educação e informação_ dos consumidores e fornece
dores e a implementação de medidas com a finalidade de 
coibir e reprimir, de maneira eficiente, todos os abusos pC:rpe
trados contra os consumidores. _ 

Estabelece a lei, de igual forma, a estrutura operacional 
de que disporá o Estado para promover a execução da política 
nacional de relações de consumo, utilizando, basiçamente~ 
os seguintes instrumentos, dentre outros: 

-manutenção de assistência jurídica integral e gratuita 
para o consumidor carente; 

- instituição de promotorias de Justiça de Defesa do 
Consumidor no âmbito do Ministério Público; 

-- criação de Delegacias de Polícia Especializadas no 
atendimento de consumidores vítimas de infrações penais de 
consumo; 

- criação de Juizados Especiais de Pequenas Caus3S 
e Varas Especializadas; 

-estímulos à criação e desenvolvimento das Associações, 
de Defesa do Consumidor. 

Aqui nos chama particular atenção os Juizãdos EsPeci3is 
de Pequenas Causas, especialmente os informais, que, a nosso 
ver, constituem mecanismos importantes para o SiStema Na~ 
cional de Defesa do Consumidor. 

A Justiça é, indiscutivelmente, o sustentáculo das liber
dades democráticas. De sua organização e solidez depende 
a sobrevivência harmoniosa do Estado. E o Magistrado penna~ 
nente guardião da ordem e da paz social. 

Entretanto, não basta, pura e simplesmente, a existência 
do Sistema Judiciário. Ê fundamental que busquemos a sua 
modernização, dando-lhe maior eficiência e eficácia na presta
ção da jurisdição. 

A propósito de tão relevante matéria,_o Pr9fessor }\ntó~ 
nio Gomes Filho proferiu significativa e atual palestra, ao 
ensejo do aniversário do órgão de onde extraímos as conside
rações, objeto do presente pronunciamento. 

Salientou o palestrante, entre outros pontos, da necessi
dade de aplicação de medidas que evitem a eterna peregri
nação do cidadão comum em busca de justiça. 

Sr. Pr~sidente, Srs. Senadores, há, de forma latente e 
indiscutível, uma crise em nosso Sistema Judiciário, impulsio
nada principalmente pela inacessibilidade, morosidade e cus
tos processuais. Este quadro tem sistematicamente compelido 
a sociedade em buscar, por todos os meios, a conciliação 
extraiudicíal. 

É fundamental a busca da participação social, nem sempre 
alcançada pela sentença judicial, objeto de recursos e qão 
aceita normalmente pelo vencido. I 

Portanto, o elemento conciliador, prevenindo situaçÇes 
de tensões e rupturas, é indiscutivelmente um relevante de-
mento valorativo. · 

O método contencioso de solução das controvérsias. co
mo bem salienta o palestrante, não é o mais apropriado para 

. certos tipos de conflitos. 

Outra questão abordada pelo Prof. Antônio Gomes é 
a criação de entidades civis de defesa do consumidor, uma 
das prioridades da Secretaria de Direito Económico e Defesa 
do Consumidor, por determinaÇão do Ministro da Justiça, 
Senador Maurício Corrêa. 

É preciso, pois, que se estimule a criação de entidades 
do gênero, abrindo-se caminhos mais eficientes para a educa
ção e conscientização dos consumidores, destinatários finais 
de todo o sistema produtivo. · 

O Estado tem o dever de envidar esforços para criar 
uma mentalidade de consumidores, fazendo com que estes 
estejam cientes de seus direitos e que saibam se organizar 
para defender tais propósítos. 

Cita o Prof. Luiz Amaral, na palestra em exame: 

"Qualquer sistema que pretenda defender o consu
midor não será eficaz e socialmente útil se não obtiver 
o concurso efetivo e consciente da comunidade. O sin
so comunitário é;pois, a quintá essência-do movimerifó 
mundial de defesa do consumidor." 

Nos Estados Unidos, existem cerca de se_isce_:pt~s_ _entid_a-:
des privadas operando na defesa do direito do consumidor, 
e é dentro de tal perspectiva que o Ministério da Justiça verit 
estudando a matéria, visando demonstrªr qu~ as ações_nasci
das no seio da Própria sociedade têm sido tão ou mais efiCientes 
quanto as açóes das entidades públicas. 

Já se encontra cop1 o Ministro d~ 'us.tiç~ ·o tã.o almejado 
regulamento das sanções administrativa~ çlq Código de Defesa 
do Consumidor, onde também se procura orgariizai o Sistema 
Nacional de Defesa do Cons-qmidor, sendo de se louvar a 
descentralização da execução de tal defesa, cabendo ao órgão 
de cúpula estadual, no âmbito da sua jurisdição, exercitar 
a coordenação, o planejamento e o controle da política esta
dual de defesa do consumidor, tendo os PROCONs como 
locomotiva do sistema. 

Sr. Presidente. Srs. Senadores: 
Merece todo apoiamento do Congresso Nacional e da 

sociedade em geral o substancial projeto que permitirá a dese
jável sedimentação da defesa do consumidor, de forma a asse
gurar uma convivência pacífica elltre aqueleS que -Íntegrãln 
a relação do consumo. _ _ 

SOlicitando que o inteiro teor" da palestra ofa enfocada 
integre este nosso pronunciamento, consigno ao Ministro ·aa 
Justiça~ Senador Maurício COrrêa:, os nossos aplausos pelo 
trabalho exaustivo que desenvolve, com __ sua operosa· equipe, 
em prol do ordenamento jurídico relacionado com a Cidadania 
e Justiça, Segurança Pública, Defesa da Ordem Económica, 
enfim, multifacetada competência do Ministério, medidas que 
apontam na direção da defesa e da proteção dos direitos do 
cidadão. 

Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O"SR. PE
DRO TEIXEIRA EM SEU DISCURSO:_ 

PALESTRA 

SEMANA DO ANIVERSÁRIO DO MINISTÉRIO 
DA JUSTIÇA 

Auditório Tancredo Neves- 7-7-93 

Palestrante: Dr. Antonio Gomes Filho, Secretário de Direito 
Económico - HJ 

Meus Senhores e M_inhas Senhoras, as ações. atividades 
e responsabilidades afetas ao Ministédo da Justiça coloca-o 
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no âillbito da política governamental, como um dos órgãos 
de ponta do Poder Executivo, na posição de resgatar a digni
dade do homem brasileiro. Esta, a grandiosa mjs_s_ão demo
crática e humanitária do Governo, e este, o desafio imediato 
que se apresenta ante o Ministério da Justiça. O momento 
histórico está aí a exigir de todos nós uma estrutUra de estado 
reorganizada em bases modernas, a retomada do desenvol
vimento sem infringência dos direitos fundamentais do cida
dão -emprego, salário digno, educação, cultura, etc- e, 
por fim, a consagração do primado da liberdade, requisito 
essencial da democracia. 

Cidadania e justiça, ordenamento jurídico, segurança pi.í
blica, defesa da ordem económica, política indigenista, preser
vação documental e divulgação dos atos públicos- essa rnulti
facetada competência do Ministério da Justiça aponta, indubi
tavelmente, na direção da defesa e da proteção dos direitos 
do cidadão, o que o torna o Ministério da Cidadania. De 
fato, a abordagem dos grandes temas nacionais, tanto econó
micos como sociais, reflete-se em ações a serem desenvolvidas, 
articuladamente, pelo Poder Executivo, em que as questões 
relacionadas à Justiça, à sua aplicação e aos direitos dos cida
dãos estão sempre presentes, necessitando de permanente vi
gilância. 

Assim, amplo leque de políticas públicas, esse-fldais à 
proteção do Est~do, das iJ1Stituiçóes, dos cidadãos e do patri
mónio contra o abuso do poder económico estão, hoje, sob 
a égide do Ministério da Justiça, buscando concentrar a inter
venção- estatal sobre procedimentos comerciais e lliãuStríaís 
que possam produzir danos à prática do livre mercado e aos 
direitos dos consumidores. 

A regulação das relações sistema produtivo-cidadãos exi
ge, perman~ntemente, a atuação do Poder Público, ora como 
interventor, ora como intermediário, exercendo, dessa forma, 
papel de equilibrador no processo, áinda que a este importe 
ação decisiva, visando coibir abusos. 

"Conseqüência inevitável de uma economia de 
massa descontrolada, o consumo de massa é assunto 
a preocupar o político, o jurista, o economista e, natu
ralmente, o próprio consumidor." 

.-F~i nos Estados Unidos da América, no epicentro do 
capuahsmo dos tempos modernos, que o movimento mundial 
dos consumidores ensaiou seus primeiros passos. 

Com efeito, o PreSidente Kennedy, em _ _l5 de março de 
1962, descortinou os direitos básicos do consumidor ameri
cano, em sua primeira mensagem ao Congiesso daquele país, 
escrevendo: .- -

"Os bens e serviços colocados no mercado devem 
ser sadios e seguros para o uso, promovidos e apresen
tados de uma maneira que permita ao consumidor fazer 
uma escolha satisfatória, que a voz do consumidor seja 
ouvida no processo de tomada de decisão governa
mental que determina o tipo, a qualidade e o preço 
de bens e serviços - colocados no mercado, tenha 
o consumidor o direito de ser informado sobre as condi
ções dos bens e serviços c ainda o direito a preços 
justos. 

Tais princíPios, 11 anos mais tarde, em 1973, foram reco
nhecidos pela Comissão de Direitos Humanos das Nações 
Unídas, em sua 29" sessão, realizada em Genebra, como direi
.tos fumdamentais e u'niversais dO cOnsumidor. 

Em 10 de abril de 1985, a Assembléia Geral das Nações 
Unidas adotou a Resolução n" 39/248, recomendando em seus 
princípios gerais que "os governos devem desenvolver, refor
çar ou manter uma política firme de proteção ao consumidor", 
concluindo em seminário realizado em Montevidéu, em março 
de 1987, que ·•os direitos do consumidor devem ser conside
rados dentro do mesmo contexto dos direitos humanos". 

A consciência consumerista, como movimento social or· 
ganizado, é hoje um fenômeno que se espalha pelos quatro 
cantos do mundo, operando uma verdadeira revolução cultu
ral, com reflexos na ordem jurídica, económica e social dos 
povos. 

No Brasil, com a Constituição de 1934, nos arts. 115 
e 117, SUrgem, pela primeira vez~ normas de natureza constitu
cional de proteção à chamada economia popular. 

Antes disso, a "usura" já era reprimida pelo decret9 
o'' 22.626, de 7-4-33. Pouco depois, o Decreto-Lei n' 869, 
de 18-11-38, definia, também por primeiro, os critnes contra 
a economia popular, abrangendo a "usura" e o "abuso do 
poder económico". Mais adiante, o Decreto-Lei n" 9.840, de 
11-9-46, veio, então, consolidar as infrações sobre os crimes 
contra a economia popular. 

Em 26-12-51 foi editada a Lei n' 1.521, denominada lei 
de economia popular. alterando a legislação vigente sobre 
crimes contra a economia popular. 

Anos depois, surge a lei n"4.137, de 10-9-62, denominada 
lei antitruste, em cujo artigo s~ criou o Conselho Adrhinis
traüvo de Defesa Económica - CADE, trazendo inegáveis 
benefícios aos consumidores na medida em que reprimia os 
abusos do poder económico, defendendo a livre concorrência, 
fiscalizando e controlando as atividades monopolísticas e oli
gopolísticas. 

Mais tarde, surge a Lei o' 7.244, de 7-11-84, dispondo 
sobre a criação e funcionamento dos juizaâOs especiais de 
pequenas causas, simplificando os procedimentos judiciais, 
estabelecendo a possibilidade de composição dos conflitos pela 
via extrajudicial, instrumento de grande valia para a defesa 
do consumidor. 

Logo depois, foi editada a Lei o" 7.347, de 24-7-85, insti
tuindo a ação civil pública de responsabilidade por danos cau
sados ao meio ambiente, ao consumidor, dentre outras provi-
dências. - --

Nessa mesma data, surge o importante Decreto n'1 91.469, 
criando o Conselho Nacional de Defesa do Consumidor (pos
teriormente alterado pelo Decreto n' 94.508, de 23-6-87), co
mo grupo de assessoramento da Presidência da República 
na formulação e condução da Política Nacional de Defesa 
do Consumidor. " 

Por fim, em 11-9-90, o Presidente da República sanciona 
o Código de Defesa do Consumidor, Lei n'1 8.078, cuja fonte 
inspiradora reside no seio da própria Constituição Federal 
promulgada em 1988. 

Com o advento do Código de Defesa do Consumidor, 
o Brasil passou a integrar o scleto clube das nações que pos
suem as leis mais evoluídas que disciplinam as relações de 
consumo. 

Entretanto, não bãsta termos a legislação codificada mais 
moderna do mundo, é imperioso que sejam adotadas medidas 
concretas para implementá-la. 

Nesse sentido, o Estado desempenha papel de funda
mental importância como promotor da Política Nacional das 
Relações de Consumo, dentro dos princípios estabelecidos 
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no art. 4~ do Código de Defesa do Consumidor, utilizando 
os instrumentos desCritos no- art. s~ do mesmo diploma legal. 

Assim, o Código de Defesa do Consumidor direciona 
seu objctivo básico para o atendimento das necessidades dos 
consumidores, para a defesa de sua dignidade, saúde e segu
rança, a proteção aos seus interesses econômicos, a melhoria 
de sua qualidade de vida. 

Insere-se nesses objetivos a harmonização das relações 
de consumo que se traduz no equihbrio das relações de merca
do, segundo o ensinamento do Prof. José Geraldo de Brito 
Filomena ao afirmar: -

" ... Se por um lado dctivamente se preocuPa o 
código com o atendimento das _necessidades _bá.sicas 
dos consumidores, por outro lado visa igualmente a 
paz nas relações de consumo." 

Destarte, a Política Nacional de Relações de ConsumO, 
buscando os objetivos destacados, assentou seus fundamentos 
em princípios que reconhecem a vulnerabilidade dos consumi~ 
dores no mercado de consumo, a imperiosa necessidade de 
ação governamental voltada para a proteção dos consumidores 
e .a adoção de medidas direcionadas para a harmonização 
dos interesses daqueles que integram as relações de consumo, 
a educação e informação dos consumidores e fornecedores 
e a implementação de medidas com a finalidade_ de C()ibir 
e reprimir, de maneira eficiente, todos os abusos perpetrados 
contra os consumidores. 

Estabelece a lei, de igual forma, a estrutura operacional 
de que disporá o Estado para promover a execução da Política 
Nacional de Relações de Consumo utilizando, basicamente, 
os seguintes instrumentos, dentre outros: - -- - - --

-Manutenção de Assistência Jurídica, integral e gratuita 
para o consumidor carente; 

- Instituição de promotorias de Justiça de defesa do 
consumidor, no âmbito do Ministério Público; 

-Criação de delegaciaS de Polícia especiãlizadas no aten
dimento de consumidores vítimas de infrações penais de con
sumo; 

- Criação de juizados especiais de pecjuCrias causãs e 
varas especializadas; 

-Estímulos à criação e desenvolvimento das associações 
de defesa do consumidor. 

Aqui nos chama particular atenção os juizad-os especiais 
de pequenas causas, especialmente os informais, que a nosso 
ver constituem mecanismos importantes para o Sistema Nacio~ 
nal de Defesa do Consumidor. 

A Justiça é, indiscutivelmente, o sustentáculo das liber
dades democráticas. De sua organizaçã9 e solidez, depende 
a sobrevivência harmoniosa do Estado. E o magistrado o per~ 
manentc guardião da ordem c da paz social. 

Entretanto, não basta pura e simplesmente a existência 
do sistema judiciário, é fundamental que busquemos a sua 
modernização, dando~ lhe maior eficiência e eficácia na presta.:. 
ção da jurisdição. 

PaÍ:a isto. a alternativa adotada pelo Código de Defesa 
do Consumidor se nos apresenta como a mais oportuna e 
necessária - porquanto evita a eterna peregrinação do Cida
dão comum em busca da Justiça. 

\A. conciliação e a conseqUente pacificação do tecido social 
em conflito enocnfra n.esteS instrumentos - a nosso ver -
o seu ponto fundamental. · 

Há, de forma latente c indiscutível, uma crise em nosso 
sistema judiciáriõ, impulsionada principalmente pela inacessi~ 
bilidade,. morosidade e custos processuais. Este quadro tem 
sistematicamente compelidO a sociedade em buscar. por todos 
os meios, a conciliação extra-judicial. 

Em momentos de inquestionável lucidez a professora Ada 
Pellegrini Grinover, em brilhante monografia sobre as novas 
tendências do Dire-ito Processual, assevera: 

... A Justiça conciliativa não atende apenas a reclamos de 
-funcionalidade e eficiência do aparelho judSdiciciri3L E, na 

verdade, parece impróprio fala!~Se em racfonalizª"ç3Q da justi
ça, pela- diminuição da sobrecarga dos tribunais, se o que 
se pretende, através dos equivalentes jurisdicionais, é também 
e primordialmente levar à solução controvérsias que· até agora 
não chegavam sequer a ser apreciadas pela Justiça tradicional. 

Assim como a Jurisdição não tem apenas escopo jurídico 
(o de atuação do Direito objetivo), mas também escopo social 
(como a pacificação) e político (como a participaÇão), assim 
também diversos fundamentos podem ser vistos na adoção 
das vias conciliativas, alternativas ao" processo: até porque 
a conciliação, como vimos, se insere no plano da política 
judiciária e pode ser enquadrada numa acepção mais ampla 
de jurisdição, vista numa perspectiva funcioh~l e -t~leológica, 

Releva, assim, o fundamento soci_al da conciliação, consis
tente na sua função de pacificação sociaL Es.t~ .• vi~_.9:e regra,_ 
nâo é alcançadâ Pela senteriça. que Se limita a ditar autoritati
vamente a regra para o caso concre_to, que, na grande maioria 
dos casos. não é aceita de bom grado pelo vencido, o qual _ 
contra ela costUma insurgir~Se -coridodos os rrlefõs na execu~ 
ção; e que, de qualquer modo_, se ~~~_il~~? soluciõri~r ~~ pãl-ceiã 
de lide levada a juízo, sem possibilidade de pacifiCã.r a lide 
sociológica, em geral mais ampla. da qual aquela emergi~, 
como simples ponta do iceberg. Por isso mesmo, foi salieTita~~C) 
que a justiça tradicional se volta para- o passado, enquanto 
a justiça iri.formal se dirige ao futuro. A primeira julga e 
sentencia, a segunda compõe, concilia, previne situações de 
tensões e rupturas, exatamente onde a coexistência é Um rele
vante elemento valorativo. 

Resulta daí que o método contenciosO de .soluÇão das 
controvérsias não é o mais apropriado para certos tipos de 
conflitos, em que se faz necessário atentar para os problemas 
sociais que estão â base da litigiOSidade, mais do que_ aos_ 
meros sintomas_ que revelam a existência desses problemas." 

Outra questão de fundamental importância para o Siste
ma Nacional de Defesa do Consumidor, é a criação de entida~ 
des civis de defesa do consumidor uma das pri9ridades da 
Secretaria de Direito Econômico e do Departamento de Prote
ção e Defesa do Consumidor - DPDC, por determinação 
do Minsitro da Justiça, Senador Maurício Corrêa. 

O estímulo à criação dessas entidades é o caminho mais 
eficiente para a educação e conscientização doS consumidores, 
destinatários finais de todo o sistema produtivo. 

Para o professor Luiz Amaral, em brilhante monografia 
sobre a história e fundamentos do direito do consumidor -
é dever do Estado, voltar, também, sua ação para criar uma 
mentalidade de consumidor, .estimulando as formas asso_cia
tivas e mantendo~o informaQo sabre seus destinos. Não_ basta 
contudo ao consumidor estar ciente de seus direitos ou se
organizar para defendê-lo. É necessário que ele saiba o que 
çonsumir, como e em que condições". 

E acrescenta o ilustre professor, a respeito do Sistema 
Nacional de Defesa do Consumidor: 
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"Qualquer sistema que pretenda defender o consu
midor não será eficaz e socialmente útil se não obtiver 
o concurso efetivo e consciente da comunidade. O sen
so comunitário é_ pois, a quinta essência do móVimclltO 
mundial de defesa do consumidor." 

Para que possamos avaliar melhor a força comunitária 
dentro desse processo, basta verificar Cj_ue nos Estados Unidos, 
cerca de 600 (seiscentas) entidades privadas operam na defesa 
dos direitos dos consumidores, enquan_to as_ entidades gover
namentais não ultrapassam o número de 5 (cinco). _ _ 

É dentro dessa perspectiva que estamos direcionandO O Os
so trabalho na Secretaria Nacional de Direito Económico, 
porquanto a experiência vem mostrando que as ações nascidas 
no seio da própria sociedade têm sido tão ou mais efiCíeiltes 
quanto as açóes das entidades públicas. O melhor exemp!o 
disso é o Instituto de Defesa do Consumidor- IDEC. 

Apesar dos grandes avanços já conquistados, muito ainda 
temos que fazer para que possamos alcançar a indispensável 
consolidação do Sistema Nacional de Defesa do ConSumidor. 

As dificuldades são enormes, mas os obstáculos não são 
intransponíveis quando se tem determinação e vontade políti
ca, como nós temos. 

Para superar essas dificuldades a Secretaria de Direito 
Económico do Ministério da Justiça, traçou um plano de ação 
voltado para a implementação da política nacional de relações 
de consumo e tornou as seguintes providências: 

Determinamos um estudo, que já se encontra em estágio 
adiantado, para a reestruturação do Departamento de Prote
ção e Defesa do Consumidor, de forma a prepará-lo para 
atender as demandas existentes c emergentes. _ _ 

Encaminhamos ao Senhor Ministro da Justiça, semana 
passada, o tão almejado regulamento das sanções adminis
trativas do Código de Defesa do Consumidor, onde buscamos, 
também, organizar o Sistema Nacional de "íiefesa do Consu
midor. 

O referido projeto objetiva, essencialmente, a descentra
lização da execução- da defesa do consumidor, cabendo ao 
órgão de cúpula estadual, no âmbito da sua jurisdição, exer
citar a coordenação, o planejarnento e o controle da política 
estadual de defesa do co-nsumidor, tendo os PROCON COfiO 
a locomotiva do sistema. 

As responsabilidades pelo cometimento das infrações às 
regras· do Código, sua classificação, as circunstâncias agra
vantes e atenuantes, bem como todo o procedimento para 
aplicação das sanções administrativas foram definidOs, assegu-
rando aos infratores a mais ampla defesa. _ 

Ao Deparffiento de Proteção e Defesa do Consumidor 
caberá, através de mecanismos próprios, coordenar o sistema 
e funcionar corno órgão julgador em casos- especiais. 

Como órgão de assessoramento do sistema, estamos pro
pondo o ante-projeto de decreto de criação da Comi~são Na
cional Permanente de Defesa do Consumidor, com a finali
dade de elaborar, revisar e atualizar as normás voltadas para 
o controle da produção, industrialização, distribuição e publi
cidade de produtos e serviços, atendendo velha aspiração dos 
órgãos que integram o Sistema Nacional de Defesa do Consu
midor. 

Encontra-se-já em fase de desenvolvimento de Software, 
o -projeto para a criação do cadastro nacional de reclamações 
fundamentadas; consoante determina o art. 44 do Código de 
Defesa do Consumidor e, ainda, a criação de um banco de 
·dados com todos ns órgãos de Defesa do Consumidor, nas 
esperas federal, estadual e municipal. 

O incentivo ã criação de associações de defesa do consu
midor insere-se em uma de nossas prioridades, como já disse~ 
mos. A experiência que até aqui vivenciamos junt~ffiente· com 
os órgãos estaduais de Defesa do Consumidor tem mostrado 
que essas associações vêm desempenhando papel relevante 
dentro do sistema. 

Outra medida de alta relevância para a consolidação do 
Sistema Nacional de Defesa do Consumidor é a municipa~ 
lização. Para tanto estamos com um projeto aguardando ape
nas a regulamentação para a sua adequação e formatação 
conclusiva. Para nós a interiorização da defesa d9 e,qnsumidor 
é. Uma medida imprescindível e estamos desenvofvendo esfor
ços no sentido de viabilizá-la._ 

Dentro destes projetas estamos, concomitantemente, 
perseguiniu a Uniformidade estrutural e procedimental, me
diante o desenvolvimento e aplicação de procedimentos sisté
micos, suficientemente flexíveis, para que todos, com as adap
tações peculiares a cada estrutura, possam chegar ao mesmo 
resultado. 

Dada a importância da política de defesa do consumidor 
inserimos o tema no "Programa Brasileiro de_ Qualidade e 
Produtividade", programa este voltado para a promoção da 
qualidade e produtividade em todos os segmentos,da _ _socie_
dade brasileira. 

_-Nosso objetivo central é, através de uma açãO interativa 
com os demais órgãOs da administração pública e iniciativa 
privada, desenvolver ações voltadas para a conscientização 
daqueles que integram as relações do consumo. 

No âmbito do PBQP, estamos estudando a irnple}llen
tação de ações voltadas para a_difusão do códigQ.de; .dêfe.sa 
do consumidor e, por conseguinte, dos direitos e de-vereS dO 
consumídor e seus co-partícipes hasrelações de Coits'umo. 

---Encóntra~se, igualmente, em faSe enibriori~ri3, ·estUdOs 
para executarmos um projeto de educação do consumidor, 
ã·ser desenVolvido, em caráter experimental, Com ·o Procon 
do Paraná e Distrito Federal. Este projetO piloto será de 
grãfide importância- para podermos defínir, juntamente com 
os órgãoS estaduais de defesa do consumidor, o perfil" çiessas 
aç-õeS a·cürto;-médio c longo pra~os. ·' · · 

Ampla, também tem sido a partidpãÇãO-do departamento 
nos trabalhos que vêm sendo desenvblVidos no 'âmbito do 
Mercosul. 

Recentemente foi realiZada a prímeifá_ reunrã-o da Comi~-
são de Defesa dO Consumido'r, eàtre o Brasil. Argentina, 

-Paraguai e-Ur_uguai, tendo como tarefa proceder ã harmoni
zação da legislação sobre proteção e defesa do consumidor, 
no âmbito do Mercosul. 

, Esta ComiSsão delirrihOu_ cómo universo de trabalho, pã.fa 
fins desta harmOnização, a legisl<ição que conú:rnPle os direitoS 
básicos do consumidor, seguindO ·as.- dir€t~izeS, i.ntemacioft~ 
e das Nações Unidas. · 

ümã das primeiras constatações-foi a diversidade de-_esiá
gio no qual se enconúa o tema em questão nos quatro países, 
pois, o Brasil, é o único dentre os demais que possui normas 
gerais compiladas em um código. Na Argentina, Paraguai 
e Uruguai estão ainda em fase de elaboração e tentativa de 
aprovação de seus projetas de lei de proteção e defesa do 
cons·umidor. 

_Integra igualmente nossos planos uma ação conjunta com 
os órgãos judicantes de todo o Brasil, com a finalidade _de 
ampliar a criação de juizados de pequenas causas e. criação 
de varas especializadas em direito do consumidor. 
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O acesso_ ao judiciário, conforme já dissemos, é direito 
assegurado ao consumidor, e é mesclado de dificuldades am
plamente conhecidas. 

Esta ampliação dos juizados de pequenas causas e a cria
ção de varas especializadas em direito do consumidor, seriam, 
indubitalvelrnente, a solução para facilitar o ãcesso do conSu
midor ao judiciário. 

Estamos também desenvolvendo grandes esforços para 
que o sistema de Defesa do Consumidor trabalhe de forma 
integrada. Para isto estamos estreitando o relacionamento com 
todos os órgãos envolvidos na proteção e defesa do consu
midor dos respectivos estados e municípios, mediante sistemá
ticas reuniões de trabalho, onde os assuntos de interesse co
mum são amplamente discutidos e cujos resultados serão 
transforMados em súmulas, co·m o objetivo de uniformizar 
critérios e entendimentos sobre questões conflitivas. 

Portanto, senhoras e senhores, estes são os pontos que 
entendemos básicos para que a defesa do consumidor possa,a 
curto, médio e longo prazos, caminhar para a desejável sedi
mentação .. 

Buscaremos incessantemente o aperfeiçoamento de nos
sas leis, a modernização do Sistema Nacional de Defesa do 
Consumidor, de forma a asseg-uraruma convíVência pacífica 
entre aqueles que integram as relações de consumo. 

Para lering .. 0 fim do direito é a paz, o meio de atingi-lo 
é a luta. No momento em que o direito fenuncia à luta,- ele 
renuncia a si mesmo". 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Nabor Júnior. · 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB :._· AC. Pronunc~ o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, SrS. Senadores, estamos 
retornando hoje do período constitucional de_ ~~cesso, que, 
na prá~ica, foi reduzido à -metade no mês de- julho, para que 
o Congresso Nacional e, particularmente, o Senado Federal 
perdessem alguns dias, evitando assim prejuízos à sociedade. 

No pequeno espaço de tempo que nos restou, todos tive
mos de escutar as aspirações e as exigên.ciaS de nossas _baseS-, 
tarefa mais agradável, porém mais exaustiya, rias regiõeS o ride 
os sistemas de comunicação viaria são precários, Coino ·no 
Acre. 

De toda forma, é sempre alegre o reencontro, é sempre 
importante a troca de informações e experiêõCias entre políti
cos representantes de todas as regiqes dq País._ 

Até retornar a Brasília, na última fefça-feira, oUvCem 
Rio Branco e em outras cidades acreanas os mais preoCupantes 
relatos sobre o recrudescimento de um surto de cólera, detec
tado inicialmente em localidades distantes como Santa Rosa, 
no Alto Purus, e Marechal Taumaturgo, no Alto Juruá. O 
sirriples fato de estarem acontecendo às margens desses gran
des rios, fundamentais para a circulação de tOdas as riquezas 
e embarcações _-de passageiros, aponta p-ara o riscO de ulna 
expansão nas mesmas rotas, ameaçando largas extensões do 
Estado. 

Os númeroS oficiiliS cOstUmam, histodcaniente~ apresen
tar quadros mais amenos que a realidade. E esses relatórios 
garantem que cerca de 50 dos casos já foram çonfinnados, 
com_ cinco morteS, a maior parte em uma aldeia -dos -índios 
Kampas, localizada no Rio Amónia, afluente do Juruá, em 
Marechal Taumaturgo, próximo ã fronteira com--o Peru. 

Esses números- é importante que Se frise- sã6 oficiais-, 
confirmados_ tanto pela Secretaria Estadual de Saúde como 

pelo Diretor da Fundação Nacional de Saúde no Acre, Gercê 
Câmara. 

_ De sábado para hoje, ou seja, desde o fechamento _do 
último relatório, a quantidade e a gravidade dos casos devem 
ter aumentado, porque o socorro às populações ameaçadas 
é difícil e demorado. 

É justo que se destaquem a dedicação profissional e o 
empenho pessoal dos agentes de saúde devotados à luta contra 
o surto de cólera, mas é imprescindível que se exijam novos 
e mais eficazes_ recursos para esse duro comb~te. _ _ __ 

Trata-se de uma verdade"ira guerra sanitária e nela são 
exigidos recursos e atenÇões de diversos órgãos federais e 
estaduais, a-través do fornecimento de equipes e equipamentos 
capazes de vencê-la. Destaco, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
a necessidade de que os Ministérios da Saúde e da Aerqnáutiça 
assumam as fncumbênCÍas exigidas pela situação, dentro das 
suas respectivas órbitas. 

A primeira ação especial, limitada pelas óbvias dificul
dades e pelos riscos que acarreta, foi realizada por dois pára
quedistas, que se lançaram sobre a aldeia dos Kampas, no 
Alto RiO Amôriia. Lev-ando iri.edicamentos e conselhos de 
emergência, cónSeguiranJ o êxito posSível, mas que ficoU rlluito 
:iquém das providênCias exigidas pelas circunstâncias. Cite-se, 
como exemplo, a dificuldade que foi seu resgate, pois os com
panheiros só conseguiram chegar à alde"ia, por via terrestre, 
após urna jornãda de dez horas. 

O Ministério". da SaU.de preCis·a direcionar recUrsos finan
ceiros e material especializado para conter, comba!er e impe
dir a disseminação da doença para outras localidadeS do Esta
do. As duas ações devem ser simultâneas e imediatas, tratando 
os doentes já detectados ou em fase embrionária e faz~ndo 

--a profilaxia nos Municfpios ·viziithos ou afetados, bem como 
estabelecendo, nos-rios e nas estradas, equipes especializadas 
em impedir a circulaçãO do vibrião mortífero. 

O Ministério da Aeronáutica tem um papel fundamental 
a desempenhar nessa ação -se é que o Brasil quer, realmente, 
banir o fantasma da cólera de seu território. E a participação 
da Força Aérea deverá se dar através do fornecimento_ de 
aeronaves que chegue-m aos focos da doença, pÚdid9s na 
mata e longe de qualquer aeroporto ou estrada, dependendo 
dos humores e eras disponibilidades viárias dos rios que cortam 
a região. Qualquer viagem de barco, ali, consome vários dias 
ou mesmo semanas, quan~o as condições são favoráveis. o 
que rep.resenta a morte de muitos doentes e o alastramento 
do surto) de modo incontrolável. E o.apQio dos pára-quedistas, 
por mais heróico que seja, é insuficiente e limitado. - · 

Sem os helicópteros-da FAB e sem os técnicos do Minis
tério da Saúde, ninguém se iluda, essa batalha se_r_á_perdida. 
E não haverá como conter seus prejuízos à região, hist0riê3~ 
mente esquecida e abandonada. As conseqüências espalhar
se-ão por todos os demais Estados, exigindo, então, monta
nhas incalculáveis de dinheiro e de equipamentos. 
- Já estão defasados, pelo próprio decurso dos dias, os 

números de urna reportagem de O GLOBO, edição do último 
;s.á~_~do _-;- mas a situ~sã<? d~qosa continua a mesma: alguns 
índios procuram as zonas urbanas, levando aos habitantes 
de Marechal Taumaturgo e San~a Rosa a ameaça de expansão 
~? surto. Outros_ fqgem para as_ florestas, _desesperados com 
o abandono a que se encontram relegados, e, com isso,_cond~
nam-se ao agravamento da doença e, até mesmo, ã morte 
por falta de assistência. - · · 

Esse, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é o quadro dramá
tico-e alarmante vivido pelo Estado do Acre, ante as ameaças 
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de alastramento do surto de cólera que vem se registrando 
há várias semanas. 

O Go_vemo Federal está ciente da g~vidade ~a situação 
e, tenho certeza, dará orde~s expressas e u·rgentes para que 
a gloriosa FAB una-se ao Ministério da Saúde no combate 
à cólera, evitando que aquela perigosa ·ctoença ganhe força 
e violência capazes de ameaçar todo o territó:çio acrean:o. 

É o apelo que venho fazer, saudando e alertando os cole
gas que retornam à lida parlamentar, após o diminuto recesso 
que tivemos em julho. 

O Sr. Aureo Mello- Permite-me V. Ex~ um ã.parte? 

O SR- NABO R JÚNIOR =--Com muito prazer. . 

o sr. Aiireo Mello _--GOStaria de_ saber_ Se ã. -Marinha 
brasileira também tem, através de navios-hospitaís- ou barcos 
adequados e aparelhados para isso, participado-da luta, princi
palmente contra o cólera e, de um modo geral, contra as 
endemias da selva amazónica. 

O SR. NABOR JÚNIOR- Senador Aureo -Mello, ainda 
que houvesse disposição da Marinha de engajar-se na campa
nha de combate à cólera, nessas regiões onde _ela é endémica, 
na Amazónia, isso seria inViáVel, pOfque os rios não estão 
oferecendo condições de navegabilidade para embarcações 
de médio e grande porte. 

O presente surto de cólera, no Acre, acq_ilteceu próximO 
ao território peruano, no igarapé Amónia, afluente do Rio 
Juruá, situado acima de Cruzeiro do Sul, a quatro ou cinco 
dias de navegação sempre difícil. 

No momento, esse igarapé, onde se loca~ a aldeia dos 
índios kampas, SÓ permite trânsito ·-de canoas de 800 quilos 
ou, no máximo, uma tonelada. É, portanto, inviável o desloca
mento de embarcações da Marinha para ajudar no combate 
à cólera no Vale do Juruá. 

A doença também chegou ao Alto Purus, em Santa Rosa, 
na fronteira com o Peru. V. Ex~ é da região e conhece, tanto 
quanto eu, as_díficuldades de acesso àquela área; sabe que 
também ali só há condições de navegabilidade _para embar
cações_de, no máximo, cinco ou sehnoneladas. 

Na chamada "estação das cheias"- o p-eríodo invernoso 
da região amazónica, a Marinha desenvolve. importante !rab~
lho de assistência, levando à população ribeiri!l!l_i:t;_s~us médicos 
e diversos remédios básicos. Temos conhecirriento de que esse 
trabalho vem sendo executa~o à margem ~o rio Solimões, 
até Tabatinga, no Estado do Amazonas, que V. Ex~ representa 
no Senado Federal. Mas, no Acre, isso se torna difícil, porque 
os rios não oferecem condições de navegabilidade_ para as 
embarcações da Marinha. 

Agradeço 9 aparte de V. Ex~ e é em respeito à Sua atenção 
que trago esse esclarecimento para meJhor orientação dç V. 
Ex~ e dos demais integrantes da Casa. Mtiito_ obrigado. 

O Sr. Aureo Mello- V. Ex~ tem inteira razãÓ. -Não 
me ocorreu o episódio das secas nos rios actéailoS, algo real
mente doloroso, que acarreta dificuldades inauditas. Sabemos 
que de Manaus a Eirunepé nessa época, Umã lancha- comum 
demora quarenta e cinco dias, devido à quantidade de vege
tação seca e de obstáculos que existem no rio Juruá. Alcançar 
a cidade de Amónia, principalmente devido a __ esse l_~go, deve 
ser quase inviável para os navios-hospitais e lanchas de socorro 
da Marinha brasileira. Apenas falei isso para qüe ó apelo 
de V. EXI', tão bem e tão oportunamente formulado_J e que 
surge aqui neste plenário como um grito doloridç ___ erguido 
no meio da selva e das vicissitudes da noss~ região, fosse 

completado por mais esse pedido a órgão que está sempre 
disposto a servir a nossa região e s_eus heróicos habitantes, 
à beira dos igarapés, à btiira dos lagos, dos igapós e paranás. 
A ponderaç_ão de V. Ex• é bastante explícita. Aproveito a 
oportunidade para formular votos de que, ao lado da gloriosa 
Força Aérea Brasileira e das forças de terra, principalmente 
no campo da Medicina- que as Forças Armadas tanto propi
ciam aos habitantes_ da nossa região, aumente cada vez mais, 
pelo menos na época da cheia, a assistência que também a 
grande Marinha brasileira tem por norma propiciar aos mora
dores daquele verdadeiro ramo daquela galharia fluvial, que 
é a região amazónica. Quero sublinhar isso e apor meu mo
desto nome ao apelo que V. E~ está fazendo, que é o apelo 
de todos os amazônidas, que constituem, nessa região, uma 
verdadeira singularidade. Ao nosso redor flui o progresso, 
a civilização; e sob o c.éu formoso_da Capital Federal, o asfalto, 
os edifícios lindos de granito e de mármore. E, de repente, 
pensamos que em longíquos Estados brasileiros, como o Acre, 
o Amazonas e o Pará, existem conterrâneos e patrícios nossos 
expostos, principalmente na época da vazante, a uma série 
de en0emias. A enchente diminui as_dificuldades porque as 
águas estão erguidas. Mas na vazante, que é a épo_ca das 
doenças, eles estão expostos a situações inqualificávds, inad
missíveis e inacreditáveis para quem vive no co-nforto das 
boas cidades. V. Ex~ lembrou disso_e_trouxe.essa voz de cla
mor, esse grito estridente, como se fosse de uma ave perdida 
entre a folhagem verde e negra daquelas solidões; por isso, 
tenho certeza que suas palavras ressoarão, através dos repre
sentantes das Forças Armadas, atuando como assessores par
lamentares nesta CaSa, e chegarão aos ouvidos dos Srs. milita
res e das autoridades do Ministério da Saúde que, embora 
lutando contra a escassez de dinheiro e de dotações_ orçamen
tárias, hão de dar prioridade àqueles que mais necessitam, 
àqueles que são justamente as raízes desse comovente clamor 
de V. Ex~, comovente clamor que atinge diretamente os_cora
ções dos brasileiros. Muito obrigado. 

O SR- NABOR JÚNIOR- Agradeço a V. Ex• o aparte. 
Concluo, Sr. Presidente, reiterando o apelo ao Sr. Minis

tro da Saúde, Deputado Jamil Haddad, no sentido de cobrar 
aO Ministério da Aeronáutica o deslocamento de dois helicóp
teros para as localidades acreanas afetadas pelo vibrião da 
cólera~ Santa Rosa, no alto Qo Rio Purus, oOde já ocorreram 
alguns casos de cóler~. e também a re_gião próxima ao i,garapé 
Amónia, afluente do Rio Juruá. S_e não houver- urna pronta 
ação das autoridades sanitárias do País, essa doença pode 
se alastrar por outras localidades do rio Jur_uá e do rio Purus, 
~tingindo, 3:ssim; urna f~ixa expre~siy? da população acteana. 

Confio que ó Ministro Jamil Haddad será atento a este 
nosso clamor e, juntamente com as aUtorida-deS da: Fundação 
Nacional de Saúde e do Ministério dã Ãeronáutica, adotará 
àS providências que acabam de ser sugeridas por mim, como 
representante do povo acreano nesta Casa· di:> Congresso Na
cional. 

Muito obrigado. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Alfredo Campos _ Antonio Mariz _ Aureo Mello _ César :Oi_3$ 
Eduardo Suplicy _ Epitácio Cafeteira _ Gilberto Miranda _ 

Jarbas Passarinho _ João França _ Jonas Pinheiro _ Ma~ro 
Benevides _ Meira Filho_ Pedro Teixeira_ Ronan Tito _ Vahnir 
Campelo. 
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues') - O Senhor 
PreSidente da República editou a Medida Provisória no 335, 
de 27 de julho de 1993, que dispõe sobre a redução-de multa 
pela antecipação do pagamento de tributo lançado e dá nova 
redação ao art. 30 da Lei n' 8.177, de I' de março de 1991. 

De acordo com as indicações das Lideranças, fica assim 
cc:mstitufda a Comissão Mista incumbida de emitir parecer 
sobre a matéria: 

cha 

SENADORES: 
TITULARES 
PMDB 
1. Gilberto Miranda 
2. Onofre Quinan 
PFL 
3. Dario Pereira 
PTR 
4. Levy Dias 
PSDB 
5. Dirceu Carneiro 
PP 
6. Irapuan Costa Júnior 
PTB 
7. Valmir Campelo 
SUPLENTES 
PMDB 
1. Mansueto de Lavor 
2. Divaldo Suruagy 
PFL 
3. Carlos Patrocínio 
PPR 
4. Louremberg Nunes Ro-

PSDB 
5. Teotónio Vilela Filho 
PP 
6. Meira Filho 
PTB 
7. Jonas Pinheiro 
DEPUTADOS 
TITULARES 
Bloco 
1. Mossa Demes 
2. Benito Gama 
PMDB 
3. Gonzaga Mota 
PPR 
4. Basnio Vilani 
PSDB 
5. José Anibal 
PSB 
6. Álvaro Ribeiro 
PCdoB 
7. Aldo Rebelo 

SUPLENTES 
Bloco 
1. Hilário Coimbra 
2. Etevalda Grassi de Me

nezes 
PMDB 
3. José Thomaz Nonó 

PPR 
4. Luciano Castro 
PSDB 
5. Saulo Coelho 
PSD 
6. José Carlos Sabóia 
PC do B 
7. Renildo Calheiros 

De acordo com a Resolução n" 1, de 1989/CN. fica estabe-
lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: 

Dia 02!08- Designação da Comissão Mista; 
Dia 02!08 - Instalação da Comissão Mista; 
Até 02108 ~Prazo para reCebimento de emendas. Prazo 

para a Comissão Mista emitir o parécer sobre a admissibi
lidade; 

Até 12/08- Prazo final da Comissão Mista; 
Até 27/08- Prazo no Congresso Nacional. 

. O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Senhor 
Presidente da República editou" a Medida Provisória nq 336, 

·de 28 de julho de 1993. que altera a moeda nacional, estabele
cendo a denominação Cruzeiro Real para a unidade do sistema 
monetário brasileiro. 

De acordo com as indicações das Lideranças, fica assim 
constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer 
sobre a matéria: 

SENADORES: 
TITULARES 
PMDB 
1 -Mareio Lacerda 
2 - Nelson Carneiro · 
PFL .. 
3 -Álvaro Pacheco 
PPR 
4- EpitádO Cafeteira 
PSDB 
5 -Mário Covas 
PSB 
6- José Paulo Biso! 
PT 
Eduardo SUplicy 
SUPLENTES. 
PMDB 
1 -A mi r Lando 
2 - Ronaldo Aragão 
PFL 
3 - Hydekel Freitas 
PPR 
4 -Moisés Abrão 
PSDB 
5- Alrriír Gabriel 

DEPUTADOS 
TITULARES 
Bloco_ 
1 -Luís Eduardo 
2- Nelson Marquezelli 
PMDB 
3 - Luiz Roberto Ponte 
PPR 
4 -Paulo Mandarino 
PSDB 
5- José. Serra 
PSD 
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6 - Onaireves Moura 
PPS 
7 - Sérgio Arouca 
SUPLENTES 
Bloco 
1 -Antonio Holanda 
2- Antonio dos Santos 
PMDB 
3 - Pinheiro Landim 
PPR 
4 -Fernando Freire 
PSDB 
5 - Sigmaringa Seixas 
PSD 
6 -Paulo de Almeida 
PPS 
7 -Augusto Carvalho 

De acordo com a Resolução n~ 1, de 1989-CN, fiCa estabe-
lecido o seguinte calendário -para a trám_it~ção dã_maté.r:ia:-· 

dia 02!08-- Designação da-Comissão Mista; 
dia 03/08 -Jnstalação da Comissão M~sta; 
até 03/08 - Prazo para recebimento de e~endas. Prazo 

para a Comissão Mista emifii-- O parecer sobre a admissibi
lidade; 

até 13/08- Prazo final da Comissão Mista; 
até 28/08- Prazo no Cõrigresso Nacional. 

O SR. PRESmENTE (Chagas Rodrigues) ___:_ 0 Senhor 
Presidente da República editou a Medida Provisória n~ 337, 
de 28 de julho de 1993. que altera o art. 2' da Lei n' 8.352. 
de 28 de dezembro de 1991, com a redação dada pela Lei 
n~> 8.458, de 11 de setembro de 1992, que dispõe sobre as 
disponihilidades financeiras do Fundo de Amparo ao Traba
lhador - F A T e dá outras proVIdênCias, e ãU.toriza o Poder 
Executivo a abrir ao Orçamento da _Seguridad~ Social da 
União, em favor do Ministério da Saúde - Fundo Nacional 
de Saúde, crédito extraordinário no valor de Cr$ 35 triihões. 

De acordo com as indicações das Lideranças, fica assim 
constituída a Comissão Mista incumbida di emitir parecer 
sobre a matéria: 

SENADORES: 

TITULARES 
PMDB 
1. Ruy Bacelar 
2. Divaldo Suruagy 
PFL 
3. Elcio Alvares 
PPR 
4. Epitácio Cafeteira 
PSDB 
5. Almir Gabriel 
PRN 
6. Áureo Mcllo 
PDT 
7. Magno Bacelar 
SUPLENTES 
PMDB 
1. Flaviano Melo 
2. César Dias 

PFL 
3~ Francisco Rollemberg 
PPR 
4. Moisés Abrão 
PSDB 
S. Mário Covas 

--PRN 
6. Ney Maranhão 
PDT 
7. Lavoisier Maia 

DEPUTADOS 
TITULARES 
Bloco 
1. Reinhoid Stephanes 
2. Jofran Frejat 
PMDB 
3. Laíre Rosado 
PPR 
4. Chafic Farhat 
15SDB 
5.- Clóvis Assis 
PV 
6. Sidney de Miguel 
Pro na 
7. Regina Gordilho 
·SUPLENTES 

_Bloco 
1. José Elias 
2. Rivaldo Medeiros 
PMDB 
3. Nilton Baiano 
PPR 
4. D jenal Gonçalves 
PSDB 
5. Uhaldo Dantas 
PV 
6. Maria Laura 

De acordo com a Resolução n9 1, de 1989-CN, fica estabe-
lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: 

dia 02/08- Designaçã9 ·da Comissão-_Mista; 
dia 03/08 -Instalação-da Comissão Mista; 
até 03/08 -Prazo para recebimento de .emendas._ Prazo 

para a Conlissão Mista emitir o parecer sobre a admissibi
lidade; 

até 13/08 -Prazo final da Comissão Mista; 
até 28/08 - Praia no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Senhor 
Presidente da República editou a Medida Provisória n" 338, 
de 28 de julho 93, que altera a Lei n• 8.631, de 04 de março 
91. 

De aco-rdo com as indicações das Lideranças, fica assim 
constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer 
sobre a matéria: 

SENADORES: 
TITULARES 
PMDB 
1. Mansueto de L~vor 
2. Ronan Tito 
PFL 
3. Odacir Soares 
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PPR 
4. Epitácio Cafeteira 
PSDB 
5. Mário Covas 
PP 
6. João França 
PTB 
7. Valmir Campelo 
SUPLENTES 
PMDB 
1. Antonio Mariz 
2. Wilson Martins 
PFL 
3. Henrique Almeida 
PPR 
4. Moisés Abrão 
PSDB 
5. Almir Gabriel 
PP 
6. Pedro Teixeira 
PTB 
7. Jonas Pinheiro 

DEPUTADOS 
TITULARES 
Bloco 
1. José Carlos Aleluia 
2.- Vicente Fialho 
PMDB 
3. Luís Roberto Pontes 
PPR 
4. Pedro Navais 
PSDB 
5. Adroaldo Streck 
PP 
6. José Maria Eymael 
PDT 
7. Vital do Rego. 
SUPLENTES 
Bloco 
1. Arribai Teixeira 
2. João Carlos Bacelar 
PMDB 
3. Adi1son Maluf 
PPR 
4. Pedro Pavão 
PSDB 
5. Wilson Moreira 
PP 
6. Nan Souza 
PDT 
7. Paulo Portugal 

De acordo com a Resolução n' I, de 1989-CN, fica estabe-
lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: 

Dia 2/8: Designação ~a Ç~missão Mista. 
Dia 3/8: Instalação- da Comissão Mista. _ 
Até o dia 3/8: Prazo para recebimento de mendas, prazo 

para a Comissão _ _Mista emitir o parecer sobre a admissibi
lidade. 

Até 13/8: Prazo final dã. Comissão Mista. 
Até 28/8: Prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Esgotado 
o tempo destinado ao Expediente. 

Presentes na Casa 27 Srs. Senadores. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

~ml: . . . . .. 
PROJETO DE LEI DA CAMARA N' 110, DE !993 

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

Votação. em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n' !10, de 1993 (n' 3.714/93, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Presidente da República, que 
dispõe sobre a estrutura e dá outras providências, tendo 

-Parecer, proferido em Plenário, Relator: Sena
dor Magno Bacelar, em substituição à ComiSsão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, favorável ao Proje
to, com as Emendas n~. 6 e 7, apresentadas perante 
a Comissão de constituição, Justiça e Cidadanfã; e pela 
rejeição das Emendas n~ 4, 5, 8, 9 e 10. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão" Ordinária 
de 8 do corrente. 

A votação fica adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Esgotada 
a matéria constante da Ordem do Dia. -

Volta-se à lista de oradores. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Valmir Campelo:_ 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB- DF. Pronuncia o se-
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, a agricul
tura brasileira continua a ser urna atividade cíclica que sobre
vive entre altos e baixos. 

A boa safra de um ano pode não se repetir no ano seguin
te, pois infelizmente ainda.é ela por demais dependente do 
clima e por demais submissa às int~mpéries. 

A despeito de cada safra plantada assemelhar-se a quase 
unt tiro no escuro ou a um passo rumo ao desconhecido por 
não se poder prever, com margem aceitável de erro, o que 
virá pela frente em termos de colheita, a nossa agricultura 
tem mantido uma tendência de produção ascendente. Algu
mas vezes, por circunstâncias localizadas, pode ocorrer algum 
decréscimo, normalmente compensado no ano seguinte. 

Se estabelecermos, por hipótese, uma comparação entre 
a safra de 82/83 e a de 91192, num ciclo de dez.anos, verifica
remos um aumento substancial de produtividade. Em 82183, 
a produção total de cereais e leguminosas --arroz, feijão, 
milho, trigo, dentre outros- foi de 31.5 milhões de toneladas; 
em 91192 essa produção expandiu-se para 47.4 milfiões de 
toneladas. No mesmo período, a produção de oleaginosas 
-soja e algodão principalmente -puloU de 16 milhões de 
toneladas para 20.9 milhões de toneladas. Em termos globais, 
a evolução foi de 43.6% num período de dez anos, passando 
de 47.6 milhões de toneladas para 68.4 milhões de toneladas. 

O que demonstra que essa evolução se deu na produti
vidade, Sr. Presidente, Sr•s e Srs. Senadores, é o fato Oe a 
área plantada ter permanecido praticamente inalterada, so
frendo um acréscimo de apenas 3.49%, no período, ao passar 
de 37.2 milhões de hectares cultivados para 38.5 milhões de 
hectares. 

Ainda que esse seja um dado auspicioso, reflete Uma 
situaç_~o bastante preocupante: em dez anos, a nossa fronteira 
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agrícOla expandiu-se apenas 1.2 milhão de ha. ou 3.49%, em 
termos percentuais, o que é muito pouco. -s-e considerarmos 
a imensa vastidão do nosso território e se considerarmos que. 
ne_sse período. a população brasileira cresceu cerca de 19%, 
subindo de 122 milhões_ de habitantes para 146 milhões. 

Nessas circunstâncias, um grande objetivo desafia a nossa 
agricultura: produzir maiS alimentos ainda. de modo que toda 
a população brasileira possa ser alimentada e _de modo que 
haja um excedente a ser exportado. 

Essa é uma tarefa árdua a não ser enfrentada unicamente 
pelo produtor rural. Nela deverão se engaíar principalmente 
as empresas de pesquisas. as universidades e as próprias em
presas produtoras, através de seus laboratórios. Sem dúvida 
alguma, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária -
EMBRAPA- terá o papel de destaque nesse novo panorama 
que se desenha para a nossa agropecuária. E o melhor creden
cial de que dispõe para isso é o_seu passado de gloriosos 
vinte anos, comemorados este ano. 

APós alguns percalços, enfrentados por causa da falta 
de verbas, tornada crítieã. após 1990, essa empresa vive agora 
a perspectiva de dias melhores, com uma dotação mais subs
tancial no Orçamento da União deste ano. Felizmente, os 
nossos governantes estão entendendo que somente com pes
qui~as se pode ter uma agropecuária mais desenvolvida e pro
dutiva. A EMBRAPA está af para provar a veracidade dessa 
assertiva. Em 1990, uma quarta parte de toda semente plan
tada no Brasil foi desenvolvida em seus laboratórios ou em 
seus campos experimentaiS. 

Além disso, nos seus vinte anos de bistôria, a EMBRAPA 
pode vangloriar-se de alguns feitos verdadekamente notáveis. 
Vou relatar--ap-enas algu_n~ que, por sua abrangéncia e iMpor
tância, são capazes de colocá-la no ·rol das empresas verdadei
ramente vencedoras. 

Não tenho nenhuma hesitação em afirmar que o maior 
feito da EMBRAPA foi o de ter transformado o cerrado 
em nova e promissora frOnteüa agrícola braSileira, principal
mente co~ o desenvolvime~to de espéc:ies de soja, milho, 
arroz e tngo totalmente adaptadas a ess_e tipo de solo e ao 
seu clima. Antes. imaginava-se que a soja fosse cultura só 
adaptável ao solo e ao clima do sul do Brasil. Hoje, a produti
vidade da soja cultivada no cerrado já é maior que a média 
nacional. 

No tocante à soja, dois outros_ feitos _são marcantes: a 
E.MBRAPA desenvolveu um inoculante para sementes que 
d1spensam totalme!lte a adubação nitrogenada. Em termos 
financeiros, 1ssé> 'fêptesenta uma ecoD.onliá- anual da ordem 
de 1,5 bilhão de dólares só em- adubação, sem mencionar 
os ganhos ambientais e os benefícios em preservaçãO do solo. 
O.outro feito notável em relação à soja se refere ao controle 
da lagarta da soja através do baculovirus, feito _com a própria 
lagarta. Essa descoberta, além de dar renome internacional 
à empresa, tem proporcionado uma reduç~o de 70% na Utiliza
ção de produtos químiCos, o quC redunda em maiores lucros 
para os produtores e menos agressão ao meio ambiente .. 

No campo do controle biológico de pragas, a EMBRAPA 
desenvolveu fungicidas naturais contra fungos do tomate, da 
berinjela e do alface; desenvolveu um inseticida também natu-
ral para o controle do pulgão do trigo, da cevada e da aveia 
~ outro para o controle da vespa-da-madeira, que tantos pre
JUÍZOS dava aos proprietários de florestas de pinus do sul do 
Brasil. 

Não poderia deixar de mencionar neste pronunciamento, 
Srs: Senadores, a espécie de cenoura deno_minada brasilia, 

desenvolvida pelo Centro Nacional de Pesquisas de Horta
liças, localizado aqui no Distrito Fedúal. Esse cultivo, resis
tente a pragas, foi tão bem aceito e se ac;Iaptou tão beni ãs 
nossas condições de clima e solo que 80% de toda cenoura 
produzida hoje no Brasil pertence a essa Variedade. 

No que diz respeito mais diretamente à agropecuári3 do 
Distrito Federal, Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Senadores, não 
poderia deixar de realçar também o trabalho desenvolvido 
pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do 
Distrito Federal - EMA_IER-DF, com os produtores aqui 
localizados. 

Por ser mais reduzida a extensão territorial do Distrito 
Federal, os técnicos dessa empresa têm condições melhores 
de prestar uma assistência mais direta e constante aos produ
tores rurais daqui. Para isso, além da sede e de um Centro 
de Treinamento, conta a EM_ATER Com 17 escritórios locali
zados nas cidades satélites e nos núcleos rurais, abrangendo, 
assim, toda a sua extensão territorial. · 

De acordo com dados da EMATER, em 1992, 75,6% 
dos produtores rurais sob sua jurisdição receberam algum 
tipo de assistência_da parte de seus técnicos. Em termoS numé
ricos, o dado mais auspicioso é que de cada dólar aplicado 
no serviço de extensão rural executado_ por esta empresa, 
oito dólares retornaram aos cofres do Governo na formá. de 
ICMS. Tal fato é bastante para mostrar que este é um serviço 
que tem retorno certo. Outro dado muito significativ~- da 
atuação dessa empresa pode ser obtido ao compararmos a 
produção agropecuária do Distrito Federal no ano de_ sua 
criação e a produção atual. Em 1978, quando a EMAT'ER 
-iniciou suas atividades, a produção global de grãos, hortalíças, 
frutas e carne, no Distrito Federal, era de 43.798 toneladas. 
Em 1992, e_ssa produção saltou para 353.168 toneladas, o que 
representa um crescimento de 706,35.% em 15_ anos. _ 

A atividade principal da EMATER é levar ao homem 
do campo ajuda técnica para que possa produzir mais, -com 
melhor qualidade. com menores custos e preservando o. seu 
bem maior, a terra. Além disso, procura transmitir ao agri
cultor e à sua família noções de_ higiene e de san_eamento 
básico, com ênfase J!O tratamento de água para consumo do
méstico e cuidados com a alimentação, com o lixo e com 
os dejetos. 

Ao orientar os agricultores para o uso correto dos agrotó
xiCós, e ao submeter os vegetais aqui produZidos e consumidos, 
principalmente os folhosos, a análises de resíduos tóxiCos e 
a exames parasitológicos, está essa empresa, prestando ao,s 
consumidores um excelente, quase invisíVel, serviço de defesa 
de sua saúde. 

Por todos esses resultados da EMBRAPA e da:-EMA
·TER, pode-se constatar, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que 
a pesquisa ãgi"opecuária e a extensão rural são atividades alta~ 
mente compensatórias, com retorno certo e garantido, e se 
inserem com perfeição na inadiável empreitada de garantir 
alimento a todos os brasileiros. O que não pode acontecer 
é essas atividades serem consideradas de segunda linha, quase 
supérfluas, nem se pode admitir que faltem recursos à sua 
manutenção. O que são 306 milhões de dólares - dotação 
orçamentária de todo o complexo EMBRAPA para o ano 
de 1993 - diante de 1 ,5 bilhão de dólares economizados 
unicamente com o inoculante da soja? O que representam 
2 milhões de dólares - total das d~spesas da EMATER 
-DF, em 1992- frente a 16 milhões de dólares arrecadados 
só com o ICMS de produtos agrícolas ~qui produzidos, ·com 
orientação de seus técnicos e aqui COJl!.ercializados? 
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A excelência dos resultados-obtidos por eSsas duas empre
sas mostra que esses são dois se tores da administração pública 
que funcionam e, como tal. merecem o nosso reconhecimento 
e todo o nosso iilcentívo. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a p~lavra ao nobre Senador Aureo Mello. 

O SR. AUREO MELLO (PRN - AM. Pronuncia o se
guinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, pesquisas realizadas por estudiosos do ensino 
superior brasileiro demonstram que cerca de 70% dos alunos 
das escolas privadas são trabalhadores que estudam. Os esta
belecimentos públicos, por sua vez, abrigam um número cres
cente de estudantes que se dividem entre a vida acadêmica 
e as atividades laborais. Além disso, o aluno do terceiro grau 
tem aumentado a taxas anualmente muito reduzidas. Na ver
dade, esse incremento é ainda menor - se for efetivamente 
positivo - em razão do número de alunos matriculados que 
não freqüentarn as aulas, ou do contingente que interrompeu 
seus -estudos mais recentemente, e que, portanto, ainda não 
foram incluídos entre os desligados das instituições de ensino. 

O íri.dice de absenteísmo pode ser avaliado indiretamente 
pela comparação entre o número de ineressos e de condus9es, 
do qual resulta uma Cifra inquietante: cerca da metade dos 
alunos que ingressam no ensino superior não _chegam a con
cluir o curso. 

O trancamento de matrícula, ou a simples desistência 
dos alunos de cursos superiores, muito têm contribuído para 
a diminuição-da eficiência das escolas de terceiro grau. Muito 
tem concortido, igualmente, para frustrar gastos realizados 
por estudantes e seus familiares, investimentos que se tornam 
improdutivos pela necessidade de o·aiuno afastar-se da escola. 
A crise- eCon-ómica por que pàssa o País seguramente é uma 
das causas do aumento sensível de casos dessa natureza. 

O projeto de lei que ora submetemos ã cótJ.sideração 
do Poder Legislativo nacional tem o objetivo de oferecer a 
oportunidade de retorno à instituição de ensino superior de 
origem, ao ex-aluno que, após superar a cortjUnli.ü'a que o" 
obrigou à interrupção dos seus estudos, deseje retomar o pro· 
cesso de sua formação profissional. 

EStâinoS córÍvencidoS dO cievado alcance s_ocial da propo
sição e, por isso, certos de sua acolhida pelas duas Casas 
do Congresso Nacional. 

O projeto é este: 

"Garante matrícula, na instituição de ensino supe
rior ou no curso de ·origem, a ex-alunos gue tenham 
interrompido seus estudos superiores, e dá outras pro
vidências. 

O_Cungresso Nacional decreta: 
Art. 1"'. A todo aluno de terceiro gra_u é facul

tada a transferência para instituição de ensino superior 
situada em Município diverso daquele em que estiver 
matriculado. 

Parágrafo único. São assegurados os créditos das 
matérias anteriormente cursadas, de acordo com o cur
rículo da escola de destino. 

Art. zn. É garantida a matrícula, na instituição 
e no curs-o de origem, independentemente <ta existência 
de vaga, àquele que, por qualquer motivo e em qual
quer época, interrompeu seus estudos de terceiro grau, 
no nível da graduação. 

Art. 3~~ No caso de extinção da universidade, 
faculdade ou estabelecimento isolado,_ é assegurada ao 
ex-aluno matricula em instituição de ensino supefior 
que possua idêntica dependência administrativa à da 
instituição em que ele interrompeu seus estudos. 

Parágrafo único. Na hipótese da extinção do cur· 
so, o aluno poderá, ao regressar, optar por curso afim 
ou assemelhado. 

Art. 4~. No seu reingresso, são assegurados ao 
aluno os créditos das matérias anteriormente cursadas. 

Parágrafo único. Fica o aluno obrigado a cursar 
as matérias introduzidas no currículo do seu curso no 
período em que seus estudos estiverem interrompidos. 

Ar. s~. Esta lei entra em vigór na data de sua
publicação. 

Art. 6\'. Revogam·se as disposições -em contrá-
rio. 

De maneira que, Sr. Presidente, nada mais é, aqui, do 
que aquela emenda que tive oportunidade de apresentar quan
do da feitura da Constituinte, dando oportunidade àqueles 
Que interromperam seu curso superior, de voltar a estudar 
do ponto em que haviam interrompido. 

Isso porq~e a legislação estabelece que o indivíduo, tendo 
interrompido o seu curso superior em determinado ano, após 
um mínimo de três anos- se não estou enganad9-é jubilado 
e ·não tein oportunidade de prosseguir o cur.so a partir da 
interrupção. É obrigado a fazer novo vestibular, tornando 
sem efeito aquele sacrifício que constituiu o seu curso iniCial, 
porque ele também fez vestibular, cursou a escola, mas, por 
alguma circunstância, no primeiro, no segundo ou no ferceíro 
ano, foi obrigado a interromper o curso süperior, o curso 
de terceiro grau, utilizando-se daquilo que se chama de tranca
mento de matrícula, ou até mesmo sem trancar_ a matrícula, 
pois antigamente não havia sequer essa possibilidade. 

Então, o que acontece? Se ele quiser formar-se agora, 
terá de fazer novo vestibular. Assim, perde os anos que já 
havia estudado e o vestibular que havia feito anteriçrmente. 
Mas dir-se-á: o indivíduo que fezvestibular ou estudout ant~
rionnente, um, dois, três ou quatro anos, já esqueceu aquilo 
que estudou, está desatualizado, está completamente fora de 
tempo. Nesse caso, fora de tempo estariam também os médi
cos, os bacharéis, os engenheiros e os economistas que se 
formaram há quinze ou vinte anos. C()i:nO não estão CJ.!rsando 
O téi'Ceirõ grau agora, estariam deSatuafiZadOs·e liieãpacitados 
pãra o exercício da sua profissão. -

É por esta razão que venho insistindo nessa proposiçãÕ. 
Trata_.se de uma proposição razoável, lógica, evidente. Quem 
interrompeu seu curso, por alguma circunstância, às vezes 
de caráter financeiro, inteiramente alheio à sua vontade, e 
agora está em condições de prosseguir o curso interro_mpido, 
terá o direito de ser matriculado naquele ano que estava letiva
mente cursando e, assim, ir até o fim e obter o seu "canudo", 
para que possa vir a ter o título de um profissional competente 
naqueJa especialid~de. Se, porventura, houver matérias novas, 
criadas em dec_urso, em função do tempo, que ele não tenha 
.e.s_tudado, ele s_erá obrigado a estudar essas matérias~ a çlar 
CQmprimento a essa:-parie do currículo para corresponder ple
namente ao curso a q~e se propõe. 

Peço, S~. Presidente, que essa proposição -se porven
tura já existir outra semelhante por mim apresentada 11esta 
legislatura - seja incorporada prioritariameôte ~ quã.Içi\iú 
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documento que tenha sido apresentado a esse respeito. A 
minha luta nesse setor e com esse objetivo é uri:ta cruzada. 
Venho, desde a Constituinte, insistindo nesse ponto e recebi, 
naquela ocasião, do Relator-Geral, meu conterrâneo, Bernar
do Cabral, a promessa de que essa matéii"a--poderia ser resol
vida através de projeto de lei ordináliã. Daf, Sr. Presidente, 
estar apresentando este documento. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V. Ex• será 
atendido, na forma regimental. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Francisco Rollem
berg. 

O SR. FRANCISCO R<fl:l:EMBERG (PFL- SE. Pro
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presídente, Sr~s e Srs. Sena
dores: 

O jornal O Estado de S. Paulo trouxe matéria, em 21 
de junho próximo passado, sobre a utilização do código numé
rico e de barras em supermercados e magazines de grande 
porte, em substituição à etiqueta de preço afixada no próprio 
produto. 

Não há dúvida de que os progressos da informatiZaçãO 
contribuem para agilizar os processOs de comercialização de 
bens e mercadorias tanto para os comerciantes quanto para 
os consumidores. Para estes, abreviam o tempo de espera 
nas filas que costumeiramente se formam diante das caixas 
registradoras. Para aqueles, otimizam o serviço de remarcação 
de preços, na medida em que as alterações são automati
camente introduzidas nos microcomputadores, evitando a mu
dança das etiquetas em cada unidade do produto. _Até mesmo 
os cheques deixam de ser preenchidos manualmente pelos 
clientes, aos quais basta apresentar a folha de cheque ao fun
cionário da caixa registradora, aguardar poucos segundos e 
simplesmente conferi-lo e assinar. 

No entanto, nem sempre tudo corre às mil maravilhas 
para o consumidor. A informatização acaba trazendo-lhe 
transtornos, se não há o devido cuidado do comerciante no 
gerenciamento da exposição dos preços e condições de paga
mento que regem a comercialização dos produtos. 

E este é o ponto abordado pela matéria de O Estado 
de S. Paulo. Por não encontrar em local visível o preço do 
bem a ser adquirido, e, em muitos casos, só vir a saber dele 
no momento de efetuar o pagamento, muitos consumidores 
tém recorrido ao Procon para reclamar seus direitos. COnfir
mando a veracidade da denúncia, o Procon autua o estabele
cimento comercüll, com riiultas que variam de trezentas a 
três milhões- de UFIR. Para se ter uma idéia da incidência 
desse fato, o Procon informa te-r feito, de junho do ano passado 
a maio de_ste ano, mais de 41 autuações dessa natureza. 

Alertado para os transtornos e dificuldades advindes da 
ausência de preço_ afixado diretamente nos produtos, submeti 
a esta Casa, ainda em 1991, ProJetO de Lei que veda a utiliza
ção de tabelas e de códigos como forma de afixação de preços 
de bens ou serviços. No parágrafo únkõ-do Artigo 19 deste 
Projeto de Lei, fiz constar a punição com detenção de três 
meses a um ano, ou multa a ser estabelecida pelo Poder Execu
tivo, nos casos de inobservância dessa vedação. Este Projeto 
encontra-se em tramitação na Comissao· de Assuntos Econó
micos, aguardando decisão dos nobres colegas. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, todos hão de concordar 
que os consumidores têm o mais límpido e legítimo direito 
de saber os preços dos produtos que pretendem adquirir antes 

de chegar à- caixa registradora. Não fosse pela mera necessi
dade de avaliar sua disponibilidade de dinheiro para saber 
se pode ou não comprar determinado produto, ·o seria para 
não ter de passar pelo constrangimento de declinar da compra 
do produto na boca da caixa registradora, expondo sua insufi
ciência de recursos diante das pessoas que se aglomeram na 
fila da caixa. Sim, pOrque, em mUitOS casos, s·ó se chega a 
obte_r o preço ~o_ p~od~to .. no ino~ento de apresentá-lo ao 
funcionário da caixa registradora. Alguns hipermercados têm 
instalado terminaís multimídia, apelidados de "tira-teiina" ou 
"sãO-tonié", que lêem o código de barras e mostram o valai 
do produto numa tela. Ou seja, para a dificuldade surgida 
com a_ supressão dos valores dos produtos colados na própria 
embalagem, estão..;se criando mecanismos e equipamentos que 
apenas diminuem o transtorno do c_onsumidor, minimizam 
os efeitoS da informatiz_ação,__ que, nesse sentido, só vem favo
recendo os comerciantes na hora de remarcarem seus preços. 
Quem deseja comprar, deve saber instantaneamente o preço 
dos produtos em exposição. Além do mais, como se pode 
hoje comprar um produto ou utilizar um serviço sem conhecer 
previamente seu custo, se os preços sobem a toda hora, ·nesta 
economia de inflação desenfreada em que vivemos? 

Além disso, temos de incentiVar o saudável hábito de 
comparar os preços de produtos similares antes da decisão 
da compra. Estamos numa economia de mercado, em que 
a variação do preço do mesmo produto atinge até 300% de 
diferença, como vez por outra noticiam os jornais. Como 
faz.é-lo se os preços não estão afixados diretamente !lü_S produ
tos? Em algumas lojas, os consumidores têm de ficar piocu~ 
rando onde estão as tabelas de preços, de tão escondidas 
que ficam! Em outras, acontece pior: os preços estão em 
códigos, e o consumidor não consegue decifrá-los! Não pode
mos esquecer que grande parcela de nossa população é analfa
beta, ou se mi-alfabetizada, e tem dificuldades_ extremas em 
lidar com esses sistemas. 

Usar tabelas de preços ou códigos de barras pode seí 
um recurso que racionaliza o trabalho de remarcação de pre
ços, porque substitui as máquinas de etiquetação de preç_os 
empregadas manualmente. Mas devemos enxergar o outro 
lado da moeda. Pode também ser um recurso fácil à remar
cação abusiva, já que basta simplesmente alterar as tabelas 
ou modificar os números no computador. Não é de todo desca
bido supor que alguns setores da economia se valham do 
sistema para praticar mecanismos de rea_limentação inflaci()-
nária. -

Além disso, esse comportamento dificulta a fiscalização 
de práticas abusivas no estabelecimento de preços. 

Foi considerando todos esses fatores que elaborei o Pro
jeto de Lei citado anteriormente. Se ele estivesse em vigor, 
não estariam os consumidores caçando os preços do que dese-. 
jam comprar pelos confins da loja toda, até encontrar as ditaS 
tabelas ou os terminais multimídia, e não teria o Procon de 
estar se preocupando em autuar estabelecimentos que agem 
contra o consumidor, ao dificultar o processo de comercia
lização. 

É verdade que a Portaria 34, da Sunab, de dezembro 
de 1991,, posterior, portanto, à entrada de meu Projeto de 
Lei nesta Casa, estabelece normas que obrigam as empresas 
que comercializam produtos e serviços a informar ao público 
consy.midor todas as condições de pagamento: preço à vista, 
formas de pagamento parcelado, prazos, taxa de juros aplicá
vel, multas, etc. No entanto, entre as variadas formas d~ 
afiXação de preços, a Portaria permite a utilização de etiquetas, 
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tarjas e similares, das quais constem códigos referenciais, que 
deverão ser convertidos em moeda corrente em tabdas expos~ 
tas junto aos itens à venda, Ora, por essa brecha entram 
cornerciantês menos escrupulosos. que se aproveitam da legis
lação para desrespeitar o compromisso de credibilidade que 
devem manter com o público consumidor. 

Sr. Presidente, Srs Senadores. termino cste_breve pronun
ciamento, reiterando a oportimídade e a relevância do Projeto 
de Lei do Senado n" 186/91, de minha autoria, que virá coibir 
a utifizaÇ~ro de [a belas oe códigos como forma de afixar preços 
de bens e serviços cm estabelecimentos comerciais. 

Faço apelo à Comissão de Assuntos Económicos desta 
Casa para que coloque o Projeto re(l.!rido em votação, o mais 
breve possível. 

Era o que tinha a dizer, 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
FRANCISCO ROLLEMBERG EM SEU PRONUN
CIAMENTO: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" I86. DE 199I 
Veda a utilização de tabelas e de códigos como for

ma de estabelecimentos de preços de bens ou serviços, 
'e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
An. 1'' Ê wdaJa a utilizaç;:io pelos cstabelê:cimentos 

comerciais de tahdas. de- códigos como forma de afixação de 
preços de bens. ou serviços, ou artifícios similares no lugar 
da marcação díreta dos preços. 

Parágra[o único. A inobservânda ao dispo:-.to no caput 
deste artigo cbnstitui crime de abuso do poder cc.onômicv, 
punido com· detenção de 3 (três) meses a_l (um) ano ou 
de multa a ser e:::.tabt!lecida pelo Poder Executivo. 

Art. 2'' Esta It.:i entra em vigor na data de s.ua puhlicação 
e o Poder Executivo regulamentará esta lei dentro de 60 dias, 
a partir da data de sua publicação. . 

. Art. 3" Rl:vogam-se. as disposições cm contrárro. 

J ustilkação 
. 9 presént$!, projeto: e,stab~kcc necessários jnstrumentos 
de defesa contra_ prátiL:a Jargamcntt! t.!mpr..::gada. via üc regra, 
por gr.andes cstabc_h:cimentos comerciais. de mãrCar preços 
de_ seus produtos expostos à venda, utilizando tabelas de côdi
gos. 

Trata-se de artifício que permitt: ao comerciante aumen
tar preço de toda mercadoria, simpk~mente alterando '-1 tabe
la. Tal comportamento, além de dificultar fiscalização dos 
preços, torna possível que certos ~etores econômicos estelbe
leçam, em prejuízo da coletiviúade. seus próprios mecanis-m-os 
de. realimentação i-nflacionária. · 

.· Em razão da oportunidade das modificações sugeridas, 
~pOi-se tratar !-)e medida 4ue pode evitar~_usp~içâo na relação 
de_ ,credibilidade entre comerciantes e consumidores. submeto 
à 'apreciação do Congresso Nacional o presente projeto de 
lei, esperando contar com a aprovação de Vos~~ Ex~lê_ncias. 

Sala das Sessões, 3 de junho de 1991. -Senador Fran
cisco Rollemberg. 

CÓDIGO NUMÉRICO E DE BARRAS É DISCUTIDO 

Para alguns clie-ntes de supermercado, o sistema 
ajuda no caixa, mas não facilita a identificação do preço; 
portaria da SUNAB exige precificação. 

A maquininha de marcar preços não aparece mais, as 
filas e o tempo gasto nos caixas diminuíram e o consumidor 
só tem o trabalho de assinar o cheque, preenchido automati
camente. Essas vantagens, rotina em supermercado automa
tizado, às veses acabam ofucadas por pequenos descuidos. 
Sem encontrar o preço do produto, o consumidor resolve 
levar o problema ao PROCON. que, com base numa portaria 
da SUNAB, autua o supermercado. 

De junho do ano passado a maio deste, o PROCON 
fez 41 autuações desse tipo e todas elas com origem em denún
cias de consumidores. Isso porque a Portaria no 34 da SUNAB 
exige a afixação direta do preço nos produtos alimentícios 
expostos à venda (ver abaixo). 

Hoje há loj~s usaqdo vários sistemas de marcação de 
pieço.-A maioria ainda Usa etiquetas de preço na embalagem. 
Mas outras já as aboliram, com as automatizadas. Neste caso, 
as etiquetas são usadas apenas nos produtos não marcados 
com o código de barras- como carne, roupa, verdura etc. 

Há também as que estão em fase de automação- usam 
microcomputadores apenas para fazer o gerenciamento da 
loja - e substituíram o preço na etiqueta por um código. 
A informaçao sobre o valor do produto é colocada na gôndola 
ou em cartazes. 

O problema aparece quando o consumidor procura _o 
preço e não o enxerga nem em etiquetas nem na gôngula 
ou em cartazes. Ou ainda quando encontra um código e tem 
de ler todas as etiquetas presas à gôndola à procura daquela 
que corresponde ao produto que deseja comprar. "Alguns 
supermercados colocam etiquetas bem_visíveis, mas cm outros 
é preciso fazer um grande esforço para conseguir entender 
alguma coisa'", diz a comerciante Alexandra Soares. 

Comparação - Para a dona de casa Neide Dainezi, o 
código dificulta a compra. "Com a etiqueta no produto é 
mais fácil fazer a comparação de preço", diz. A empresária 
Adriana Aiach não se queixa do sistema. "O Extra, por exem
plo, coloca o preço em algarismos grandes, perto do produto 
e ficou muito prático", afirma. 

-vánas InformaçQes 

Informatização no caixa e maior número de etiquetas 
e cartazes com preço: transiçãO 

O código numérico, no entanto, é um mal necessário. 
No caso do Eldorado, por exemplo, ele é usado numa fase 
pn~pãratória para a automação total. A rede tem oito lojas 
e uma delas - a da Pamplona - está automatizada. "Ao 
!Õngo do próximo ano, completaremos o processo nas outras 
lojas'\ diz o gerente de Informática, Alexandre GuariÚ1to. 
O Eldorado ainda usa etiqueta CO!!l preços em alguns produ~ 
tos. "Só com O--Scanner a marca_ção de tqdos os prpduto_s 
resultaria em maior eficiência na -frente do caixa". 

Usar o código não traz vantagem apenas para o supermer
cadista, diz Guariento. "Se a funcionária digitar o número 
errado, o equipamento o rejeita e- essa é uma garantia maior
para o-cliente. 

O Eldorado, diz Guariento, não eStará alheio às reclama
ções do consumidor. "Procuramos redimensionar o espaço 
dos produtos na prateleira e destacar, com cores, as etiquetas 
para que apareçam mais na gôndola. 

Nos supermercados automatizados, os problemas ocor
rem às vezes por culpa do próprio consumidor, que coloca 
um produto no carrinho, depois decide substituí-lo e não volta 
para colocá~lo no lugar certo. Para evitar problemas, o Extra 
tem funcionários encarregados em cada uma das sessões da 
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loja. "Logo cedo eles fazem a conferência das prateleiras 
e verificam se o preço de. propduto está correto e se a etiqueta 
não está fora de lugar". diz Luiz Fernando Marques da Silva, 
gerente-geral do Extra/ Anhagüera. 

Prateleiras - A rede Sé Supermercados tem oito lojas 
automatizadas e até novembro deverá estar com as suas 14 
lojas operando nesse sistema. "A nossa obrigação. é deixar 
as prateleiras organizadas, de maneira a faCilitar a compra 
do cliente", diz o diretor comercial da rede, Pcter Hardtmeier. 
Problema de falta de informação sobre o preço-ele garante 
não existir erri sUas lojas. "Além da descrição do produto, 
as etiqUetas têm preço bem destacado." Esse sistema, explica 
Hardtmeier, é usado em todas as lojas. 

A volta das etiquetas com os preços é vista pelos represen
tantes dos supermercados como algo retrógrado e oneroso. 
.. Seria um custo a mais a ser repassado aos consumidores", 
diz Hardtmeicr. 

São-tomé ajuda se houver dúvida 

Tira-teima, são-tOmé. Esses são os apelidos dados aos 
terminais multimídia colocados nos supermercados automa
tizados, onde os produtos têm somente a etiqueta com o código 
de barras. Esse equipamento faz a leitura do código e mostra 
numa tela o valor do produto. No Extra da Anhangüera, 
que tem 8 mil m2 de área, há quatro desses equipamentOs 
dispostos em locais estratégicos. "É útil para tirar eventuais 
dúvidas dos clientes sobre preços", diz o gerente-geral do 
supermercado, Luiz Fernando Marques _da Silva. Segundo 
ele, os terminais fizeram tanto sucesso que viraram atração 
entre os clientes. "Mesmo sem ter dúVida sobre o preço, muita 
gente usa o terminal só por curiosidade ou para mostrar para 
outra pessoa como funciona", diz Silva. 

Lei exige alimento com preço mercado 

Segundo a diretora jurídica da Coordenadoria de Defesa 
do Consumidor, Procon, da Secretaria da Justiça, Mariângela 
Sarrubbo, a lei é clara quanto à maneira de informar o preço 
do produto. "Os produtos alimentícios têm de ter o preço 
marcado diretamente no produto, por meio de etiquetas, ca
rimbos ou outra forma, mas não podem deixar de trazer essa 
informação", explica. 

De acordo com Mariân_gela, as autu3;ções feTf3.s pelo Pro
con preocupam o setor. ''Já fomos procurados para opinar 
sobre a Portaria n<> 34, da Sunab e dar eventual apoio em 
alguma tentativa de alteração das normas nela contidas, mas 
somos bastante claros: é preciso resguardar o interesse e o 
direito do consumidor, que é o de ser informado". 

Para Mariângela, não se trata de impor resistência ao 
avanço tecnológico. "A ~utomação sem dú-vida traz muitas 
vantagens, mas o consumidor tem de estar seguro que não 
está sendo enganado". Uma das hipóteses levantadas por ela 
é a de o gerente trocar o preço do produto no computador 
e manter o antigo na gôndola. "O cliente só vai saber disso 
na hora de pagar e, mesmo assim, se estiVCI---mt.i:ilõ- ãtento". 

O Procon, afirma, já recebeu várias çienúncias de fal_ta 
de preço na prateleira. Nesse caso expliCa, a fiscalização vai 
até o local e se constatar a irregularidade aplica multa de 
300 a 3 milhões de Ufir. 

Procon diz que cliente 
não pode ficar confuso 

Às vezes, a culpa por problemas na identificação de pre
ços em supermercados é do próprio cliente, diz Mariângela 

Sarrubbo, diretora jurídica do Procon. Segundo ela, há "~ui
tos consumidores mal educados, que desorganizam as prate
leiras e confundem outros compradores". Por iSso, pode ser 
uma boa solução o supermercado apresentar tabelas com as 
marcas e os preços dos produtos concorrentes. "Essa forma 
facilita a pesquisa de preço". 

Preocupados com a situação, representantes do comércio 
varejista pretendem que haja alteração na Portaria n" 34. Três 
propostas estão sendo estudadas na Federação do Comércio 
do Estado de São Paulo. "Nossa proposta é de criação de 
um _parágrafo dizendo que na hipótese de utilização de código 
de barras ou similar a informação sobre o preço deve vir 
na gõndola de forma a não deixar o consumidor em dúvida", 
diz a advogada Karin Cristina Sganzella Lopes, da Associação 
Paulista de Supermercados (APAS) . 

Mas enquanto não houver mudança na legislação o Pro
coo continuará atendendo às denúncias. Se o consumidor não 
tiver dúvida, diz Mariângela, não vai reclamar. "Cabe ao 
supermercado deixar satisfeito seu cliente''. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Marco Maciel. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pronuncia o se-~ 
guiiite discurso.) -Senhor Presidente, Srs+ senadores, reu
niu-se, pela segunda vez, no dia sete de julho passado, a 
Cúpula dos Governadores pela Criança, que contou com a 
presença do Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
de Ministros de Estado, do Procurador-Geral da RcpúbHca 
e de vinte e três governadores estaduais. Coordenaram a reu
nião D. Luciano Mendes de Almeida, Presidente da CNBB, 
e o Sr. Agop Kayayan, Representante do U~ICEF, e os 
principais dirigentes e instituidores do Pacto pela Infância. 

Os trabalhos foram presididos pelo Procurador-Geral da 
República, Aristides Junqueira Alvarenga, que resumiu sua 
expectativa com a avaliação de que iniciativas como essa não 
se_ podem esgotar na retórica. 

Em seu discurso na solenidade de abertura, o Presidente 
da República chamou a atenção para as conseqüências espera
das se não forem tomadas medidas. efetivas de proteção à 

- infância da seguinte forma: "É preciso advertir que o problema 
da infância em nosso País não é apenas urna questão moral, 
embora todos os_ a tos humanos devam ser submetidos à razão 
ética que, no fundo, é a razão política. Devem entender os 
homens de empresa que de nada servirá a fortuna legada 
aos filhos, se não houv~r justiça social neste País. Será sempre 

_ J!lUito melhor que _o Estado empregue os seus recursos com 
a educação do que com a segurãnça. Só assirri-estarefuos- efeti
vamente cumprindo a determinação constitucional e a norma 
vigente de que ao Estado cabe promover programas de assis
tência integral à saúde da criança e do adolescente e atingindo, 
na plenitude e na essência, o mandamento insculpido no art. 
227 da Carta Magna". 

Em outro trecho, afirma o Presidente da Nação: "'O mais 
exigido compromisso de todas as sociedades humanas é com 
a criança, porque é- o compromisso com a continuidade da 
vida ... E já que não fomos capazes de dar plena cidadania 
a todos os adultos, procuremos assegurá-la, no futuro, a todas 
as crianças de hoje. A sociedade tem o dever de _suprir, no 
pão, no conhecimento e no afeto, o que a perversidade do 
modelo político e económico lhes tem negado." 

Digna de registro foi também a participaçãõ do Sr. Agop 
Kayayan, representante do UNICEF no Brasil e secretário-
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executivo do Pacto peta Infância, que se mostrou muito entu
siasmado com a atuação dos governadores._ Relatou ele que 
todos os estados já entregaram seus planos de metas e são 
todos factíveis, não tendo nada de mirabolante. Disse que 
o Brasil escolheu "um caminho interessante: em vez de um 
plano nacional, uma diretriz geral e planos estaduais". Abor
dou, ainda, a possibilidade de o Brasil evitar a morte de 95 
mil crianças até o final de 1995_, caso o Plano de Ação pela 
Criança seja cumprfdo. 

Cabe, aqui, a observação de que esse resultado, se alcan
çado, contribuirá para diminuir significativamente o índice 
de mortalidade infantil em menos de três anos. 

O Plano a ser desenvolvido abrange um conjunto de metas 
estabelecidas pelo UNICEF, que resultou no Compromisso 
dos Governadores para 500 Dias de Ação pela Criança, um 
documento de 29 itens que eles terão de honrar até o fim 
de seus mandatos. 

Já está comprovado que um grande país depende da quali
dade de seus homens. Qual a qualidade que desejamos para 
os brasileiros? Os países que conse·guiram crescer a grandes 
taxas, nos últimos anos, fizeram investimentoS maciços em 
educação, principalmciite em educação básica. 

Desejo, Srs. Senadores, por oportuno, trazer ao conheci
mento da Casa alguns pontos do Compromisso dos Governa
dores para 500 Dias de Ação pela Criança: 

- Garantir o direito à vida com a assistência desde 
antes do nascimento, pela orientação e controle pré-natal de 
pelo menos 80% dos casos. 

- Promover o aumento mínimo de 30% nos índices_ 
de aleitamento materno cm relação ao final da década de 
8Q.e o inicio adequado da alimentação complementar. 

-Universalizar o acesso e o uso adequado do Cartão 
da Criança, para ·os registras de crescimento e de vacinação. 

-Assegurar, na rede do Sistema Único de Saúde
SUS, a disponibilidade de medicamentos para tratar de infec
ções respiratórias agudas. 

-Estimular a organização e o fllncionamento adequado 
dos conselhos municipais de saúde e dos direitos da criança 
e do adolescente. 

- Recuperar equipamentos da rede escolar e garantir 
a entrega de livros didáticos e o fornecimento de merenda 
escolar pelo MEC. 

-Instalar, em todos os Estados, pelo menos um centro_ 
de referência para crianças e adolesc_entes dependentes de 
substâncias químicas c-implantar progrãmas municipais gover
namentais e não-governamentais para crianças e adolescentes 
em situação de risco, especialmente aqueles voltados _para 
meninos e meninas de rua e prostituição infante-juvenil. 

- Promover a qualidade de ensino através da revisão 
dos cursos de licenciatura e magistério e programas de capaci
tação em serviço dos profissionais da educação e, concomi
tantemente, implantar uma política salarial que resulte no 
estímulo ao exercício dessa profissão. 

Como podem observar os Srs. Senadores, temos a defini
ção de rumos que se nos afiguram corretos e o compromisso 
que possibilitará a este País tão repleto de injustiças sociais 
deslanchar em direção a um futuro promissor com relação 
a uma melhora visível dos indicad-Ores sociais. 

Acredito, Sr. Presidente, que a reunião se constituiu num 
. grande sucesso. Esperamos, contudo, que os planos se conver

tam em realidade! 
Gostaria, finalmente, de cumprimentar os promotores 

do. Eítcontro, especialmente os Coordenadores do Pacto pela 

Infância, à frente o Presidente da CNBB- D. Luciano Men
des de Almeida - e o Representante do UNICEF no Brasil 
- Agop Kayayan _-e o seu Assessor, Salvador Herencia. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre_ Senador Jonas Pinheiro. 

O SR. JONAS PINHEIRO (PTl3 - AP. Pronuncia o 
segú:íilte- discurso.) - Sr. Presidente, Sr"~ e Srs. Senadores, 
um duro e direto protesto, com que me solidarizo e que aplau
do, contra o que vem acontecendo ultimamente na fronteira 
norte do Brasil, foi feito ontem,'dia 19 , nas páginas do jornal 
carioca O Globo, no excelente artigo "Defender o Brasil", 
ã.ssinado pelo Senador José Sarney. 

O ilustre representante do meu Estado, o Amapá, mani
festa a sua preocupação, bastante justificada, com o que vem 
ocorre-ndo em países limítrofes do nosso setentrião, onde ma
nobras militares francesas, americanas e inglesas estão aconte
c~ndq com freqüência suspeita. 

Depois de protestar contra a insensibilidade com que 
o País está convivendo, no dia-a-dia, com a violência, afirma 
o Senador José Sarney: 

"Tenho denunciado, com todas eis tintas, o que 
acontece na fronteira norte do Brasil, a ameaça que 
pesa sobre o nosso futuro, a possibilidade de termos 
inoculado o germe da divisão do País, a montagem 
e o cerco para submeter a Amazónia a uma soberania 
limitada." 

Ele sustenta que: 

"As nossas elites, os órgãos governamentais, as 
autoridades envolvidas nessas áreas de decisão estão 
caladas; nenhuma manifestação, nada, nenhuma rea
ção, a menor que fosse, ainda que para dizer que nada 
existe, nada procede." 

Protestando enérgica e duramente contra a inação do 
P.ã.ís no acompanhamento do assunto, diz o articulista: 

"Por outro lado, leio, estupefato, que o Brasil 
se sentia forte~ porque o nossó Adido militar tinha 
sido convidado _para assistir_às manobras na fronteira. 
Ora, o nosso protesto não aparece, não chega, e ainda 
mandamos um representante do Governo brasileiro le
gitimar essa ameaça clara?! É demais!'' 

Indaga ainda: 

"Os países lidam com hipóteses. Nada -é gratUito. 
Grandes potências, então, lidam com hipóteses elabo
radas. Cabe agora fazer a menor e mais simples de 
todas as perguntas: qual a motivação dessas concen
trações militares em nossas fronteiras? A quem elas 
são dirigidas? Quais hipóteses de emprego de força 
exigem esse treinamento? será que oS franceses e suãs 
corvetas que estão subindo os rios estão dando um 
tipo de férias diferentes a séus soldados? Eles vieram 
da Europa para se divertir na selva? Será que os ameri
canos estão ali para brincar de Rambo? Por que se 
reativa a Base de Mucuna, na Guiana, e celebram-se 
acordos militares? Panl que? Contra quem? Claro, con
tra o BraSil." 

Lembra, também, com muita oportunidade: 
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"Depois do fim da Guerra Friã, uma das questões 
que se tem tratado é a da diminuição de _efetivos milita
res. Aqui no Brasil, veio o Chefe do Estado-Maior 
das Forças Armadas dos EUA para pedir nossa adesão 
a esta tese. Diminuir efetivos, reduzi-los ao mínimo 
necessário à defesa, já que o inundo vive a perspectiva 
de uma longa era de paz, c nós, na América Latina, 
somos o continente mais pacífico da Terra." 

Manifesta o Senador toda a sua estranheza pelo que está 
ocorrendo, afirmando: 

"Pois bem, é nesse clima que se militariza a Ama
zônia, internacionalizando tropas, sem que ninguém 
vislumbre a motivação. senão a que é óbvia, a de moni
torizá-la, dar prot!!Çáo a grupos separatistas, sob a invo
cação de minorias étnicas e falsas preocupações ecoló
gicas e, sem dúvida, pois ning-uém é ~obo~ às reservas. 
mincrais.-

Onde está a visão estratégica brasileira? Como 
podem os países desenvolvidos pedir redução de efcti
vos militares, quando fazem coisas dessa natureza? No 
futuro, quando se constatar que os problemas criados 
não foram vistos no p-ãssado, algiJ.éin verificará que 
tinha uma voz isolada, que clamava no deserto. E o 
que estou fazendo c continuarei a fazer. COmo Arthur 
Bernardes, como Getúlio, meu dever é defender oBra
sil." 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao cumprimentar o Sena
dor José Samey pela oportunidade e propriedade do tema 
que aborda, deixo patente que, quando nada, sua voz não 
está mais sozinha clamando no deserto. Alio_ho-me à sua luta 
para chamar a atenção do Governo .e da população do País 
para o perigo cjue estamos correndo. E preciso que se acionem, 
rapidamente, todos os mecanismos diplomáticos brasileiros 
para que a Nação tenha informações precisas e reais sobre 
a intenção dessas estranhas manobras. 

Peço ao Sr. Presidente a transcrição, nos Anais desta 
Casa, do artigo publica_do __ em O Globo, pelo ilustre Senador 
José Samey. Ele é muito oportuno e, acima de todo, patrió-
tico. - ---

Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. JO
NAS PINHEIRO EM SEU PRONUNCIAMENTO: 

O Globo- 1'-8-93 

DEFENDER O BRASIL 
José Sarney 

Estarrece a insensibilidade com que o País convive no 
dia~a-dia. Depois do caso Collor, a impressão -que· se tem 
é de que tudo é possível, nada choca mais a ninguém. O 
fuzilamento dos meninos da Ca:ridelária segue no desdobra
mento dos meninos linchados e queimados em Olaria. Não 
é possível aceitar que estas coisas aconteçarri e que- a sociedade 
esteja aceitando. A violência anestesia as pessoas. Todos se 
habituam a convive! com ela e, de exceção, passa a rotina. 

Saio, ·agora, do mais dramátiCo para abordar o menos 
visível, mas nem por isso menos importante. Tenho denun~ 
ciado, com todas as tintas, o-que acontece na fronteira Norte 
do Brasil. a ameaça que pesa sobre nosso futuro, a possibi-

!idade de termos inoculado o germe da divisão do País, a 
montagem e o cerco para submeter a Amazónia a urna sobe
rania limitada. Recebo cartas de leitores, manifestações das 
camadas menos envolvidas nestes assuntos de Estado, tocadas 
pelo patriotismo. As nossas elites, os órgãos governamentais, 
as autoridades envolvidas nestas áreas de decisão estão cala
das~nenhurna manifeStação, nada, nenhurnã reação, a menor 
que fosse ainda que para dizer qu-e nada existe, nada procede. 
"Um silêncio profundo avassalava o mundo"', corno dizia o 
nosso poeta. 

Por outro lado, leio, estupefato, que o Brasil se sentia 
forre, porque o nosso adido militar tinha sido convidado para 
assistir às manobras na fronteira. Ora, o nosso protesto não 
aparece, não chega e ainda mandamos um representante do 
Governo brasileiro legitimar esta ameaça clara? É d_ernaist 

Os países lidam com hipóteses. Nada é gratuito. Grandes 
potências, então,lidam coin hipóteses elaboradas. Cabe_agora 
fazer a menor e mais simples de ,todas as perguntas: qual 
a motivação destas concentrações militares em nossas frontei
ras? A quem elas são dirigidas? Quais hipóteses de emprego 
de força exigem esse treinamento? Será que os franceses e 
suas corvetas que estão subindo os rios estão dando um tipo 
de "férias" diferentes a seus soldados? Eles vieram da-Europa 
para divertirem-se na selva? Será que os americanos estão 
ali para brincar de Rambo? Por que se reativa a Base de 
Mucuna, na Guiana, e celebram-se acordos militares? Para 
quê? Contra quem? Claro, contra o Brasil. 

Minha filha me perguntou se não estava vendo fantasmas. 
Não. Depois do fim da guerra fria, urna das questões que 
se tem tratado é a da diminuição de efetivos militares. Aqui 
no Brasil veio o chefe do Estado-Maior das_ Forças Armadas 
dos EUA para pedir nossa adesão a essa tese. Diniióuir efeti
vos, reduzi~ los ao mínimo necessário à defesa, já que o mundo 
vive a perspectiva de uma longa era de paz, e nós, na América 
Latina, somos o continente mais pacífico da Terra. 

Pois bem, é nesse clima que se militariza a Amazónia, 
internacionalizando tropas, sem que ninguém vislumbre a mo
tivação, senão a_que é óbvia, a de monitorizá-la, dar proteção 
a grupos separatistas, sob a invocação de minorias étniciS -
e falsas preocupações ecoló_gicas e, sem dúdiva, pois-ninguém 
é bobo, as reservas minerais. 

Onde está a vis.ão estratégica brasileira? 
ComÇ> podem os países desenvolvidos pedir redução de 

efetivos militares, quando fazem coisa dessa natureza? No 
futuro, quando se verificar que os problemas criados lião fo
ram vistos no passado, alguém verificará que tínha uma voz 
isolada, que clamava no deserto. É o que estou fazendo e 
continuarei a faz_ê_-lo. 

_Como -Arthur Bernardes, _como Getúlio, meu dever é 
defénder o Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Na sessão 
ordinária do dia 12 de julho último esgotou-se o prazo previsto 
no art. 91, § 3", do Regimento Interno, sem que teriha sido 
interposto recurso no sentido da inclusão na Ordem do Dia 
do Projeto de Lei do Senado n" 116, de 1991, de autoria 

- do --Serlador NeY Mãranhão. que dispõe sobr-e a venda d-e 
terras das pessoas físicas e jurídicas em débitos com a União, 
dando-lhes destinação social e dá outras piovidêndas. 
- A matéria foi rejeitada em apreciação conclusiva pela 

Comissão de Assuntos Económicos. --
0 projeto v"af ao Arqu"ivo. 
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Na sessão 
ordinária do dia 13 de julho último, terminou o prazo para 
apresentação de emendas ao Projeto de Lei da Câmara n'' 
88, de 1992 (n" 1.172191 na Casa de origem). que acrescenta 
parágrafo ao artigo 370 do Código de Processo Penal. 

O projeto não recebeu emendas. 
A matéria será incluída cm Ordem do Dia, oportuna

mente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Na presente 
sessão terminou o prazo pará apresentação de emendas ao 
Projeto de Lei da Câmara n" 80, de 1992 (n·• 906/91, na Casa 
de origem), que acrescenta parágrafo ao art. 24 do Decre
to-Lei n" 3.689, de 3 de outubro de 1941- Código de Processo 
Penal. 

O projeto não recebeu emendas. 
A matéria será ihcluída em Ordem do Dia, oportuna

mente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presi
dência vãi encerrar os trabalhos, designando para a sessão 
ordinária de amanhã, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N'' 110, DE 1993 

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

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n\"> 110, de 1993 (nn 3.714/93, na Casa de origem), de íilíCí3tiva 
do Presidente da República, que dispõe sobre a estrutura 
e competência da Ouvidoria-Geral da República e dá outras 
providências, tendo 

-Parecer, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Magno Becelar, em substituição à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, favorável ao Projeto, com as emendas 
que apresenta, de n''~ 1, 2 e 3; pela aprovação das emendas 
n<tl 6 e 7, apresentadas perante a Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania; e pela rejeição das emendas n'*' 4, 5, 
8, 9 e 10. 

-2-
REDAÇÃO FINAL 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 8, DE 1986 

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida 
pela Comissão Diretora em seu Parecer n~ 225, de 1993) do_ 
Projeto de Decreto Legislativo n·' 8, de 1986 (n" 112185, na 
Câmara dos Deputados), que homologa o ato do Conselho 
Monetário Nacional que autorizou a emissão de papel~moeda, 
no exercício de 1984, no valor de quatrocentos bilhões de 
cruzeiros. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Está encer
rada a sessão .. 

(Levanta-se a sessão às 16 horas e 20 minutos) 

A TOS DO PRESIDENTE 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 409, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe~ 
tência regimentai 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'·' 008.152/93-4, resolve: 

Aposentar, por invalidez, o servidor FUAD MADI, Téc
nico Legislativo, Área de Apoio Técnico ao Processo Legisla
tivo, Nível II, Padrão 30, do Quadro de Pessoal do Senado 
Federal. nos termos do artigo 40, inciso I, da Constituição 

_da República Federativa do Brasil, combinado com os artigos 
186, inciso I,§ 1"; c 67, da Lei n" 8.112, de 1990, bem assim 
com os artigos 34, § 2"; e 37, da Resolução (SF) n" 42, de 
1993, com proventos integrais, observado o disposto no artigo 
37, inciso XI, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 2 de agosto de 1993. -Senador Hum
berto Lucena, Presidente. 

(*) ATO DO PRESIDENTE 
N' 378, DE !993 

O Presidente do Senado Federal, no uso de sua compe
tência regimental e regulament:u, de conformidade com.a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comiss_ão Düetora o·• 2, de 4 de abril de 1973, e tendo 
em vista o que consta do Processo nq 010.279/93...S, resolve: 

Aposentar, voluntariamente, o servidor JOSÉ PEREI~ 
RA DOS SANTOS, Técnico Legislativo, Área de Polícia, 
Segurança e Transporte, Nível II. Padrão 30, do Quadro de 
Pessoal do Senado Federal, nos termos do artigo 40, inciso 
III, alínea a, da Constituição da República Federativa do 
Brasil, combinado com os artigos 186, inciso III, alínea a, 
e 67, da Lei no 8.112, de 1990, bem assim com a Resolução 
(SF) n" 42, de 1993, com proventos integrais, observado o 
disposto no artigo 37, inciso" XI, da Coristituição Federal. 

Senado Federal, 28 de junho de 1993. -Senador Hum
berto Lucena, Presidente. 

(**) ATO DO PRESIDENTE N• 282, DE 1992 

De Ernani Jefferson Argollo de Lucena, Técnico 
Legislativo, Área de Segurança, Classe Especial, Padrão 
Jll. 

APOSTILA 

Fica alterado o fundamento legal do presente Ato de 
concessão de aposentadoria, para incluir a Resolução SF n" 
77/92 e o artigo 193, da Lei n• 8.112, de 1990, e excluir o 
artigo 198, da Lei n• 8.112, de 1990. 

Senado Federal, 22 de junho de 1993. -Senador Hum
berto Lucena, Presidente. 

ATO N• 424/1991 

De Newton Ferraz de Souza, Analista Legislativo, 
Área de Processo Legislativo, Classe Especial, Padrão 
III. 

APOSTILA 

Fica alterado o presente Ato para excluir os artigos 490 
e 492 do Regulamento Administrativo do Senado Federal. 

Senado Federal, 16 de julho de 1993. -Senador Hum
berto Lucena, Presidente. 

(*) Rt!publicado por hawr saído com incorreção no DCN (Seçáo II), 29·6-93 

(**) Republicado por haver saído com incorreções no DCN (Seção 
II), de 24-6·93 
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ATO N• 672/91 

De Durval dos Santos, Analista Legislaivo, Área 
de Segurança, Classe 1•, Padrão III. 

APOSTILA 

Fica alterado o fundam_~nt_o Jegal da concessão da aposen~ 
tadoria, a que se refere o presente Ato, para excluir o art. 
250, da Lei n• 8.112, de 1990. _-

Senado Federal, 16 de julho de 1993. - Senador Hum
berto Lucena, Presidente. 

ATO N• 362/92 

De J acy Barbosa, Analista Legislativo, Área de Pro
cesso Legislativo, Classe Especial, Padrão III. 

APOSTILA 

No presente Ato, onde se lê: "Analista Legislativo, Área 
de Processo Legislativo, Classe Especial, Padrão III" leia-se 
"Analista Legislativo, Área de Processo Legislativo, Classe 
Especial, Padrão V", de acordo com o Ato-da Comissão Dire
tora n9 26/92, de 7 de 011tu.Pro de 1992, com efeitOs-financeiros 
a partir de 19 de setembro de 1992. 

Senado Federal, 16 de julhp de 199,3. - Senador Hum-_ 
berto Lucena, PreSidente .. _ - - --

ATO N• 38/93 

De Sylvio Petrus, Técnico Legislativo, Área de Pro
cesso Legislativo, Classe Especial, Padrão V. 

APOSTILA 

Fica alterado o Fundamento Legal do presente Ato, para 
incluir a Resolução SF no 77/92. 

Senado Federal, 16 de julho de 1993. -Senador Hum
berto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 294, DE 1993 

Publicado oo DCN, Seção II, de 30 de abril de 
1993, que aposentou a servidora Maria Aparecida Tei
xeira de Oliveira. 

APOSTILA 

Fica alterado fundamento legal da concessão_ da aposenta
doria, a que se refere o presente Ato, para excluir a alínea 
c, inciso III, do art. 40 da Constituição da República Federa
tiva do Brasil e a alínea c, inciso III, do art. 186 da Lei 
n9 8.112/90, e incluir a alínea a, incisO III, do art. 40 da Consti
tuição Federal, a alínea a, incisO III, do art. 186 da Lei n'? 
8.112/90 e o art. 192, inciso II, da referida Lei, tendo em 
vista que a ex-servi.dora apresentou nova Certidão de Tempo, 
de Serviço. _ 

Senado Federal, 29 de julho de 1993.- Senador Chagas 
Rodrigues, 1? Vice-Presidente no Exercício da PreSidência. 

ATO N' 362/93 

De Maria de Jesus Sobreira de Castro, Analista 
Legislativo, Área de Apoio Técnico ao Processo Legisla
tivo, Nível III, Padrão 45. 

APOSTILA 

Fica alterado o texto da concessão da aposentadoria, a 
que se reiere o presente Ato, nos seguintes termos: 

- onde se lê: ''com proventos integrais;" 
leia-se: "com proventos proporcionais," 
Senado Federal, 16 de julho de 1993. -Senador Hum

berto Lucena, Presidente. 

ATO DO DIRETOR-GERAL N• 43, DE 1993 

Dá nova redação aó art. s~ (Caput) do Ato n~ 9, 
de 1992, do Diretor-Geral. 

O DiretOr~Geral do Senado Federal, no uso da compe
tência que lhe é conferida pelo art. 39 do Ato da Comissão 
Diretora n~ 36, de 1992, resolve: 

Art. 1•' O art. 5' (caput) do Ato n' 9, de 1992, do Dire
tor-Geral, passa a vigorar a seguinte redação: 

... -............. , ... --··-··. ·-···~· ........... ~~-~~·__::_-: .. ··· 
Art. s~ A participação financeira do servidor, no 

custeio do programa do Auxilio-Alimentação, corres
ponderá a 1% (um por cento) do seu venc_irnento bási
co, a ser descontado na folha de pagamento do mês 
subseqüente ao do recebimento dos carnês." 

Art. 29 Este ato entrará em vigor na data da sua publi
cação. 

Art. 3~ Revogam-se as disposições em contrário. 
Senado Federal, 16 de julho de 1993. - Manoel Vilela 

de Magalhães, Diretor-Geral. 

ATO DO DIRETOR-GERAL 
N• 44, DE 1993 

O Diretor~Geral do Senado Federal, no uso da atribuição 
. que lhe foi conferida pelo ai-t. 10 do AtÚ do PreSidente n~ 
252, de 1993, e tendo em viSta o que consta do Procesl)o 
0° 002.010/93, resolve: 

Homologar, para fi ris do disposto no artigo 20 da Lei 
n• 8.112, de 1990, a avaliação de desempenho do(s) seguinte(s) 
servidor(es) em estágio probatório: 

Nome do( a) Servidor(a) 
Jose Humberto Mancuso 
Rita de Cassia Nardelli 
Jeova Franklin de Queiroz 
Celia Maria dos Santos Ladeira Mota 
Cezar Móura da Motta 

. Edson Luiz de Almeida 
Delio Cardoso Cezar da Silva 
Maria Teresa Cardoso 
Sandra Maria de Faria Mattos 

Matricula 
04.571 
04.573 
04.575 
04.577 
04.578. 
04.579 
04.584 
04.586 
04.634 

Média final 
11!8 
188 
188 
188 
188 
188 
188 
188 
188 

Senado Federal, 19 de julho de 1993. - Manoel Vilela 
de Magalhães, Diretor-Geral do Senad? Federal. -
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ATO DO DIRETOR-GERAL 
N• 45, DE 1993 

Altera o artigo 10 do Ato n~ 9, de 1992, do Diretor~ 
Geral. 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso da compe
tência que lhe é conferida pcto artigo 3" do Ato da Comissão 
Dirctora n" 36, de 1992, resolve:: 

Art. l" O artigo 10 do Ato do Diretor-Gcral n·' 9, de 
1992, passa a vigorar com ~ seguinte redação: 

Art. 10. O benefício de que trata este Ato será 
concedido após a celebração do contrato entre o Sena
do Federal e a empresa fornecedora dos carnês, com 
efeito a partir do mês de junhO de 1993:' 

Art. 2'' Este Ato entra em vigor na data da sua publi
cação. 

Art. 3'·' Revogam-se as disposições em contrá~io. __ _ 
Senado Federal, 21 de junho de 1993. - Manoel Vilela 

de Magalhães, DiretorMGeral. 

ATO DO DIRETOR-GERAL 
N• 46, DE 1993 

O DiretorMGeral do Senado Federal, no uso da atribuição 
que confere o artigo 7n, § 2", da Resolução n" 42, de 1993, 
e tendo em vista o que consta do Processo n·' 008.510/93M8, 
resolve: 

Tornar sem efeito o Ato n" 6, de 1993, publicado no 
DCN Scção II, de 28 de maio de 1993, que nomeou o Senhor 
EMILTO HUMBERTO CARAZZAI SOBRINHO para 
exercer o cargo, em comissão, de Assessor Técnico, do Qua
dro de Pessoal do Senado Federal, com lotação e exercício 
no Gabinete do Líder do PFL. Senador Marco Maciel. 

Senado Federal, 21 de julho de 1993. - Manoel Vilela 
de Magalhães, DiretorMGeral. 

ATO DO DIRETOR-GERAL 
N' 47, DE 1993 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso da atribuição, 
que lhe foi conft:rida pelo art. 7~'. § 2n, da Resolução n" 42, 
de 1993, c de acordo com o que consta do Precesso n" 
008.510193-8, resolve: 

Nomear EMILIO HUMBERTO CARAZZAI SOBRI
NHO para exercer o cargo, em comissão, de Assessor Técnico, 
do Quadro de Pessoal do Senado Federal, com lotação e 
exercício no Gabinete do Líder do PFL, Senador Marco MaM 
ciel.· 

Senado Federal, 21 de julho de 1993. - Manoel Vilela 
de Magalhães, Diretor-Geral. 

ATO DO DIRETOR-GERAL 
N• 48, DE 1993 

O Diretor-Geral rl.o Senado Federal, no uso da atribuição 
que lhe foi conferida pelo art. 7'\ § 2' da Resolução no 42, 
de 1993, e de acordo com o que consta do Processo n~ 
013.999/93-1, resolve: 

Exonerar LEANDRO VICENTE LOW LOPES do car
g~, em comissão, de Secretário Parlamentar, do Quadro de 

Pessoal do Senado Federal, do Gabinete do Senador Meira 
Filho, a partir de 1" de agosto de 1993. 

Senado Federal, 22 de julho de 1993. - Manoel Vilela 
de Magalhães, DiretorMGeral. 

ATO DO DIRETOR-GERAL 
N• 49, DE 1993 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso da atribuição, 
que lhe foi conferida pelo art. 7", § 2•'. da Resolução n'' 42, 
de 1993~ c de a~ordo com o que consta do Processo n-· 
013.999193-1, resolve: 

Nomear ANIBAL LUIZ LANDO para exercer o cargo, 
em comi.!>são, de Secretário Parlamentar, do Quadro de Pes
soal do Senado Federal, com lotação e exercício no Gabinete 
do Senador Meira Filho. 

Senado Federal, 22 de julho de 1993. - Manoel Vilela 
de Magalhães, DiretorMGeral. 

ATO DO DIRETOR-GERAL 
N• SO, DE 1993 

O DiretorMGeral do Senado Federal, no uso da atribuição 
que lhe foi conferida pelo art. 7~. § 29 , da Resolução n·' 42, 
de 1993, e de acordo com o que consta do Processo n" 
014.164/93-0, resolve: 

Exonerar NELSON RIBEIRO MENDES do cargo, em 
comissão, de Assessor Técnico, do Quadro de Pessoal do 
Senado Federal. do Gabinete do Senador Pedro Simon. 

Senado Federal, 27 de julho de 1993. - Paula Cunha 
Canto de :Miranda, DiretoraMGeral, em exercício. 

ATO DO DIRETOR-GERAL 
N• SI, DE 1993 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso da atribuição, 
que lhe foi conferida pelo art. 7'~_, § 2°, da Resolução n" 42, 
de 1993, e de acordo com o que consta do Processo n<:> 
014.163/93-4, resolve: 

Nomear NELSON RIBEIRO MENDES para exercer o 
cargo, em comissão, de Secretário Parlamentar, do Quadro 
de Pessoal do Senado Federal, com lotação e exercício no 
Gabinete do Senador Pedro Simon. 

Senado Federal, 27 de julho de 1993. - Paula Cunha 
Canto de l\1iranda, Diretora-Geral. em exercício. 

(*) Ata da 17~ Réunião Ordinária da Comissão Diretora, 
realizada em 16 de junho de 1993. 

Às doze horas do dia dezesseis de junho de um mil, 
novecentos e noventa e três, reúne-se a Comissão Diretora 
do Senado Federal, na Sala de Reuniões da Presidência, com 
a presença dos ExCelentíssimos Senhores Senadores HUM
BERTO LUCENA, Presidente; CHAGAS RODRIGUES, 
Primei!Õ Vice-Presidente, LEVY DIAS, Segundo Vice-Pr~
siden te; JÚLJ O CAMPOS, Primeiro Secretário; NABO R JU -. 
NIOR, Segundo Secretário; NELSON WEDEKIN, Quarto 
Secretário; BENI VERAS e CARLOS PATROCÍNIO, Su
plentes. 

Deixa de comparecer, por motivo justificado, a Senhora 
Senadora JÚNIA MARISE, Terceíia Secretária. 

Ao abrir os trabalhos, o Senhor Presidente submete à 
consideração dos presentes o projeto de resolução que trata 
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dos Planos de Carreira dos servidores do PRODASEN c do 
CEGRAF. .. - . - .. 

Para explicar o conteúdo da Proposição, é dada a pálavra 
à Diretora da Secretaria AdminiStrativa. Dr' PAULA CU
NHA CANTO DE MIRANDA, .que, tàmbem, responde às 
perguntas sobrl! a matéria, acolhida por unanimidade.-

O projeto é assinado pelos presentCK e encaminhado à 
Secretaria-Gera) da Mesa. . . _ _ _ _ . 

A seguir, o Senhor Presidente comunica o resultado_ da 
Comissão de Sindicã._ncia ci::ihâa pda Por_taria n·' 16/93-PR~ 
SECR, que conclui pela improcedência das de_m.'incias levan;
tadas em relação a fatos administrati:\ioS ocorridOs no. CE
GRAF. 

Em conseqüência das_- CoOclusÕCs, for;ún transmitidaS ins
truçõL"S ao Serviço de Segurança_no sentido de observ~r. com 
rigor, as normas regulamentarl!s~ no tocante -~-specialmcnte 
à forma como deve proceder no trato de denúncias de que 
vier a tomar con.hecim~oto. . . . _. 

Em continuidade, a Comissão Dirétora .é intcir"ada do 
teor do despacho do Senhor Presidente, r.elativãrii.ente·ao Ctir"
so dos trabalhos da ComiSSãO iflstifiifda pela Portaria no 1/93. 

A seguir, o Senhor Presidente submete aos presentes 
os seguintes assuntos: . .. . , . 

a) Requerimento n" 516, de .1993, nO.cfual o Senhor Sena~ 
dor ODACIR SOARES .soliçita. ~ tran_sçi:ição nos An'\li,S· do 
Senado Federal do artigo intitulado "Materiais de altíssima 
radioatividade ame.a.çam Minas, Riq~ São.PauJo .e _Q Brasil", 
de autoria do jornalista HÉLIO FERNANDES, publlcado 
no Jornal Tribuna da Imprensa, edição_de.28-5-93. 

Os presentes. após exame, aprovam a matéria e a encami~ 
nham à Secretaria-Geral da Mesa, para as. devidas pr_ov~dê,n
ctas; . _ . 

b) Requerimento n" 518,_de 1993, no_qual o Senhor Sena:
dor EDUARDO SUPLICY solicita ao Senhor Ministro·da 
Justiça informações sob(e 9 F}uditoria iJJ,.tt_!.çfia da FUNAI ins
taurada para apurar possíveis irrcgular\dades nas obras de 
restauração, executadas pela Satélite Engenharia Lida~, nO 
ano de 1992, no Museu do Índio- R). . . , . 

Os presentt:s, após exame, aprovam a matéria e a encami
n_ham à Secretaria-Geral da· Mesa, para as devidas providên
Cias; 

c) Requerimento n" 519, de 1993, no qual o Senhor Sena
dor JOSÉ PAULO BISOL solicita à PETROBRÁS e à ELE
TROBRÁS informações atinentcs a tÚdos os itens q~e com
põem a remuneração dos cargos ou empregos de provimento 
efetivo daquelas empresas. 

Os presentes, após exame, aprovam a matéria e à_encami
nham à Secretaria-Geral da Mesa, para as devidas providên
cias; 

d) Requerimento n" 520, de 1993, no qual o Senhor Sena
dor JOSÉ PAULO B!SOL solicita ao Senhor Ministro-Chefe 
do Estado-Maior das Forças Armadas informações atinentes 
à remuneração dos cargos dos. servidores militares da Aero-
náutica, Exército e Marinha. --

Os presentes, apôs exame, aprovam a matéria c a cncami~ 
nham à Secrctaría-Geral da Mesa, para as devidas providen
cias; 

e) R~querimento n~ 521, de 1993, no qual o Senhor Sena
dor JOSE P.A_ULO BISOL solicita ao Senhor Ministro das 
Comunicações informações·atinentes à remuneração dos car
gos ou empregos de provimento efetivo da TELE.BRÁS c 
EMBRATEL. 

Os presentes. após exame, aprovam a matéria e a encami
nham a Secretaria-Geral da· Mesa, para as devidas providên
cias; 

r) Requerimento n~ 537. de 1993, no qual o Senhor Sena
dor GARIBALDI ALVES FILHO requer a transcrição, nos 
Anais do Senado Federal, da matéria intitulad<l "A CIA e 
a Bandeira", de autoria do jornalista J_OÃO EMÍLIO FAL
CÃO, publicada no Correio Braziliense. no dia 31~5-93. 

O~ presentes, após exame, aprovam a matéria e a ericami
nham à Sccretaría~Geral da Mesa, ·para as de.v~das providên
cias~ 

g) Requerimento n'' 538, de 1993, nO qtiã.l o Senhor Sena~ 
dor GILBERTO MIRANDA solicita ao Senhor Ministro da 
Fazenda informações sobre quais empresas montadoras de 
veículos no Brasil apresentaram lucro tributável c quais as 
que apresentaram prejuízo, para efeitos d!;!' pagamento do 
Imposto de Renda Pessoa Jurídica, nos .. últimos vime ~nos. 

Os presentes, após exame. aprovam a matéria e a encami~ 
nham à Secretaria-Geral da Mesa, para as desida.s providên-
cias; . . . _ _ 

h) Requerimento n" 540,.d.e.1993, QO qual o Senhor .Sena
dor GILBERTO MIRANDA solicita a,tran,sçr,içã_o, nos Anais 
do Senado Federal~ do artigo intitulado '.'A MPft_c d·c_ CAR
LOS CASTELO BRANCO: o único :papa' do jornalismo 
brasileiro", de autoria do jornalista HELIO FERNANDES, 
puhiícado no Jornal Tribuna da Imprensa, edição de 2-6-93. 

-Os presentes, após exame, aprovam .a maté(iil~.a-.en,cami
·nham à Secretaria-Geral da Mesa, para as devidas providên-
cias; · · · · 

i) Ri.!Cjuerimento'n°:545, d_e 19Ç?~ •. n0 quàl o·serlftár Sena
dor MARCO MAClEL ~oUtita ·a .transcriçãO>.nOS- Arial:S do 
S~~ãcfo_ Fe~~raC<!is r)a~avras proferidas pelo· Senhor_ Presi
dente da Academia Brasileira de Letras; AUSTREGESILO 
DE ATHA YDE, durante as exé-quias do Jornalista CARLOS 
CASTELO BRANCO. 

bs preSentes, após eXame, aprovam a mqtéria e a. encami
nham à Secretaria-Geral d_a _Mesa, pata âs devidas proviçiên-
cias; · · 

j) Requerimento n" 549, de 1993, pelo qual o Senhor 
Senador LOURIV AL BAPTISTA requer a transcrição, nos 
Anais do Senado ·Fedefal, da matéria veiculada no Jornal 
A Tarde, da Bahia, em 31-5~93, intitulada "Mestre Miguel'', 
de autoria de V_IRGÍLIO MOTTA LEAL JÚNIOR. 

Os presentes, após exame, aprovam a matél-la e a enc3.mí
n~am à Secretaria-Geral da Mesa,_ para as devidas providên
cias; 

l) Requerimento n" 557,_de 1993, pelo qual o Senhor 
Senador RONALDO ARAGAO solicita ao Senhor Advoga
do-Gt:ral da União informações sobre a validade de atos admi~ 
nistrativos fundamentados_ em legislação ineficaz, tendo em 
vista a condiçãci suspensiva da regulamentação recomendada 
(art. 114 do Código Civil)__~obre áreas que tenham sido ocupa
das peia Garimpagem em .. Situação prescrita (art. 14. § 2" e 
incisos da Lei n·· 7 .805/89), nos "quais o termo não tenha ainda 
realizado e se não seria o caso da aplicabilidade da Resolução 
n'' 473/STF. 

Os presentes, após exame, d_ecidem encaminhar a matéria 
para exame e parecer da Consultaria-Geral; . 

m) Requerimento n~ 558,_ de 1993, pelo qual o Senhor 
Senador RONALDO ARAGAO solicita informações sobre 
competência do município para promover o lanÇamcrito e 
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cobrança de valores devidos pelo resultado da expioração de 
recursos minerais no respectivo território. 

Os presentes, após exame, decidem encaminhar a matéria 
para exame e parecer da Consultaria-Geral; 

n) Requerimento n~ 559, de 1993, no qual o Senhor Sena
dor CID SABÓIA DE CARVALHO requer a transcrição, 
nos Anais do Senado Federal, do artigo "Castelo, Martins 
e Sobral Pinto", publicado no Jornal O Povo, de Fortaleza, 
na edição de 9-6-93. 

Os presentes, após exame, aprovam a nlatéria e a-encami
nham à Se_cretaria-Geral da Mesa, para as devidas providên
cias. 

O Senhor Presidente, na seqüência, concede a palavra 
ao Senhor Primeiro-Secretário, que apresenta os seguintes 
assuntos: 

a) solicitação da Comissão de Administração do Pecúlio 
dos Servidores do Senado Federal, no sentido da criação de 
novas modalidades de assistência aos associados. 

O Senhor Primeiro Secretário propõe a criação de Grupo 
de Trabalho para exame da solicitação. 

Após debate, é aprovada a sugestão, ficando o Senhor 
Primeiro SecretáriO--autorizado a adotar as providências neces· 
sárias à criação de Grupo de Trabalho com aquele objetivo; 

b) solicitação do Escritório de Advocacia Leite Chaves. 
Os presentes aprovam sugestão do Senhor Presidente pa

ra que a matéria seja examinada pela Consultaria-Geral; 
c) subsídios oferecidos ao Senhor Primeiro Secretário 

relativos_ a estudos de viabilidade de cursos sobre Política. 

Cópias desses estudos serão entregues posteriormente aos 
s~nhores integrantes de Comissão Dirctora; 

c) Processos n• 010.763/93-7,010.764/93-3, 010.765/93-0 
e 010.766/93-6, em que a Liderança do Partido da Social De
mocracia Brasileira (PSDB) solicita a cessão do Auditório 
Petrônio Portella e de salas de comissões para a realização 
do "II Congresso Nacional do PSDB'' e da ''Çonvenção N acio
nal do PSDB", nos dias 29 e 30-10-93 e 20 e 21-11-93, respecti~ 
vamente. 

Os presentes, após exame, autorizam a cessão na forma 
solicitada. 

Por fim, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor 
Diretor-Geral, que submete aos presentes: 

a) decisão favorável do Senhor Presidente, ad referen
dum da Comissão Diretora, a expediente da Superintendente 
de Pianejamento do Sistema de Água da CAESB, em que 
faz consulta sobre a viabilidade de impressão, pelo CEG RAF, 
do relatório final do trabalho realizado entre a CAESB e 
PNUD, intitulado "Assessmentc of Sanitary an Environmen
tal Characteristics of the são Bartolomeu River and Lake 
Paranóa Basins", cujo custo de impressão será abatido nas 
-contas de consumo de água do Senado Federal. 

Os presentes referendam a decisão do Senhor Presidente. 
b) Processo n'' 009.513/90-0, no qual a Secretaria Admi

nistrativa solicita a reavaliação, pela Comissão Dirctora,dos 
Projetos de Resolução n'' 15, de 1991, 52, 64, 109, 113, 114 
e 115, de 1992. 

É designado o Senhor Segundo V ice-Presidente para rela
tar a matéria; 

c) Processo n• 009.379/93-2, no qual o Senhor JOSÉ PA
TROCÍNIO DA SILVEIRA solicita o reconhecimento do 
direito de tomar posse no prazO de até trinta dias, prorrogáveis 
por mais trinta, contados a partir de 31 de janeiro de 1995, 
data do término do atual mandato do Senador CARLOS PA
TROCÍNIO, em cujo Gabinete exerce o cargo em Comissão 
de Assessor Técnico. 

A Comissão Diretora aprova a· suspensão do prazo para 
a posse do requerente e o Senhor Presidente designa o Senhor 
Quarto Secretário para Relator. 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declara 
encerrada a reunião, às treze horas e vinte e cinco minUtos, 
pelo que eu, Manoel Vilela de Magalhães, Diretor-Geral e 
Secretário da ComiSsão Diretora, lavrei a presente Ata que, 
depois de assinada pelo Senhor Presidente, vai à publicação. 

Sala da Comissão Diretora, 16 de junho de 1993--Sena
dor Humberto Lucena, Presidente. 

(*) Republicado por haver saído com incorreção no DCN (Seção II), de 23·6·93 
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SUMÁRIO 

1993 
1- ATA UA 149• SESSÃO, EM 3 DE AGOSTO DE 

1.1 -ABERTURA 
1.2- EXPEDIENTE 
1.2.1- Avisos de Ministros de Estado 

- N•s 474, 475, 476, 484 e 485/93, de 9 do corrente, 
do Ministro da Fazenda, encaminhando informaÇões sobre 
os quesitos constantes dos Requerimentos n~s 357, 406, 
484, 257 e 463, de 1993, de autoria dos Senadores Gilberto 
Miranda, Esperidião Amin, "José Paulo Biso!, Ney MaraR 
nhão e Cid Saboia de Carvalho. respectivamente; 

- N• 216/93, de 2,!i de julho último, do Ministro das 
Comunicações, encarnfnhãndo informã.ções sobre os quesi
tos constantes do Requerimento n"'485, de 1993. de autoria 
do Senador Nelson Wedekin; 

- N• 1.519/93, de 26 de julho último, do Ministro
Chefe da Casa Civil da Prest-dênda da República, encami
nhando informações sobre os quesitos constantes do Re
querimento n' 390, de 1993, de autoria do Senador Cid 
Sabóia de Carvalho. 

1.2.2 - Ofício do Ministro da Integração Regional 
- N' 599/93, de 22 de julho último; encaminhando 

informações sobre os quesitos cons~antes do Requerimento 
n' 280, de 1993, de autoria do Sepador Ney Maranhão. 

1.2.3- Leitura de projetos 
-Projeto de Lei do Senado n' 96, de 1993, de autoria 

do Senador Aureo Mello, que garante matrícula, na insti~ 
tuição de ensino superior e na curso dC origem, a ex-alunos 
que tenham interrompido seus estudos superiores, e dá 
outras providências. -

-Projeto de Lei do Senado no 97, de 1993, de autoria 
do Senador Júlio Campos, que dispõe sobre a obrigato-

ri~dade de fortificação- dos alimentos básicOs e dá outras
providências. 

1.2.4- Requerimento 
- N' 733, de 1993, de autoria do Senador Henrique 

Almeida, solicitando ao Ministro de Estado do Trabalho 
informações que menciona. 

1.2.5- Comunicação 
-Da Liderança do Bloco Parlamentar PFL/PTB/ 

PSÇ/PRS, referente à subStituiÇão de membros ern Comis
são Mista destinada a emitir pa~ec;er à Medida Provisória 
n9 336~ ·que. "altera a moeda- nacional, ~stabt:le~~-ndq_a 
denominação "cruzeiro real" para a unidade do sistema 
monetário brasileiro". 

1.2.6 -- Requerimento 
-N9 734, de 1993, de autoria dos Senadores Nelson 

Carneiro e Chagas Rodrigues, solicitando homenagens de 
pesar pelo falecimento do ex-Senador Hugo Ramos. Apro
vado, após usar da patavra o Sr. Nelson Carneiro,havendo 
o Sr. Presidente_se associado às manifestações do Plenário. 

1.2.7- Discursos do Expediente 
SENADOR MAURO BENEVIDES- Homenagem 

de pesar pelo falecimento dt:· Edgar Damasceno, ocorrido 
ontem em Fortaleza. 

SENADOR JARBAS PASSARINHO- Esclareci
mentos sobre declarações atribuídas a S.Exa. por órgãos 
da Imprensa, concernentes a convite que teria recebido 
o ex-Presidente José Sarney para chefülr golpe de Estado 
no Brasil. 

1 ,2.8- Fala da Presidência 
-Reparos à ·notícia de O Globo de hoje, intitUlada. 

"Na volta das férias, só nove parlamentares vão trabalhar~·, 
informando erroneamente sobre tramitação de medidas 
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EXPEDIENTE 
CENTRO GRAF!CO DO SI!NADO PEDERAL 

MANOEL VILELA DE MAGALHÃES 
Diretor..Oc:ral cio Seudo Poderal 

. AüACIEL l)A SILVA MALA 
Oiretot Eaçutivo 

CARLOS HOMERO VIEIRA SINA 
Oirc:toJ AdaWatrabVo 

DIÁIUO DO CONGRESIIO NACIONAL 
Iap,_10 aob rt~~pouabil:idade da Meu do Seaado Pedenl 

ASSINATURAS 

LL I:t CARLOS BASTOS Seaestral ·····-··· ............................................... ___ ........................ CrS 70.000,00 
Dn:tor Jad•tnal 
fLORIA.N AUGUSTO dJlJ!lNHO MADRUGA 
Diretor Adjuto 

provisórias, cujas comissões mistas foram designadas na 
sessão de ontem do Senado Federal. 

1.2.9- Comunicação da Presidência 
-Edição, pelo Senhor Presidente da República, da 

Medida Provisória n' 339, de 29 de julho de 1993, que 
dispõe sobre o exercício das atribuições institucionais da 
AdvocaCia-Geral da União, em caráter emergencial e pro
visório, e dá outras providências, e designação da Comissão 
Mista e estabeledinento de calendário para sua tramitação 

1.2.10- Discursos do Expediente (continuação) 
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Falecimen-

to de Laurinda Alves Campos. · 
SENADOR PEDRO TEIXEIRA- Trabalho elabo

rado pelo Ministro Israel Vargas moStrando as conquistas 
tecnológicas em nosso País e sugerindo a criação do Conse~ 
lho Nacional de Tecnologia. 

SENADOR AFFONSO CAMÂRGO::_ Necessidade 
de se manter unidade de comando na gestão da economia. 

SENADOR EDUARDO SUPLICY -Paralelo entre 
a chacina de meninos de rua na Candelária-RJ e a miséria 
absoluta que grassa no Brasil. 

1.2.11 - Comunicação da Presidência 
-Convocação de sessão conjunta a realizar-se ama

nhã, às 19 hOras, com Ordem do Dia q-ue designa. 
1.2.12- Discursos do Expediente (continuação) 
SENADOR ALBANO FRANCO -Congratulando

se pela posse do Sr. João Seixas Dória como- membrO do 
Conselho Admin"iStratívo da Companhia Vale do Rio Do
ce. Dcnúrida de prática de dumping por companhias de 
fertilizantes russas e eurOpéias. 

SENADOR PEDRO TEIXEIRA-Emissão de pare
cer de Plenário, cm substituição à Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, sobre a Consulta n9 2, de 1993. 

SENADOR· JUTAHY MAGALHÃES- Conside
rações a respeito do parecer proferido pelo Sr. Pedro Tei~ 
xeira. 

SR. PRESIDENTE- Esclarecimentos ao Sr. Jutahy 
Magalhães. 

1.2.13 - Comunicação da Presidência 
Convocação de sessão e-xtraordinária a realízar-se bo

je, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia que 
designa. 

1.2.14- Apreciação de matérias 
-Requerimentos n9s 730 e 731193, lidos em sessão 

anterior. de autoria dos Senadores Dario Pereira e Marluce 
Pinto. Aprovados. 

1.3-0RDEM DO DIA 
Projeto de Lei da Câmara n' 110, de 1993 (n' 3.714/93, 

na Casa de origem), que dispõe sobre a estrutura e compe
tência da Ouvidoria-Geral da República e dá outras provi
dências. Votação adiada por falta de quorum. 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n"' 
8, de 1986 (n' 112/85, na Câmara dos. Deputados), que 
homologa o ato do Conselho Monetário Nacional que auto
rizou a emissão de papel-moeda, no exercício de 1984, 
no valor de quatrocentos bilhões de cruzeiros. Aprovada. 
À promulgação. 

1.3.1 - Discursos após a Ordem do Dia 
SENADOR NEY MARANHÃO- Manifestaçfio po, 

pular no município de Trindade - PE, pelo início das 
obras da Adutora do Oeste. 

SENADOR ÁUREO MELLO~ Homenagem póstu
ma ao ex-Deputado gaúcho Croaci de Oliveira. 

SENADOR HENRIQUE ALMEIDA - Revisão 
constitucional a se iniciar no dia .5 de outubro do ano em 
curso. 

SENADOR JOÃO FRANÇA- Defesa da implan
tação de uma escola técnica federal no Município de Boa 
Vista. 

1.4-ENCERRAMENTO 

2- ATA DA 150' SESSÃO, EM 3 DE AGOSTO DE 
1993 

2.1- ABERTURA 
2.2- EXPEDIENTE 
2.2.1 - Comunicação 
Do Senador Dario Pereira, que se ausentaria do País, 

no período de 1 a 7 de ag.osto do_ corrente mês. 
2.2.2 - Requerimento 

. N9 735/93, de_ autoria do Senador Magno Bacelar, soli
citando a transcnção. nos ;\nais" do Senado, do discurso 
proferido pelo_ Senador Marco Maciel, a 7 de junho de 
1993, na solemdade de sua posse na Academia Brasileira 
de Ciências Morais e Políticas, no Rio de Janeiro, e da 
saudação do Acadêmico Arthyr Machado Paupérie. 
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2.3- ORDEM DO DIA 
- Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 

n' 9/86 (n' 116/86, na Câmara dos Deputados), que homo
loga o ato do Conselho Monetário N~cional que autorizou 
a emissão adicional de papcl~mocda, no exercício de 1984, 
no valor de um trilhão c novecentos bilhões de cruzeiros. 
Aprovada. À promulgação. 

-Parecer-de Plenário, proferído_pe~o Senador Ped~o 
Teixeira, em substituição à Comissão de Constituição, Jus
tiça e Cidadania, ConClUindo pela prejudicialidade da Con-

sulta n~ 2/93, do Presidente do Senado Federal, a respeito 
do Ofício n'' 98/93, do Senador António Mariz. Aprovado. 

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

2.4 -ENCERRAMENTO 
3 - MESA DIRETORA 
4- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 
5- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANEN-

TES. 

Ata da 149a Sessão, em 3 de agosto de 1993 
3a Sessão Legislativa Ordinária, da 49" Legislatura 

Presidência dos Srs. Chagas Rodrigues e Lucfdio Portella 

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

Affonso Camargo _ Albano.Franco _ Álvaro Pacheco _ Amir 
Lando _ Aureo Mello _ Bello Parga _ Chagas Rodrigues _ 
Eduardo Suplicy _ Epitácio Cafeteira _ Francisco Rollemberg _ 
Guilherme Palmeira _ Henrique Ãlmeida _lrapuan Costa Júnior _ 
Jarbas Passarinho _ João Calmon _ João França _ José Fogaça _ 
Júlio Campos _ Júnia Marise _ Jutahy Magalhães _ Lavoisier 
Maia _ Louriva! Baptista _ Luc!dio Portella _ Magno Bacelar _ 
Mauro Benevides _ Nabor Júnior _ Nelson Carneiro _ . Ney 
Maranhão _ Pedro Teixeira _ -Rachid -Saldanha Derzi _ R.onaldo 
Aragão_ Ronan Tito_ Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -A lista de 
presença acusa o comparecimento de 33 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos li'abalhos: 
O Sr.. 1'1 Secretário procederá à leitura do Expediente. 

Élido o seguinte 

EXPEDIENTE 
AVISOS 

DE MINISTROS 
DE ESTADO 

N~ 474, 475, 476, 484 e 485/93, de 9 do corrente, do 
Ministro da Fazenda, encaminhando informações sobre os 
queSitos constantes dos Requerimentos n~~ 357, 406, 484, 257 
e 463, de 1993, de autoria dos Senadores Gilberto Miranda, 
Esperidião Atrtin, José Paulo Bisol, Ney Maranhão e Cid 
Sabóia de Carvalho, respectivamente; 

N'216/93, de 28 de julho último, do Ministro das Comuni
cações, encaminhando informações Sobre os quesitos constan
tes do Requerimento n9 485, de 1993, de autoria do Senador 
Nelson Wedekin; e 

N' 1,519193, de 26 de julho último, do Ministro-Chefe 
da Casa Civil da Presidência da República, encaminhando 
informações sobre os quesitos constantes do Requerimento 
n'390, de 1993, de autoria do Senador Cid Sabóia de Carvalho. 

As informações foram encaminhadas, em cópias, 
aos Requerentes. 

Os Requerimentos vão ao Arquivo. 

OFÍCIO 

DO MINISTRO 
DA INTEGRAÇÃO REGIONAL 

N9 599/93, de 22 de julho último, Cncainillhando informa
ções sobre os quesitos constantes do Requerimento no 280, 
de 1993, de autoria do Senador Ney Maranhão. 

As informações foram encaminhadas, em cópias, 
ao Requerente. 

O Requerimento vai ao Arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -0 E:<rec 
diente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, projetas que serão lidos pelo Sr. 1~ Secre
tário. 

_ S~o lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 96, DE 1993 

Garante matrícula, na instituição de ensino supe
rior e no curso de origem, a ex-alunos que tenham inter
rompido seus estudos superiores, e dá outras providên
cias. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 A todo aluno do terceiro grau é fa_cultada a 

transferência para instituição de ensino superior situada em 
município diverso daquele em que estiver matriculado. 

Parágrafo único. Sãó assegurados os créditos das maté
rias anteriormente cursadas. de acordo com o currfculo da 
escola de destino. 
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Art. 2" É garantida a matrfcula,-Oã ii-tstifilição c no cur
so de origem, independentemente da existência de vaga, àque
le que, por qualquer motivo e cm qualquer época, interrompeu 
seus estudos de terceiro grau, no nível da graduação. 

Art. 3" No caso d_e extinção da universidade, faculdade 
ou estabelecimento isolado, é assegurada ao ex-aluno matrí
cula em instituição de ensino superior que possua idêntica 
dependência administrativa à da instituição- em que ele inter
rompeu seus estudos. 

ParágfafO-Uiilcó. Na hipótese de_e:x:_t_inção do curso, o 
aluno poderá, ao reingressar, optar por curso afim ou asseme
lhado. 

Art. 4~ No seu reingresso, são assegurados ao aluno 
os créditos das matérias anteriormente cursadas. 

Parágrafo único. Fica o aluno obrigado a cursar as maté
rias introduzidas no currículo do seu curso no peiíodo em -
que seus estudos estiveram interrompidos. 

Art. 5o Esta lei entra em vigor na data de _sua publi
cação. 

Art. 6' Revogam-se as disposições cm contrário. 

Justificação 

Pesquisas realizadas por· estudiosos do ensino superior 
brasileiro demonstram que cerca de setenta por cento dos 
alunos das escolas privadas são trabalhadores que estudam. 
Os estabelecimentos públicos, por sua vez, abrigam um núme
ro crescente de estudantes que se dividem entre a vid_a acadê
mica e as atividades laborais. 

Além disso, o alunado do terceiro grau tem aumentado 
a taxas anuajs muito reduzidas. Na verdade, esse incremento 
é ainda menor - se for efetivamente positivo - em razão 
do número de alunos matriculados que não freqüentam as 
aulas. ou do contingente que interrompeu seus estudos mais 
recentementee que, portanto, ainda não foram incluídos entre 
os desligados das instituiç-ões de ensino, 

O índice de absenteísmo pode ser avaliado indiretamente 
pela comparação entre o número de ingressos e o de conclu
sões, da qual resulta uma cifra inquietante::- ·cerca da metade 
dos alunos que ingressam no ensino superiõr não chegam 
a concluir o curso. 

O trancamento· de matrícula ou a simples desistência dos 
alunos de cursos superiores muito têm contribuído para a 
diminuiÇão da eficiência das escolas de terceiro grau. Muito 
têm concorrido, igualmente, para frustrar gastos realizados 
por estudantes e seus familiares, investimentos que se tornam 
improdutivos pela necessidade de o aluno afastar-se da escola. 
A crise económica por que· passa o País seguramente é uma 
das causas do aumento sensível de casos dessa natureza. 

O projeto de lei que ora submetemos à consideração 
do Poder Legislativo nacional tem o objetivo de oferecer a 
oportunidade de retorno, à instituição de ensino superior de 
origem, ao ex-aluno que, após superar a conjuntura que o 
obrigou à interrupção dos seus estudos, deseje retomar o pro-
cesso de sua formação profíssional. -

Estamos convencidos do elevado alcance social da propo
sição e, por isso, certos de sua acolhida pelas duas Casas 
do Congresso Nacional. 

Sala das Sessões, 3 de agosto de 1993. -_Senador Aureo 
Mello. 

(À Comissáo de Educação-- decisão terminativa) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 97, DE 1993 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de fortificação dos 
alimentos básicos e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1~ A farinha de trigo, o leite e o açúcar comercia

lizados no País serão fortificados com a adição -de microim
trientes. 

Art. 2" A fortificação dos produtos que se refere o arti
go anterior será de responsabilidade dos. produtbrêS ou trans
portadores e importadores_,_ exceto no tocante ao leite, cuja 
responsabilidade caberá à usina de beneficiainento. 

Art. 39 Caberá ao Ministério da Saúde e ao Instituto 
Nacional de Alimentação e Nutrição - INAM, a responsa
bilidade de definir os microimfrientcs e fixar os teóies propor
cionais às unidides de peso oU volume dos alímentos básicos 
relacionaods no art. 1 '-' desta lei. 

Parágrafo único. Os produtos de que trata esta lei so
mente poderão ser comercializados no País quando, nas suas 
embalagens, trouxerem grafados, de forma bem visível, as 
indicaçOes referidas no caput deSte artigo. 

Art. 49 Sem prejuízo de outras penalidades previstas 
na legislação federal, estadual ou municipal, o descumpri
mento do estabelecido nesta lei sujeitará o infrator às seguintes 
sanções: 

I -multa em valor correspondente, no mínimo, (2.000) 
(duas mil) e, no máximo, 10.000 (dez mil) Unidades Físicas 
de Referência- UFIR, graduªda conforme a gravidade, na 

_forma prevista em regulamento, e elevada ao dobro em caso 
de reincidência; 

ll ,.....-perda ou restrição tie incentivos e benefícios fiscais 
concedidos pela União; 

III- perda ou suspensão de participação em linhas de 
financiamentQ_de estabelecimentos oficiais de crédito, insti
tuídas pelo Poder Público Federal; 

IV- suspensão temporária de sua atividade, até 30 (trin
ta) dias. na forma que dispuser o regulamento. 

§ 1 '·' Nos casos previstos nos incisos II e III deste artigo, 
o ato declaratório da perda, restrição ou suspensão caberá 

--à autoridade que tiver concedido os benefícios, incentivos 
ou financiamentos, mediante a respectiva comunicação, de 
responSabilidade das autoridades competentes, indicadás no 
regulamento. 

§ 2" A suspensaão temporária, referida no inciso IV, 
poderá ser interrompida por ato da autoridade que a determi
nar, caso comprovada a reparação do fato motivador da san
ção. §. 

3 ~ Para cálculo das multas baseadas em UFIR deve 
ser considerado o valor vigente ·no 1 ~ dia do mês em que 
se lavrar o auto de infração. 

_ § 49_ • As multas previstas _neste artigo s~rão agravadas 
ate o maxnno, nos casos de artifício, ardil, simulação, desa
cato, embaraço ou resistência à ação fiscal, levando-se em 
conta, além das circunstâncias atenuantes, a situação ecoriômi
co-financeira do infrator e os meios ao seu alcance para cum-
prir a lei. _ 

Art: s~ Os órgãos e instituiçÕes públicas responsáveis 
pela aphcação desta lei comunicarão ao Ministério Público 
Fedeial,. de ~.ediato, para as providências_ que este Julgar 
~~cessanas, a mobservància das exigências da presente lei 
e do seu regulamento. 

Art. 6~ O Poder Executivo regulamentará o disposto 
nesta lei no prazo de 90 (noventa) dias, contados de 4 sua 
publicação. 
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Art. 7" Esta lei entra em vigor 60 (sessenta) dias após 
a data de sua publicação. 

Art. 8\> Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

O espectro da fome alcançou, nos últimos anos, dimen
sões tão assustadoras que o País foi obrigado a refletir sobre 
a dramática situação em que vivem milhões de _patrícios que 
não têm o que comer. 

Nos últimos dias, criou-se o movimento nacional contra 
a fome que é dirigido pelo sociólogo Herbert de Souza, o 
Betinho, e o Bispo Dom Mauro Morelli, e cuja finalidade 
é o despertar da cidadania ante a ameaça da miséria mais 
atroz. 

A fome não se restringe apenas aos bolsões de miséria 
do Norte-Nordeste, mas se espraia por todo o País, tendo 
deitado raízes também cm São Paulo e no Rio de Janciro. 

Em São Paulo, dados da Secretaria Estadual de Saúde, 
obtidos em 1991 c 1992, mOstram a presença- da anemia em 
crianças menores de 6 anos, com uma média anual de 59,1 %. 

Se, no entanto, nos diriginriOs para as regiões niaü. pobres 
do Brasil, certamente nos assustaremos com os dados relativos 
à desnutrição e à fome. É a realidade dos mocambo~ de Recife, 
dos diaristas da Zona da Mata pernambucana; dos Alagados 
de Salvador, ou ainda, das zonas castigadas pela seca, regiões 
andem pcrambulam os homens e mulheres ·.·gabirus". 

Um outro aspecto que podemos salientar sobre o assunto 
em tela, refere-se à desnutrição, sobretudo infantil, pois na 
maioria dos casos, os alimentos básicos de que, eventual
mente, se dispõe são pobres em nutrientes: é o caso do arroz 
branco, do açucar refinado, do pão de farinha refinada etc., 
que em absoluto não conseguem suprir as necessidades huma
nas de vitaminas, _sais_ minerais e_proteínas, sobrdudo das 
crianças, dos jovens e dos trabalhadores. __ 

Para minorar tal situação, propomos aqui a fortifiCação 
dos alimentos básicos de consumo de massa, na certeza de 
que a reposição dos nutrientes terá reflexos rápidos e profun
dos na nutrição e saúde do nosso povo. 

Estamos conscientes de que esta é uma iniciativa emer
gencial e que deve ser integrada a uma política global de 
desenvolvimento económico-social c de pi-Cnrioç-3.0 dos recur
sos humanos brasileiros, pois só assim conseguiremos legar 
ao País novas gerações cheias de saúde, vigor, entusiaSmo 
e amor pela Pátria que as viu nascer. 

Sala das Sessões, 3 de agosto de 1993.- Senadór Júlio 
Campos. 

(A Comissão de Assuntos Sociais- decisão rerrni
nativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Os projetes 
serão publicados e remetidos às comissões competentes. 

Sobre a mesa. requerimento que serã lido pelo Sr. 1\' 
Secretário. 

É lido o seguinte. 

REQUERIMENTO N• 733, DE 1993 

Requeiro, na forma do que dispõe o art. -216- do -Regi
mento Interno, sejam solicitadas do Sr. Ministro de Estado 
do Trabalho as seguintes informações, referentes ao Piograma 
de Alimentação ao Trabalhador e à refeições - Convênio 
(vale-refeição e vale-alimentação); 

1'' Quais os critérios utilizados pdo Ministério para con
ceder registro às empresas operadoras do sistema de vale-ali
mentação (convênio)? Operadores do sistema, 

2"' Quantas e quais são as empresas operadoras do siste
ma, credenciadas pelo Ministério'! 

3u Qual a quantidade de "vales" emitidos mensalmente, 
e qual o número de trabalhadores beneficiado::; pelo sistema? 

4'·' Quais os meios de controle quanto a: lastro x emissão, 
fluxo financeiro das empresas --c rentabilidade x t!quihbrio fi
nanceiro das operadoras do sistema? 

5" Participa o Banco Central da fiscalização do funciona
mento das operadoras? 

6~ Em caso de insolvência de uma operadora, qual a 
responsabilidade do Ministério do Trabalho? 

7~ Quais os tributos a que estão sujeitas as empresas 
operadoras do vale-refeição c vale alimentação e suas ativi
dades? 

8<? Qual a despe~a com este incentivo, nos últiinos três 
meses? 

--Sala das Sessões, 3 de agosto de 1993. -Senador Henri
que Almeida, PFL- AP. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O requeri
mento lido será despachado à Mesa, para decisão, nos termos 
do inciso III do art. 216 do Regimento Intêrno. 

Sobre a mesa, comunicação que será lido pelo Sr. 1" 
Secretário. 

É lido seguinte: 

Ofício n'' 175-L-BI. Parl./93 
Brasilia. 3 de agosto de 1993 

Sr. Presidente, 
Em substituição aos nomes dos Deputados deste Bloco 

Parlamentar. anteriormente designados por V. Ex", indico 
os abaixo relacionadpspara integrarem a Comissão Especial 
Mista destinada a emitir parecer à Medida Provisória n~ 336 
que "altera a moeda nacional, estabelecendo a denominação 
"cruzeiro real" para a unidade do sistema monetário brasi
leiro". 

Efetivos: 
Deputado Eraldo Tinoco - PFL!BA
Deputado Nelson Marquezelli - PTBISP 
Suplentes: 
Deputado Vilmar Rocha- PFLIGO 
Deptitado Jesus Tajra - PFL/PI 
Na oportunidade, renovo a V. Ex~ os protestos do meu 

elevado apreço. - Deputado Roberto Magalhães, Líder em 
exercício do Bloco Parlamentar. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Serão feitas 
as substituições solicitadas. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1\' 
Secretário. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 734, DE 1993 

Requeremos, nos termos do art. 218 do Regimento Inter
no e de acordo com as tradições da Casa, as seguintes homena
gens pelo falecimento do ex-Senador Hugo Ramos 

a) inserção em ata de um voto de profundo pesar; 
b) apresentação de condolências à famnia e ao Estado 

do Rio de Janeiro. 
Sala das Sessões, 3 de agosto de 1993.- Nelson Carneiro, 

Chagas Rodrigues. 
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)-Em votação 
o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprova-m queiram púrilanecer 
sentados. · 

O Sr .--Nelson Carneiro --Sr. Presidente,-peço a palavra 
para (:ficaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Nelson Carneírd. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Para enca· 
minhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, no último dia 31, a morte- surpreendeu, em 
40 minutos, o ilustre Hugo Ramos. · 

Pertencia Hugo Ramos a urna tradicional família de ho
mens públicos. Seu avó, Vidal Ramos, foi por duas vezes 
governador do Estado de Santa Catarina; seu tio, Nereu Ra
mos, exerceu por várias veze-s -o mandato parlamentar, che
gando à Presidência da Câmara dos Deputados e à Presidência 
da República; outro tio, Joaquim Ramos, foi deputado federal 
por Santa Catarina. Era, portanto, um homem ligado à ativi
dade política. Cumpriu os mandatos de vereador no Rio de 
Janeiro, em 1950, quando ocupou a Presidência daquela Casa. 
Foi deputado estadual de 1960 a 1975 e, como suplente, substi
tuiu o Senador Dantan Jobim-, de 1978 a 1983. Foram 13 
os mandatos exercido por S. Ex~ 

Quero ressaltar que, nesta Casa, Hugo Ramos integrou 
a Comissão de Segurança Nacional, onde produziu notáveis 
pareceres, depois reunidos em volumes. 

O Sr. Mauro Benevides- V~_Ex~ me permite um aparte, 
nobre Senador Nelson Carneiro? 

O SR. NELSON CARNEIRO- É uma honra a interven
ção de V. Ex• 

O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador Nelson Carnei
ro, desejo me solidarizar com V. Ex~ nessa homenagem pro
posta à Casa por sua iniciafiva, objetivando reverenciar a 
figura inolvidável do ex-Senador Hugo Ramos Filho, que, 
na condição de suplente do tamb~m saudoso Senador Danton 
Jobim, aqui cumpriu mandato por um apreciável período. 
Fui seu colega, como V. E:.;~ também o foi, neste plenário. 
Aqui nos foi possível aferir as excepcionais qualidades que 
exornavam a personalidade de Hugo Ramos Filho. Era um 
homem que, naquela temática quê exigia percuciência jurídi
ca, interferia com urna autoridade incomparável, pontifican
do, mesmo, no âmbito da Comissão de Constituição e JustiÇa 
e neste plenário, transformando-se, portanto, numa das figu
ras estelares do Senado Federal. Surpreendido com a notícia 
que V. Ex~ transmite à Casa, desejo, por se-u- intermédio, 
como representante do Rio de Janeiro, levar à famnia do 
Dr. Hugo Ramos, de forma particul'!r ao seu filho, o Vice-Pre
feito da Cidade do Rio de Janeiro, e sobretudo a Exm~ Sr:' 
D.a Diva Ramos, a manifestação do nosso pesar pelo desapare
cimento do saudoso ex-Senador Hugo Ramos Filho. Era a 
homenagem que cu desejava prestar, e acredito que posso 
fazê-lo, na manifestação de V. Ex•, pela própria Bancada 
do PMDB, solidária com a dor que alcança a farníJia Ramos, 
no Rio de Janeiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO- Muito obrigado. 
Certamente, V. Ex~ fala por todOs aqueles que aqui convi

veram com Hug~ Ramos e que dele guardam a lembrança 
de um hon'lern capaz, dedicado, culto, íntegro. 

Sr. Presidente,_ S. Ex~ deixou alguns trabalhos impere
cíveis; que· ffiaicâião à sua' paSsagem por esta Casa. Era, sobre
tudo, UJ.ll jurista,_ pre.ocupado com Os- aspectos legais e •. por 
isso mesmo, suscit!JU vár~os debates neste plenário. Citarei, 
por exemplo, a·cotnpra da Light (a possibiljdade qe urna ação 
popular); os pareceres da Comissão da Constituição e JuStiça; 

-imunidade cívica do mandato político. -
Encerrado o mandato que lhe coube exercer durante cer:

ca de _cinco anos nesta Casa, voltou à sua banca de advog"ãdo, 
onde continuava cercado pela solidariedade dos seus colegas 
de trabalho, pelo apreço dos que com ele militavam e que 
o acompanharam na hora derradeira. 

Sr. Presidente, a minha presença, hoje, nesta tribuna 
é para registrar a manífeStáção de pesar de toda a comunidade 
e ·cte todos os que pertencem à atividade política no Rio de 
Janeiro, que o acompanharam até o último momento. 

Devo dizer que aquela geração de homens públicos, ini
ciada por Vida) Ramos, em Santa Catarina, e Nereu Ramos, 
continuou com Hugo Ramos. E agora prossegue, representada 
pela pessoa do Dr. Gilberto Ramos, Vice-Prefeito da Cidade 
do Rio de Janeiro, escolhido no último pleito ali aferido. 

Assim, a expressão de pesar se estende não só a Gilberto 
Ramos, aos seus· amigos e admiradores e - como lembrou 
o Senador Mauro Benevides -,também, a sua dedicada espo
sa, D.~ Diva Caruso Ramos e a seu filho, Hugo Ramos Neto. 

Esta demonstração de pesar é o testemunho do apreço 
daqueles que mifitam na política carioca e que desejarp pres
tar, neste instante, por meu intermédio, à figura de Hugo 
Ramos Filho, espalhando nestas palavras o pesar e a saudade 
pelo seu desaparecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Em votação 
o requerimento. 

Os Srs. Senadores que· o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A Mesa lamenta o passarnento do ilustre Senador Hugo 

Ramos Filho e manifesta a sua homenagem a este homem 
público, que soube honrar o Senado e a vida pública do nosso 
País. 

O Sr. Mauro Benevides- Sr. Presidente, peço a palavra 
para urna breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Tem V. 
Ex~ a palavra. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE. Para uma 
comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, há homens que servem de exemplo à sua comuni
dade e deixam, por isso .mesmo, impreenchível lacuna, com 
seu desaparecimento, além de uma enorme sensação de vazio 
em todos aqueles que deles se aproximaram e sentiram de 
perto as qualidades marcantes de sua personalidade. 

O Sr. Edgar Damasceno, falecido ontem, na cidade de 
Fortaleza, era uma dessas figuras insubstituíveis, em termos 
de afeição e de admiração de toda a sociedade cearense, mercê 
de suas altas virtudes morais, como cidadão dos mais influentes 
em seu meio, e de sua extraordinária capacidade empresarial, 
demonstrada diuturnarnente, na direção de importante_s orga
nizações comerciais e industriais. 

Fundador do Grupo Damasceno, um dos mais atuantes 
na economia do meu Estado, o ilustre desaparecido granjeou 
bem cedo o reconhecimento da classe empresarial e do próprio 
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povo, tornando-se um vulto de cx_CCP,cional djmet;~s,ão,oa vida 
sócio-ecol?<?míc11

1
de_ F:or~~le~~ ~ _ . , . , . 

, 1Qs se~? re;cophe~içlqs_ mÇritq::; levararp o.Gqverno do Esta~ 
do, pa ,administração Plácido Castelo, a _entrcgar-Ihe.a presi
dência do Banco do Estado, tarefa da _qUal Se dcsincUnlbiU" 
com a maior eficiência e o mais- forte hrílho, rúcrecencto loUvo-
res da coletividade. · 

Homem afável e extremamente cordial, jamais se enclau
surou em vaidades vãs, procurando, ao contrário, aproximar
se de todos, no afã de servir, como generosamente o féz, 
ao progresso de sua terra, nas mais difei"entes áreaS de "aÇão,: 
sem esquecer, por evidente! o ~~tq_r_social. 

·Tive o privilégio de priyar de sua amizade_e J=!t~,de sentir,_ 
ao vivo, os- -diversos conlponcntes de seu caráter de escol, 
em que se_ destacavam o respeito aos valores supremos e a 
preocupação com o bem-estar social, a que se dedicou, dire.ta 
ou indiretarnente, com o seu espírito empreendedor e dinâ
mico. Invejável, também, era a sua capacidade de liderança, 
servida pelo sentimento de justiça e de compreensão dos pro
blemas humanos. 

Por tudo isso, Sr.-Presidente, a morte de Edgar Damas
ceno constitui motivo de profunda tristeza para todos os cea
renses. AssociO-me, com o maior respeito, às imi.iiifestações 
de pesar que sua famt1ia vem recebendo desde ontem, fazendo 
especial menção aos seus irmãos, Drs. Jeová Damasceno e 
Nelson Damasceno, bem assim ao genro Carlos Castelo e 
aos sobrinhos George e Rob~rio Damasceno, aos quais me 
prendem laços da mais fraterna estima. 

Ao inesquecível conterrâneo, portanto, a reverência do 
Senado Federal c a gratidão perene de todos aqueles que, 
a seu exemplo, trabalham pela prosperidade da terra comum 
e por sua projeção ilo cenário nacional. _ 

O Sr. Jarbas Passarinho- Sr. Presidente, com base no 
art. 14, inciso VII, do Regimento Interno, solicito a palavra 
para uma comunicação inadiávél. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Tem V. 
Ex• a ~alavra. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PPR- PA. Para uma 
comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, fiz um discurso aqui, no plenário do Senado, ao 
término do semestre inicial, e houve repercussões. _ 

E o tn:eu objctívo foi- Sempre caracterizar uma posição, 
urna postura contrária a essa sinistrose de se falar~ permanen
temente, aqui, em possibilidade de golpe de Estado. 

Estava eu um dia conversando, ao fundo deste plenário, 
com o Senador José Sarney e outros Senadores, quando do 
Senador José Sarncy ouvi exatamente essa expressão: 

· "Ainda há gente que sç equivoca comigo, inven-
tando que eu possa ser um Fujimori. Eu, que fui o 
primeiro a protestar quando se deu o golpe de Estado 
no Peru." 

Esse comentárío, Sr. Presidente, que foi feito, realmente, 
pelo ex-Presidente da República, foi, por seu turno, por mim 
revelado a jornalistas, quando cu dizia a razão pela qual eu 
houvera feito o discurso. Era um ex-Presidente da República 
que falara desse modo, e um Presidente da República, o Pr~si
dente Itamar Franco, que, por duas vezes, uma, em entrevista 
a jornais,-e·outra, na televisáo, falou sobre golJ?e de Estado. 

Para surpresa minha, verifico que hoje, na Câmara dos 
Deputados, o Deputado Chico Vigilante, do PT, declara que 

vai pi:dir a convocação do Ministro do-EXérCiib Para dar expli
cações a respeito dessa conspiração revelada pbr mim para
trazer o Senador Sarney como o novO Fujiniori do panorama 
latino-americano. É evidente que o Deputado tem que fazer 
jus ao seu cognome-. Ele é Vigilante, então. naturalmente, 
está fazendo a vigilância pela democracia. Mas não é justo 
que se faça dissq ,um cavalo de batalha. que _até jornalistas 
de fuinhas relações pessoais também jé encamparam, fazendo 
perguntas como a·s q'u"e ontem a mim foram feitas:- "Quem 
foi que procurou o-Presidente Sarney para dar o golpe?". 
Eu quero me referir exatamente à revista Veja, do dia 14 
de julho, na entrevista que o ex-Presidente Sarney concedeu 
a Elia Gaspari. A pergunta do jornalista é esta: 

uveja- ... Corre a história de que há urna conspi
ração destinada a colocâ~lo à frente de um movimento 
autoritário. É coincidência? 

Sarhe_y- Essa maledicência é produto da mesqui
nharia do jogo eleitoral. Como o meu nome aparece 
nas pesquisas de opinião pública, inventa-se o que se 
pode para tisná-lo ... ". 

E diz: 
"Fui a primeira pessoa a Publicar um artigo na 

imprensa brasileira condenando o golpe do presidente 
peruano Alberto Fujimori e assinei o manifesto de polí
ticos latino-americanos denunciando-o.·· 

Portanto, a impressão nítida que se tira daí é que, quando 
esse jornalista faz esta pergunta ao ex-Presidente Sarney, há 
uma- boataria, rumores, que levaram à necessidade de o ex
Presidente explicitar para nós que não tinha voCação de Fuji
mori. Ainda fiz wna brincadeira com ele, dizendo: espero 
também que você não tenha vocação de Bordaberry. E foi 
nesse tom, inteiramente intiiniSta, que- conversamos. 

De maneira que estranho muito hoje até que o meu queR 
rido amigo, o jornalista Tarcísio Hollanda, tenha dito que 
''o Senador Jarbas Passarinho confirmou•·. Sim~ confirmo a 
conversa que tive, mas não confirmo, em nenhum momento, 
que o Presidente tenha me dito que foi procurado para dar 
um golpe. É preciso que se coloque isso com a maior seriedade, 
porque se trata de um ex-Presidente da República, trata-se 
do Senado Federal e também da minha pessoa. 

Por isso pedi a V. Ex• a oportunidade de fazer uma comu
nicação inadiável, porque ela me parece realmente inadiável, 
ant_es que esse tipo de rumor cresça e crie um tal volume 
que se torne impossívçl desmenti-lo a partir do momento em 
que a repetição passe por verdade. Esse foi o objetivo de 
eu pedir a palavra~ V. Ex• 

O Sr. Eduardo Suplicy- V. Ex• me permite urit aparte, 
Senador J arbas Passarinho? (Assentimento do orador.) Ape
nas para reiterar que o propósito do Deputado Chico Vigilante 
é exatamente de atenção, de alerta, a qualquer movimento, 
porque ele pode ter lido na notícia algo que poderia lembrar 
a hipótese de um eventual golpe de Estado. Mas o esclareci
mento que V. Ex• aqui traz mostra a convicção, a ação e 
o propósito democrático do ex~Presidente José Sarney que, 
na verdade, estava reiterando a sua posição contrária a ·qualR 
quer golpe de Estado na forma como foi adotada no Peru, 
pelo Presidente Fujimori ·ou pelo ditador Fujimori, ou por 
qualquer outra forma. Na medida em que há um representante 
do Congresso Nacional, o Deputado Jair Bolsonaro que, hoje, 
abertamente, prega o golpe militar, o golpe de Estado, não 
é àRtoa que surge a necessidade do alerta e da vigilância como 
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a que foi expresSa pelo Deputado Chico Vigi!arite_ Pre-Cis~OS· 
a cada momento, examinar quais são as críticas ao Congresso 
Nacional, quais as falhas do Congresso Nacional, tudo que 
possa ser corrigido mas, jamais, com ~ prçp6sito de fechar 
uma instituição que é um verdadeiro pulmão e órgão essencial 
à vida democrática brasileira. Reitero, aqui, a minha não 
aceitação da proposta abertamente defendida e que ganhou 
repercussão no exterior pelas palavras do Deputado Jair Bol-
sonaro. - -

O SR- JARBAS PASSARINHO - Agradeço a V. Ex" 
as palavras. Mas, nobre Senador Eduardo Suplicy, em nenhum 
momento eu traria essa personagem ·à-que-v. Ex• se n:!feriú. 
ao nível das nossas preocupações. Penso- qU_e é- uma peSs9a 
equivocada, primeiro, na carreira que proçurou seguir e, ~go~ 
ra, naquela que está, no momento, integrando. O que era 
fundamental, isto sim, era impedir que se desse um vulto, 
se magnificasse de tal modo o boato que, por seu turno, prcci~ 
sasse chamar o Ministro do Exército para dar uma explicação 
sobre o .fato. __ 

Quanto às especulações, elas são livres de serem feitas. 
Nós é que não podemos, evidentemente, consolidá~las no nos
so pensamento. Aí já é diferente. 

O Sr. Nelson Carneiro- V. Ex~ me permíte? (Assenti
mento do orador.)- Creio que-iSSo é um grave erro. Nós, 
homens públicos, estamos dando curso ~ um boato, o que 
é lamentável. O representante do Rio de Janeiro pode ter 
sua opinião. Mas nós, que não temos a mesma opinião, não 
devemos divulgá~la; é um desserviço à causa democrática e 
à vida pública nacional num momento em que não há nenhuma 
viabilidade para que isso aconteça. O momentó é para esque~ 
cerro os inteiramente essa intervenção infeliz daquele represen
tante do Rio de Janeiro. Não devemos dar curso a esse boato, 
porque assim é que as idéias se formam e se.esp~lham. Precisa
mos sepultar no silêncio c na reprovação essa ã.tJtudc. O Depu~ 
tado Vigilante errou quando deu curso a esse rumO!; err.o_u 
a imprensa, que vive na normalidade democrática, quando 
o espalhou. Temos que encerrar esse triste episódio, que 

não deve mais se reproduzir. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Muito obrigado, Sena
dor Nelson Carneiro. V. EX", com a experiência extraordinária 
que tem, coloca, para mim, a questão noS_s_eusdevidos termos. 

Ainda no domingo a Folha de S. Paulo abrigou um artigo 
meu, na página '"'TeOdencias e Debates", em que faço até 
um título provocador: "Q.New York Times publicou, e daí?" 
E mostrei que era uma interpretação equivocada admitir 
que há condições no Brasil, hoje, para um golpe de Estado. 
O objetivo é combater esse tipo de sinistrose. 

Lastimo que tenha causado ao Senador José Sarney a 
preocupação, de tal modo que ele telefonasse de São Luís 
do Maranhão para saber por que eu teria dito que ele estava 
chefiando um golpe de Estado. O fato aumentou de tal modo 
que é uma brutalidade. A partir do momento elll que se faz 
aqui uma referência correta. O Presidente :convefsoti comigo, 
está aqui a prova, justamente a resposta dele numa pergunta 
do jornalista Elio Gaspari. E que disse eu no momento em 
que fui entrevistado pelos jornalistas Haroldo Hollanda e João 
Emílio Falcão. Quando dois presidentes da República se refe
rem a isso, é evidente que quem está fazendo esse tipo de 
rumor não é o dono da banca de jornal da esquina. O Senador 
Eduardo Suplicy citou o nome de um parlamentar que é um 
Capitão da Reserva do Exército. De qualquer maneira, para 
mim, isso não significa nenhuma razão de se exacerbar no 

entendimento ãquito que suponho não tenha a menor condi~ 
ção, boje. no Brasil, de ser bcm~sucedido. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Chag.1s Rodrigues)- Srs. Senado
res, um-dos mais importantes jornais do ~~Is; O ~~«?~·o,_em 
sua edição de hoje, noticia o reinício das atividades parlamen-
tares, o que ocorreu no dia de ontem. _ . 

O título, na página 3, é o seguinte: '~Na volta das fénas, 
só nove parlamentares vão trabalhar". A certa altura lemos 
o seguinte: 

"Ontem mesmo, o Presidente em exercício do Se~ 
nado. Chagas Rodrigues (PSDB - PI), designou a 
Comissão Mista do Congresso que vai analisar as medi
das- medidas provisórias. Ela vai ser instalada hoje, 
quando começa a receber emendas. Ao todo, o Con
gresso tem que votar sete MP editadas pelo Planalto, 
algumas com o prazo constitucional de 30 dias para 
apreciação, quase esgotado. _ 

AO- determinã.r a leitura das MP em plenário, o 
Senador Chagas Rodrigues acabou criando uma excep
cionalidade na Casa. Nórmalmente as medida§ provisó
rias são lidas em sessão do Congresso, e não do Sena
do.'' 

Em homenagem ao Senado, ao Congresso, à imprensa 
do nosso País, à opinião pública, quero esclarecer qu~ o 
então Presidente em exercício, Chagas Rodrigues, não cnou 
nenhuma excepcionalidade; procedeu rigorosamente de acor
do com a Resolução n~ 1,

41 
de 1989-CN, que diz o seguirite: -

"Art. 29
- ·--··················-·········-··················~ 

§ 5" A constituição da comissão mista e a fixação 
do calendário de tramitação da matéria poderão ser 
comunicadas em sessão dO Senado ou conjunta do Con
oresso Nacional, sendo, no primeiro caso, dado conhe:. 
~imento à Câmara dos Deputados por ofício ao- seu 
Presidente. 

Aqui fica o esclarecimento. Espero que os ilustres jorna
listas de O Globo, credenciados nesta Casa, esclareçam que 
o Senador procedeu, no exercício da Presidência, rigorosa~ 
mente nos termos da Resolução n"' 1, de 1989. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Senhor 
Presidente da República editou a Medida Provisória n9 339, 
de 29 de julho de 1993, que "dispõe sobre o exercício das 
atribuições institucionaiS da Advocacia-Geral da União, em 
caráter emergencial e provisório, e dá outras providência(> 

De acordo com as indicações das Lideranças, fica assim 
constituída a Comissão Mista incumbida de emitir- parecer 
sohre a matéria: 

SENADORES 

TITULARES 
PMDB 

!. Cid Sabóia de Carvalho 
2. Márcio Lacerda 

PFL 
3. Francisco Rollemberg 

PPR 
4. Epitácio Cafeteira 

PSDB 
5. J utahy Magalhães PSB 
6. José Paulo Bisol 

7. Eduardo Suplicy PT 

SUPLENTES 

1. Aluizió Bezerra 
2.-Gilberto Miranda 

3. Bello Parga 

4. Moisés Abrão 

5. Mário Covas 
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DEPUTADOS 

TITULARES SUPLENTES . 
BLOCO 
'1; J?~es Landim 
,:Z.Nelson Trad 
PMDB 
3.José Thomaz Nonó 
PPR 
4. lbrahim Abi-Ackel 
PSDB 
5, Luiz Máximo 
PT 
6. Vladimir Palmeira 

'PRN 

, l._VHrna~; Rocha 
2~ Fábio Raunhieitti 

3.Ary Kara 

4. Francisco Dornelles 

5. Sigmadnga Seixas · 

6. Paulo Paim 

7. José Carlos Vasconcelos 7. Maviae( Cavalcanti 
De acordo com a· Resolução n" 1, de 1989-CN, fica estabe-

lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: 
Dia 3/8- Designação _da Comissão Mista;
Dia 3/8 - Instalação da Comissão Mista; 
Até 4/8 - Prazo para recebimento de emendas. Prazo 

para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissibi
lidade; 

Até 14/8- Prazo final da Comissão Mista; 
Até 29/8- Prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL- SE. Pronuncia 
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: uso 
a tribuna, nesta oportunidade, para registrar o falecimento 
do advogado e jornalista Laurinda Alves Campos, aos 58 
anos de idade, em Aracaju, onde exerceu grande parte de 
sua vida social e profissional, deixando uma extensa folha 
de serviços prestados ao Estado de Sergipe. Foi promotor 
público, Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, sec
cional sergipana, Procurador de Justiça do Estado, advogado 
militante, radialista e dedicado desportista, integrante do Tri
bunal de Justiça Desportiva da Federação Sergipana de Fute
bol, atuando, _tambt!m, por vários anos, como assessor dos 
clubes profissionais do Estado sem cobrar um centavo, pois 
era um grande aficionado do esporte e um dos que muito 
me sensibilizou, quando fui Governador, para que construísse 
o Batistão. 

Muito querido em Aracaju e no interior-,- procedendo 
de famnia de considerável influência política, pois era filho 
do rábula Adroaldo Campos, o famoso Dudu da Capela -
citado em livro de Jorge Amado, Tereza Batista Cansada 
de Guerra-, irmão do ex-Deputado Federal Adroaldo Cam
pos Filho, colaborou durante muito temi'?. com alguns órgãos 
da imprensa sergipana, jornais, rcvistaÇ e as emissoras de 
Rádio Cultura e Atalaia. 

Foi vítima de complicações pós-operatórias, sofrendo um 
derrame, depois de uma cirurgia cardíaca para implantação 
de duas pontes de safena e uma mamária. 

zer. 

O Sr. Albano Franco- V. Ex~ me permite um aparte? 

OSR. LOURIVAL BAPTISTA -Ouço V. Ex• com pra-

O Sr. Albano Franco- Nobre Senador Lourival Baptista, 
desejo também associar-me às homenagens justas que V. Ex~ 
faz na tarde de hoje pelo falecimento do eminente sergipano, 

promotor púhlico, desportista, homem de rádio e de jornal 
de nossa terra, Laurinda Alves Campos. Por varias razões 
e motivos, Laurinda sempre, teve uma atuação destacada, 
e:xercendo no Ministério Público todos os níveis funcionais 
d~.sua carreira._N41 área do jornalismo, nas_emissoras de rádio, 
sempre ocupou posição de grande destaque. FoLtambém um 
grande desportista. Corno V. Ex.n teve a oportunidade de dizer, 
incentivou V. Ex~ também nessa área. Merece registro Lau
rinda ser filho do famoso Dudu da Capela - um hom.em 
incl~sive citado_no_s livros deJorge Amado--: .. _como também 
irmão do ex-Deputado Federal, por duas legislaturas, Adroal
do Alves Campos. Quero, neste- momento, tambt!m em nome 
da Bancada do nosso Estado, associar-me às justas e merecidas 
hOmenagens pó~tUmas que V. Ex" faz pelo falecimento repen
t.ino de Laurinda Alves Campos. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Muito grato a V. Ex•, 
eminente Senador Albano Franco, pelas palavras relativas 
a Laurinda Alves Campos, seu amigo e amigo de sua família, 
que muito contribuiu, com sua inteligência, com seu trabalho, 
para o desenvolvimento do nosso Estado. V. Ex~ disse muito 
bem o que era, o que foi, o que representou Laurinda Alves 
Campos para Sergipe. 

O Sr. Francisco Rollemberg - V. Ex' me concede um 
aparte, nobre Senador Lourival Baptista? 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Concedo o aparte a 
V. EX" 

O Sr. Francisco Rollemberg- Eminente Senador Leu
rival Baptista, sexta-feira à noite eu estava na minha terra 
natal, Laranjeira~. quando, visitando amigos, fui informado 
de que acabara de falecer, em Aracaju, Laurinda Campos. 
Não me dirigi de imediato para sua residência porque tínhamos 
um compromisso inadiável, a que não poderia faltar naquele 
instante, mas apressei meus cantatas, inclusive abreviando 
minha presença no ato de que iriá-participar, para entrar 
em contato o mais breve possível com a famOia de Laurinda 
Campos. Sua esposa, Isaura, seus filhos, Dona Sirema, Dudu 
da Capela. Adroaldo Campos, que foi nosso colega Deputado 
Federal. foram pessoas com as quais convivi: os•seus pais, 
comO amigos, como companheiros da velha UDN; e os seus 
filhos, corno os meus colegas no Ateneu sergipcnse. Era, como 
chamamos cm Sergipe. "uma casa cheia". Laurinda Can:tpos, 
o advogado sobre quem V. Ex• fala e a quem presta esta 
homenagem nesta tarde, era, dos filhos de Dudu, o mais 
parecido com ele: afável, sorridente, alegre, despreocupado, 
esportista, amigo dos seus amigos. Laurinda Campos foi urna 
figura excepcional no Colégio Ateneu, onde participava ativa
rnente de todas as atividades do grêmio, quer literárias. quer 
esportivas, quer culturais, que se sucediam naquele tradicional 
colégio sergipense. Como advogado, V. Ex~ b.em~l.eDJ.b.rou, 
foi trabalhar gratuitamente na Justiça esportiva do nosso Esta
do, tendo sido também Promotor de Justiça. Laurinda Cam
pos, durante a sua breve existência, fez duas coísas muito 
importantes que merecem ser citadas e talvez seja o fulcro 
desta homenagem: só cultivou amizades e mmca fez mal a 
ninguém. Inteligente, estudioso, capaz, competente, fez da 
profissão que abraçou o centro principal das suas atividades 
e nela se destacou como Promotor de nomeada no nosso 
Estado. Perdemos Laurinda Campos e não foi surpresa nenhu
ma para mim, consta.tar na noite de sexta-feira quando estive 
na casa dele, e no sepultamento, que ocorreu no sábado de 
manhã, que, sem dúvida nenhuma, havia grande número de 
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pessoas presciüc.s; foi hrri dós sepultamentos de maior campa-_ 
reCimento nó nosso Estado. Tenha V. Ex'!, Senador Lourival 
Baptista, a certeia de que alí nãO" estava nenhUma homenagem 
gratuita, mas um preito de saudade e a reveiência daquele's 
que Laurinda soube cultivar durante toda ·a sua existência 
- curta, como já citei - , e que souberam amá-lo; hoje, 
como V. Ex~, scriteb:t a ·saUdade da sua presença. Laurindo 
Alves Campos é daquelas figuras da minha geraÇâ<_? que perma
neceram muito tempo à -tona da históría do nosso Estãdo 
e não vai submergir de imediato porque ele, com a sua alegria, 
com a sua inteligência, com a= sua maneira: 'de ser, plantou 
essa lembrança, essa amizade no_ coração de todos nós. V. 
Ex' faz muito bem cm homenageá-lo neste' instante. Tainbérn 
fui amigo de Laurinda Campos e partilho com V. Ex~- da 
mesma tristeza e do mesmo pesar, ao mesmo tempo em que 
me ass_ocio às palavras de V~ Exa, pedindo que inclua no 
seu pronunciamento, que -certamente será enviado à família 
enlutada _de_ Laurinda Campos, a manifestação de pesar pro
fundo deste seu colega do AtencQscrgipense, -deste seu amigo, 
deste seu correligionário nos primórdios da minh~ vida públi
ca, dizendo que todos nós vamos sentir muita falta, mas muita 
falta mesmo, de Laurinda Campos. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Nobre Senador Fran
cisco Rollemberg, agradeço a V. Ex• o aparte devido à sinceri
dade com que foi feito e pelas palavras de tristeza pelo faleci
mento de Laurinda Alves Campos. O coração de V. Ex" tem 
o mesmo pesar que o meu. _ _ =- --_ -

Quero dizer a V. Ex~ que conheci Laurinda Alves Campos 
ainda rapazinho, no início da minha vida política, quando 
fez parte de um grupo que apoiava as minhas candidaturas; 
depois, em São Cristóvão; depois, no namoro com Isaurinha; 
e, finalmente, fui seu padrinho de casamento. 

As minhas ligações com Laurinda Alves Campos vêm 
de primórdios. Ele, rapazinho, e eu, já um pouco maduro. 
Tive lioações também com o seu pai, Dudu da Capela, aquele 
grande

0 

rábula que muitas vezes enrolava os bachan!is sergipa
nos. Várias vezes hospedei-me na sua casa, na Capela, em 
campanhas políticas em que muito me ajudou. Era um val~
roso correligionário. O Laurinda, depois de formado, conti
nuou na mesma trilha do pai, e muito niC ajudou e incentivou 
para que eu construísse o Batistão. Lá está aquele nosso está
dio de futebol do qual Laurinda Alves Campos foi um dos 
artífices. 

Nobre Senador Francisco Rollemberg, embora Sergipe 
tenha cardiologistas bastante especializados e experientes, e 
recurs_os__técnicos e hospitalares satisfatórios, as cirurgias_ do 
coração sempre apresentam uma margem de risco, pois se 
tratam ct'e intervenções bastante delicadas, nas quais nem sem
pre os pacientes resistem às suas complicações imprevisíveis, 
como, por exemplo, o derrame, provocado pelos inevitáveis 
deslocamentos de coágulos na cor.rentc sangüfnea, o que pare
ce ter sido o caso de Laurinda Campos. 

Na semana passada, quando da minha ida a Aracaju para 
participar de um seminário sobre tabagismo, tomei conheci
mento da sua internação e fui visitá-lo, na quinta-feira, dia 
29 de julho, véspera da sua morte. Entrei na UTJ e o vi 
em coma, no hospital onde veio a falecer no· dia seguinte. 

Muito senti o seu faleciriiento, pois além de ser ele uma 
pessoa que eu muito estimava e admirava pelo seu trabalho, 
pelo temperamento extrovertido e -~lo para com seus amigos, 
sempre fui muito próxirrio da -sua famllia, onde cultivo boas 
amizades. Fui amigo de seu saudoso pai, que, não tendo cursa-

do faculdade como Laurinda - que fez o curso de Direito 
na Faculdade de 'DireitO -de Sergipe - , era um advogado 
e ju!fsfa iiü.io", Um àdmirãvel autodidata, que fez fama e gran~ 
des amigos no Estad9. entre os quais me induo. 

D_~5ta tribuna, Sr. Presidente, envio os meus sentimentos 
a sua esposa, Isaura Mascarenhas Campos, aos seus filhos 
e demais familiares, associando-me aos inúmeros colegas e 
amigos que reverenciam sua meãtóric;t e sentem muito a falta 
desse amigo leal, altruísta, que sempre procurou "fazer o 
bem sem olhar a quem". 

Sua morte aos 58 anos, ainda prematura, foi urna perda 
para Sergipe, para sua família e para os amigos que muito 
o estimavam, dentre os quais eu me incluía. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Pedro Teixeira. 

O SR. PEDRO TEIXEIRA (PP - DF. Pronuncia o se
guinte discurso.)- Sr. PreSidente, Srs. Senadores, seria dis
sertar sobre o óbvio, perpetrar um trufsmo, pretender assinalar 
a importância da Ciência e da Tecnologia:, essas duas irmãs 
siamesas_, que seguem os passos do homem, desde a descoberta 
-da roda, nos alvores da caminhada para os tempos históricos, 
depois de dominada a produção do fogo. 

Cabewnos. entretanto, acompanhando seu desenvolvi
mento mundial, verificar até que ponto o Brasil se apossou 
desses magníficos instrumentos para integrá-los na construção 
do desenvolvimento nacional. 

Vale, a propósito, examinar aspectos marcantes do dis
curso proferido pelo Ministro José Israel Vargas, numa reu
nião ministerial, quando assinalou os avanços, no seta r, do 
Governo Itamar, reiterando a importância e os aspectos rele
vantes do comércio e transferência de tecnologias sensíveis, __ 
nos campos do átomo, do espaço e da propriedade intelectual. 

Inegavelmente. a Ciência e a Tecnologia atingem as ativi
dades da sociedade e do Governo, na busca de soluções inter
nacionais, rápidas e eficientes-, -Justificanâo~se ·a cri<iÇão de 
um Conselho Nacional de Tecnologia, com vistas a uma ação 
estratégica nacionaL Somente um órgão dessa magnitude
assinalou o Ministro Israel Vargas - refletirá '"a vontade 
política maior e um poder efetivo de coordenação", dircta
mente subordinado ao Presidente da República. 

A competitividade das nossas iri.dústrias só se afirmará, 
_ _no plano externo - multiplicando a produtividade - como 

decorrência da modernização tecnológica, de técnica de gerên
cia de qualidade e pela capacitação de recursos humanos. 
Nesses dois instrumentos encontraremos armas eficazes para 
subjugar a inflação e eliminar a recessão, tornando válido 
projetas inacabados por deficiência de recursos e material, 
embora nas mãos de técnicos capacitados. 

Mas não há ação profícua do Estado sem providências 
de caráter administrativo, medidas concretas que resultem 
na liberação de recursos e na valorização de pessoal compe
tente, dentro de um sistema sinérgico de ciência e tecnologia. 

Reconhecemos, como o insigne expositor, que a visita 
do Presidente da República à Academia Brasileira de Ciên
cias, não foi um ato de cortesia, mas resultou na proposição 
de medidas objetivas, restaurando o prestígio dos cientistas 
com a criação da Ordem Nacional do Mérito Científico. De 
certo, existem no caminho dessas intenções louváveis~ obstá
culos exuberantes, como a falta de recursos orçamentários, 
para cuja superação se tem buscado a conjunção de esforços 
de Estados e Municípios, além das fundações de amparo à 
pesquisa, creditadas ao setor produtivo. 



Agasto de 1993 DIÁRIO_ DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Quarta-feira 4 6995 

É de ressaltar-se a esperança do nobre expositor - c 
também nossa- em que a regulamcntaç~o ~a J..e~ çl'\ ~nfçrm~-. 
tica e_ dos procedimentos operacionais da.SUFRAMA, podem 
gerar, a médio prazo, investimentos da ordem de_5QO_milhões_ 
de dólares anuais em pesquisa c desenvolvimento. 

Paralelamente, os jovens cientistas e bolsistas, assistidos 
pelo CNPq c pela CAPES, pagos, coincídentCmcnie, ·Co-rri 
o funcionalismo federal, terão ajuda material indispensável, 
ao tempo em que se corrigirá a corrosão provocãda pela infla
ção no Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tec
nológico. 

Enquanto se aguarda a aprovação do Projeto de criação 
de uma Agência Espacial Brasileira, reforçado o Cxito da 
missão espacial completa brasileira e a- contribuição do MER
COSUL para esse empreendimento, serão possíveis grandes 
projetes com investimentos em infra-estrutura básica, ciências 
naturais e sociaiS, aléffi daqueles ligados ao desenvolvimento 
tecnológico nas áreas de Biotecnologia, Engenharia Genética 
e suas aplicações, Microcletrônica, Química de Síntese c pro
dutos naturais. 

Sr. P~·esidente, Srs. Senadores, endossamos plenamente 
a conclusüo do Ministro Israel Vargas ao salientar que "É 
assim que o País não pode deixar de se integrar ao esforço 
mundial para o avanço do conhecimento, sob pena de, não 
o fazendo, abdicar definitivamente de praticar nos desafios 
e da grande aventura da espécie humana, que se jogam, quase 
que exclusivamente, nos países desenvolvidos. 

No fim das contas, é indispensável que esses resultados 
beneficiem prioritariamente aqueles nossos iritlãos mais caren
tes, que se encontram à margem da economia e do acesso 
à instrução e ao bem-estar". 

É de se desejar, Sr. Pr~sidente, que a Tecnologia~ a 
Ciência indiquem soluções viáveis para as crises económi
co-sociais, fiéis àquele humanismo que marca-a nossa tradição 
cultural e a nossa vocação política. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Affonso Camargo. 

O SR. AFFONSO CAMARGO (PPR - PR. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, reiniciamos esta Sessão Legislativa ainda in
quietos com o rumo do País, mas confiantes. 

Tenho dito sempre que, se o País não despencou com 
tudo que aconteceu, esta é a grande prova da potencialidade 
do nosso povo. Tambt!m digo, sempre que tenho oportuni
dade, é um dizer muito sincero, que se fizéssemos tudo certo 
e estivéssemos nessa crise é sinal de qué não haveria solução 
para o País. Mas como fazemos quase tudo errado, tenho 
a convicção de que, ao começarmos a acertar, o País sairá 
da crise num prazo muito mais rápido do que se imagina. 

Vou fazer uma abordagem rápida sobre um problema 
que sempre me preocupou, que é a unidade __ de comando 
na gestão da economia. Recordo~ me bem que se falou, quando 
aqui esteve o ex-Ministro da Fazenda Eliseu Resende, ou 
ele mesmo comentou, sobre uma ""santíssima dualidade", 
quando S. Ex" fazia rcfcrênt:ia a duas pessoas no comando 
da economia, e que tudo funcionaria dentro de absoluta unida
de naquele setor. E eu, daquela tribuna, disse ao ex-Ministro 
Eliseu Resende que, no caso, tratava-se de uma "santíssima 
trindade", porque, além do Presidente e dele, havia, na época, 
a Ministra do Planejani_ento, Ycda Crusius, que também deve
ria se comportar dentro dessa linha. Fiz, inclusive, uma compa-

ração evangélica, dizendo que a Santíssima Trindade existia, 
m~as _só hav_ia 1,1~ pqrta-voz da mesma~ que era Jesus Cristo" 
Essa 0_ uma grande realidade, Sr. Presidente. O sistema econô~ 
J)1ico vive fundamentado num primeiro pilar que se chama 
credibilidade. confiahilidade. 

Li, ontem, urna entrevista do Ministro da Economia da 
Aigentina, DorriiÔgo Cav~llo, o_nde.S. Ex• dizia que a econo
mia precisa resolver seus problemas políticos, mas necessita, 
em primeiro lugar. de um líder. 

Nós, que somos parlamentaristas, sabemos que um dos 
pontos fortes desse regime político é exatamente a separação 
das funções de chefe de Estado das de chefe do Governo, 
pois dificilmente uma mesma pessoa conseguiria desempe
nhar-se bem nesses dois misteres. 

Sentimo~nos aliviados quando assumiu o Ministério dã 
Fazenda o nosso_ colega Fernando Henrique Cardoso. cujas 
qualidades não preciso aqui enumerar, e porque percebemos 
que S. Ex" recebeu carta branca do Presidente Itamar para 
administrar os problemas da economia brasileira, além da 
promessa de que. a princípio, apenas ele falaria sobre econo
mia- inclusive, ouvi-o. dizendo isso. 

Mas: hoje, Sr. Presidente, li no Jornal de Brasflia uma 
notícia com o seguinte título: "Itamar volta a criticar os juros 
e a política do BC." 

Diz a notícia: 
"Depois de longo período de silêncio, o Presidente Itamar 

Franco voltou a atacar a política de juros do BC" - por 
sinal, de pessoas que foram nomeadas por Sua Excelênci.ç~.. 
Tudo isso foi dito cm audiência concedida ao Governador 
do Espírito Santo, Albuíno Azeredo. 

Diz ainda a entrevista: 
"O Presidente pediu também a Albuíno A,zeredo 

para continuar baterido na tecla do combate às altas 
taxas de juros e à lucratividade absurda dos bancos. 
Ele pediu-me que, como Governador, procurasse levar 
essa mensagem a todos os recantos, porque ele tem 
tentado mas não tem conseguido êxito nessa luta." 

E como fica o Ministro da Fazenda, Sr. Presidente? São 
verdadeiras essas palavras? O Presidente se confessa desalen
tado e incapaz de convencer a população, de combater os 
altos juros e os lucros abusivas dos bancos, e pede a um 
governador que por mais autoridade que tenha não poderá 
fazer esse trabalho por todos os recantos do País. Isso gera 
uma intranqüilidade, pois vai se estabelecer uma confusão 
na administração da economia. 

Creio que este semestre vai ser importantíssimo, devido 
à revisão constitucional e também porque vamos votar, certa
me'nte nos próximos dias, a lei dos partidos e a que regerá 
as próximas eleições - inclusive, essa preocupação já foi 
aqui demonstrada pelos Senadores Mauro Benevides e Marco 
Maciel. Temos de votar até 2 de outubro, Sr. Presidente. 
Vai ser realmente um semestre importante, mas enquanto 
realizamos essas tarefas é necessário que a economia vá bem. 

Já tive oportunidade de dizer várias vezes - e o farei 
hoje no Ministério da Fazenda, designado que fui pelo Líder 
do meu Partido para participar de uma reunião sobre a reforma 
tributária -que não acredito que se: consiga debelar o pro
cesso inflacionário brasileiro sem a desindexação da economia; 
estou _convencido disso. Já há técnicos no Ministério da Fazen~ 
da que pensam-- assim, e vãmos ficar na expectativa de que 
o País conquiste efetivamente alguns pontos positivos neste 
semestre. 
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Porém, sinceramente me preocuro. especialmente quan
do até governadores p<.~ssam·a ser porta-vozes-do Presidenk, 
trazendo mensagens sobre. economia; preocupo-me porque 
se não houver unidadt.:: não haverá credibilidade, e .sem credibi
lidade não se combatt.:: inflação. 

Obribadu, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do_orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: durante o período de recesso. o fato que 
maior comoção causou no País e no exterior, sem dúvida, 
foi a chacina de sete meninos cm frente à Igreja da Candelária, 
no Rio de Janeiro, né.l madrugad<t do dia 23 de julho úc 11JI)3. 
Sete meninos, dentre os 50 meninos c meninus que estavam 
dormindo sob a marquise do prédio n'' T da Praça PiO X. 
a 50m da Igreja da Candelária, foram mortos por ayuelcs 
que hoje, pelo menos, cm número significativo, já estão sendo 
objeto de av!.!rigüação por part~ da Polícia Militar. 

O Presidente da República, ao saber do fato, declarou 
logo o seu horror diante de tal chacina; demonstrou também 
toda sua indignação com relação ao fato de essa notícia ter 
aparecido !.!m inúmeros noticiários internacioitais. 

Eu mesmo, Sr. Prt.!sidentc, estava nos Estados Unidos 
da América e pude ver nos principais jornais, desde o Ne~ 
York Times, passando pelos noticiários de televisão, o quão 
forte foi o impacto Uesse fato na imprensa int!.!rnacional. 

Não há como, po. parti.! do Prcsidentt! da República. 
pedir aos diplomatas, aos embaixadores dos principais países 
da América do Norte, da Europa ou de todo3 os países do 
mundo, que não se noticie a tragédia ocorrida no Brasil. Natu
ralmente, o Presidente podt! estar querendo que a imprensa 
internacional também registre os eventuais esforços que. em 
nosso País, estariam sendo promovidos no sentido de se elimi
nar a causa dessa violência,-a causa da pobreza que, infeliz
mente, continua a crescer cm nosso País. Em CSpii!cial, desde 
os anos 80, perc!.!bcmos, não só pelos nossos olhos, mas pelas 
estatísticas da Fundação IBGE, que o número de pessoas 
pobres, indigentes, miseráveis em nosso País est_á a aumentar. 

Em verdade, durant~ os anos 70, economistas e autori
dades procuravam defender um modelo di.! crescimento econô
mico que, à época, caUsava espanto cm alguns, admiração 
cm outro!:>; comentavam que o Brasil estava passando por 
uma fase de milagre cconômico. Quando se dl.!tc_ctou, quando 
se analisou que no Brasil estava havendo um número crescente 
de pessoas cada vez mais ricas e, ao mesmo tempo, observa
va-se muita pobreza, muüa desigua(dade, houve aqueles que 
disseram que no Brasil, fdizmentc, não estava ocorrendo o 
fenômeno da pauperização cresCente prcvisfã por Karl Marx 
como uma das caractt.::rísticas do capitalismo. 

O fato é que, ao longo da última década, o fenômeno 
da pallperização crescente, previsto ou não por Karl Marx, 
vem se registrando no Brasil, pois o número de pessoas que 
vivem em condições de pobreza aumentou da ordem de 50 
milhões para mais de 68 milhõ!.!s do início_ dos __ anos 80 a_o 
início dos anos 90. 

E pod!.!mos observar, hoje, que o tempo de governo do 
Presidente Itamar Franco se vai esvaindo, assim como o tempo 
de gestão do novo Ministro da Fazenda. Fernando Henrique 
Cardoso, principal n.:sponsável pela formulação ~a atual poli
tica econômica. O qu_c se nota é um ligeírO aciéscimo da~ 
taxas de inflação: quando o Ministro Fernando Henrique Car-

doso pegou as rédea5, a inflação estava em torno de 30%: 
ao mês e agora já está em torno de 32%. Pc:rcehe-se ainda 
a ausência da formutaçclo de uma po!ítica econômica de forma 
mais completa. O que houve, por enquanto, em. tt.:-rmos de 
política económica·, adotada pelo Governo Itamar Franco na 
gestão do Ministro Fernando Henrique Cardoso, foi apenas 
a definição, cm termos de negação da política salarial aprovada 
pelo Congresso Nacional. que foi objeto de veto pelo Presi
dente It<.~mar Frunco e a apres~ntação de uma medida provi
sória instituindo um redutor dos salários. Agora, sabe-se, pela 
política econômica do Presidente Itamar Franco que, a cada 
período d~ dois ou tr0s meses~ os salários serão reajustados 
com o redutor de dez pontos percentuais da inflação registrada 
no mês anterior, para só, a cada quatro meses, haver a recom
posição integral da inflação havida no período. 

O que se sabe, portanto. é que os trabalhadores terão 
perda do poder aquisitivo de sua remuneração e, obviumcnte, 
as!'im, e5tão hoje instados a serem aqueles que mais irão cola
borar para a contenção da inflação. 
- O Presidente Itamar Franco também instituiu o Cruzeiro 
Real, nestes últimos dias. A partir de I·· de agosto ficam corta
dos os três zeros da moeda antiga. Esta não !E, propriamente, 
um_a n~wa política econômica. Trata-se, apenas, c.k raciona
lizaçc.1o do uso da moeda, na medida em 4.ue não havia mais 
qualquer significado para o:; últimos três zeros da moeda ante
rior. 

Hoje, teremos a oportunidade de ouvir do Ministro êia 
Fazt.!nda. Fernrindo -Henrique Cardoso, que proposições terá · 
para caracterizar uma nova Polftica econôrnica. 

Será que o Ministro da Fazenda proporá. por exemplo, 
que a taxa de câmbio venha a ter um comportamento com 
limitações, com redutores, de forma semelhante ao que vai 
ocorrer ou que já começou a acontecer.corn os salários? Terá 
o Ministro Fernando Henrique Cardoso uma proposta para 
tratar a remuneração sobre o capital financeiro, alguma forma 
de colocar um redLLtOr, também, na remuneração, na forma 

-de Jurõs pag"os -aos credores int-ernos, ou credores interna
cionais? Receberão esses um tratamento semelhante àquele 
que o Governo está impon~_(l aos_ trabalhadores bi-asileiros? 
E issO -que quere-mos ouvir do Ministro da Fazenda. Que 
medidas haverá para com os detentores do capital? Quais 
os proCedimentos aos que vivem de remuneração do capital 
na forma de lucros, juros e aluguéis. no sentido de guardar 
proporç:-c.lo de eqüidade com o que se está a exigir do::> trabalha~ 
dores brasileiros? 

Terá o Ministro da Fazenda uma nova medida que, efeti
vamente. venha a proporcionar a estabilidade dos preços à 
economia? Será verdade que o Ministro está considerando 
a possibilidade de instituição de um órgão emissor de moedas, 
de um conselho de moedas, como alguns dos jornais de hoje 
estão a indicar? 

No que diz respeito à questão do comhatt.! eficaz à miséria. 
além da instituição do conselho de segurança alimentar, inte
grado por pessoas com ã dignidade e a ação importante de 
H~rbert de Souza t.! de D. Mauro Morelli, que instrumentos 
terá a pensar o Presidente Itamar Franco e o seu· corpo de 
ministros para, efetivamente, tratar desta questão? Ou será 
que ela é apenas prioritária na palavra, no anúncio de que 
o Governo teria a disposição de combater a fome e a míséria? 
Não krá o Governo pensado na possihilidad~ de se instituir 
-um instrUmento que, com eficiência. possa atacar o problema 
da miséria? 
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Nesses últimos vinte dias, Sr.Presidente. Srs. Senadores, 
tive a oportunidade de conh(.!cer. nos Estados Unidos da Amé
rica, os esforços, em termos histórico::., de muitos economistas. 
de muitos representantes do povo norte-a!nericano yu~ procu
raram instituir, nayuek país, formas de combata a misf.!ria. 

Procurei estudar, conversando com pessoas. as diversas 
tendências de se instituir nos Estados Unidos um programa 
de garanlia de renda mínima ou um imposto de renda negativo, 
a exemplo do projeto yuc apresentei ao Senado Federal, ao 
Congresso brasileiro, tendo já sido_ aprovado nesta Casa e_ 
tramitando, hoje, na Câmara dos Dl!putados. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, é interessante conhecer 
que nos Estados Unidos da AmériCJ existe, desde 1975. uma 
forma de imposto d~ renda negativo. De que se trata? Todo 
cidadão que tenha, pelo menos. um ou d_ois filhos. ou até 
mais, cuja renda ao longo de um ano não atingir uni. certõ 
patamar como 24 mil dólares por ano ou 2 mil_dólares mensais. 
tem direito a um complemento de renda. como se denomina 
nos Estados Unidos, um créditO fiscal por renda ganha. ainda 
que insuficiente. É -o instrumento que Sr.! denomina Earned 
lncome Tax Credit. Quatorze milhões de chefes de farm1ia 
nos Estados Unidos, hoje, siio beneficiários ac-.s~..,a comple
mentação. 

O intcressantl..! é que essa forma de imposto de renda 
negativo é paga de forma crescente para uma certa f::~ixa de 
renda. De O até 8 mil dólares a pessoa tem direito a um 
complemento de renda da ordem de 25%, de tal forma 4ue, 
digamos. decorrido o ano, tiver recl.!bido, por seu trabalho, 
uma remuneração da ordem de 8 mil dólares, considerada 
insuficiente para prover as necessidades de sua faml1ia, no 
caso de uma pessoa com dois ou mais filhos, ela terá direito 
a reeebt!r um complemento da ordem de 2 mil dólares. 

Na faixa de 8 mil até 12 mil dólares, esse límite de 2 
mil permanece como o máximo; da ordem de 12 mil até 24 
mil, o crédito fiscal por renda ganha, considerada insuficient~. 
continua a ser pago, mas de forma gradativarnentc menor. 
ou seja, a urna taxa de 18%. que finalmente desaparece. 

O interessante. Sr. Presidente, é que nos Estados Unidos 
da América esse instrumento vem sendo objcto de maior aten
ção por parte do Governo Bill Clinton, que propós a ampliação 
desse imposto de renda negativo, de tal forma que, a partir 
do próximo ano. todos aqueles cuja renda não atinja 28 mil 
dólares por ano passem a receber um complemento. Esse 
adicional seria de 39,7%, até a faixa de 8 mil e 500 dólares, 
proporcionando um crédito máximo de 3 mil e 371 dólares. 
A partir de 11 mil dólares, haveria um crédito de 19.83% 
na renda do trabalhador. E, na faixa acíma dos 28 niil dólares. 
as pessoas não mais teriam o direito de receber esse crédito 
fiscal. 

Registro esse fato, porque hoje não apenas nos Estados 
Unidos, mas tamb~m no Canadá c cm diversos países da 
Europa, tais como Inglaterra, Alemanha, Holanda e França, 
há várias formas de prover renda mínima ao cidadão, como 
um direito à cidadania. 

No caso dos Estados Unidos, esse direito é concedido 
aos cidadãos por inúmeros instrumentos. Há os cUpons de 
alimentação c também as formas de seguridade social. Além 
disso, há esse instrumento que guarda semelhança com o pro~ 
jeto que apresentei ao Senado Federal, já aprovado pelos 
Srs. Senadores e que tramita na Câmara dos Deputados. 

Gostaria de ressaltar a importélncia de estarmos nós, os 
Senadores representantes do povo, sempre a observar o que 
se passa nos demais países. Além de procurar estudar a nossa 

re.alidaJc, dev_c-mos examinar os instrumentos Je política eco~ 
nômica examinados e adotaJos pela literatura econômica cm 
ourros países. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -A Presi
dência convoca sessão conjunta a realizar~se amanhã, às 19h, 
no plenário da Câmara dos Deputados, destinada à leitura 
da Medida Provisória n" 340. de 31 de julho de 1993, que 
altera dispositivos da Lei n~ 8.542, de 23 de dezembro de 
1<)92, que dispõe sobr~ a política nacional de salários, e dá 
outras providências. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nohre Senador Albano Franco. 

O SR. ALBANO FRANCO (PRN - SE. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. PresideQ.te, Srs. Senadores, é com 
satisfação que ocupç esta tribuna para re_gi~trar a posse do 
Dr. Seixas Dória, eX~GovernaOor de Sergipe, no Conselho 
de Adminfstração da Companhia Vale do Rio Doce, õ.o dia 
30 de julho, no Rio de Janeiro. 

Esse é, sem dúvida, fato dos mais auspiciosos em virtude 
da comprovada experiência profissional e da longa e consa~ 
grada vivência pública desse ilustre político sergipano. Certa~ 
mente a contribuição do Dr. Seixas Dó ria será das mais notá
veis para o crescimento eficaz dessa importante ~mpresa esta~ 
tal que, atualmentc, gerencia o aprOveitamento das imensas 
reservas de potássio do Estado de Sergipe. 

Esse aproveitamento, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
vem se realizando com absoluta competência, em face dos 
elevados índices de produtividade associados à redução dos 
custos operacionais, que permitirá a produção, neste ano, 
de 300 mil toneladas de cloreto de potássio. 

De fato, ao assumir o controle da PETROMISA em 1990, 
a Companhia Vale do Rio Doce promoveu amplo enx_uga~ 
mento administrativo, diminuiu custos e aumentou a capaci~ 
dade de produção em mais de 50%, tornan~<? o projeto potás
sio, único no Hemisfério Sul, altamente viável e extremamente 
necessário ao crescimento da agricultura brasileira. 

Outra decisão, altamente acertada, tomada recentemente 
pelo Governo do Presidente Itamar Franco, foi a absorção 
da Nitrofértil pela PETROBRÁS. A forte vinculação exis
tente entre as duas empresas sinalizou para essa racional deci
são. Com efeito, as 700 mil toneladas de uréia que anualmente 
produz a Nitrofértil em Sergipe e na Bahia dependem do 
fornecimento de 85% de todo o gás natural que é produzidq 
pela PETROBRÁS no Nordeste. Portanto, essa estreita inte~ 
gração horizontal não recomendava a privatização da Nitro~ 
fértil, justamente em razão do mo_nopólio do fornecimento 
da matéria prima pela PETROBRAS. 

Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, ao referirmo~nos 
a essas empresas, devemos também mencionar as dificuldades 
que as mesmas vêm enfrentando face à competição desleal 
com os similares estrangeiros, sobretudo com os fertilizantes 
oriundos da Rússia e dos países da Europa Oriental. Como 
sabemos, no seu afã de obter dólares e outras moedas fortes, 
esses países vêm, comprovadamente, praticando o dumping 
na venda de seus produtos. Para se ter uma idéia, basta dizer 
que a tonelada de uréia importada, que custava 150 dólares, 
caiu para menos de 100. Como as alíquotas de importação 
são baixas e a produção nacional é taxada pelos Estados produ~ 
tores com o ICMS, isso tem Permitido a países tão distantes 
corno a Rússia colocarem seus fertilizantes no Brasil a preços 
inferiores aos praticadOs no mercado interno. Dessa forma, 
urge que as autoridades fazendárias examinem essa situa_ção 
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que muito tem prejudicado a indústria nacfonal de fertili
zantes. 

Finalmente,_ desejamos parabenizar _a Companhia Vale 
do Rio Doce c O GovernO Feàcràl pela feliZes-colha do digno 
e competente Dr. Seixi:I.S DOiia para integrar O Conselho de 
Administração dessa importante empresa estatal. 

O Sr. FranCISco Rollemberg- V. EXi' me concede um 
aparte? 

O SR- ALBANO FRANCO- Concedo o aparte a V. 
Ex\ nobre Senador Francisco Rollemberg. 

O Sr. Francisco Rollemberg- Senador Albano Franco, 
o pronunciamento de V. EX", nesta tarde, é uma comunicação 
e uma análise. Uma comunicação, por se tratar de congra
tulação com João Seixas Dória, meu professor de ginásio, 
melJ: colega da antiga UDN, meu companheiro de campanha 
para o Senado Federal, ex-Governador de Estado, ex-De
putado Federal, ex-componente da famosa "_banda de música" 
da UDN, nos velhos tempos do Congresso Nacional. V. Ex" 
pede a palavra para homenageá-lo, dizer das su~:S qualidades, 
das suas virtudes, virtudes e qualidades das quais sou testemu
nha. Tenho comprovado, pela vida afora, a vida íntegra, inata
cada, de João de Seixas Dória. 

Ele, em Sergipe, no início da sua carreira, jovem advo
gado, foi um brilhante Deputado Estadual, foi Deputado Fe
deral de escol, foi um dos dirigentes da PETROMISA. E 
V. Ex~ bem o disse, ele conseguiu sanear aq-uela empresa, 
ao ponto de torná-la superavitária, não permitindo que ela 
caísse na vala comum das empresas estatais consumidoras 
e sugadoras do erário brasileiro. V. Ex• depois discute o pro
blema da produção, preços, dumping e os fertilizantes, produ
tos usados como insumos na agricultura. V. Ex~. ao homena
gear um amigo, também reconhece, nessa homenage-m, que 
ele se tornou uma esperança, pCirque -no ConSelho ele írá 
mostrar a sua vigilância incontida, para que coisas desse tipo 
não continuem a acontecer. MaS-veja, Senador Albano Fran
co, que a tarefa é demais ingente e pesada. O iiosso cOmpa
nheiro, João Seixas Dórüi, apesar da sua experiência, da sua 
capacidade já comprovada, vai ter que observar e conversar 
muito. POrque isso que V. Exa nos diz, nesta tarde, que é 
uma denúncia das mais sérias, deVe ser olhado com muito 
cuidado pelo nosso Presidente Itamar Franco, para não per
mitir jamais o sucateamento, a destruição das empresas nacio
nais, em detrimento daquelas. que lá, no hemisfério norte, 
procuram competir. provocando dumping, desarticulando, de
sestruturando e tornando o Brasil cada vez maiS dependente. 
Não vou me ater a essa parte do pronunciamento de V. Ex' 
agora, pois, realmente, é a parte mais densa e consistente, 
porque partindo de V. Ex•, Senador, Presidente da Confede
ração Nacional das Indústrias, considerações deste tipO mere
cem uma reflexão maior, uma pesquisa de dados e uma análise 
no plenário desta Casa. Proponho-me, nobre Senador, certa
mente com o seu apõio, voltar à tribuna para não só dizer 
da confiança que todos nós temos, como representante sergi
pano, hoje, na Vale do Rio Doce, mas dizer das nossas preocu
pações e o por quê delas, com o sucateamento que está à 
porta das nossas empresas, principalmente na área específica 
dos insumos da agricultura. Felicito V. Exa pelo pronuncia
mento. A ele associo-me, tanto no que diz respeito à merecida 
referência a João Seixas Dó:iia como as suas preocupações 
de Senador e de Presidente da Confederação Nacional das 
Indústrias. 

O SR. ALBANO FRANCO- Nobre Senador Francisco 
Rollemberg,_o apan_e_de_ V. ~Ex, .. vem valorizar e engrandecer 
o nosso pronunciamento -desta tarde, principalmente através 
da abordagem efctuada, não só homenageando també.m aque
le que fOi Seu- proféssor, colega de partido, companheiro de 
campanha, que é o ex-Governador João de Seixas Dória, 
como tambt!m V. Ex~ teve a lucidez de tocar cm um assunto 
da maior gravidade_ hoje para o País, principalmente para 
a indústria de fertilizantes, que é fundamental para o desenvol
vimento da nossa agricultura, quando me referi ao dumping 
hoje existente contra os nossos produtos, principalmente par
tindo da Rússia e de outros países da Europa Oriental. 

Agradeço a V. Ex~ pelo aparte, nobre Senador Francisco 
Rollemberg, principalmente pela maneira competente e ilus
tre com que abordou os assuntos. V. Ex1 também se interessa 
de perto, inclusive, pela manutenção, pela continuidade, pelo 
crescimento da NITRO FÉRTIL; indústria sediada no seu mu
nicípiO, Laranjeiras. 

Muito obrigado, nobre Senador Francisco Rollemberg. 
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O Sr. Pedro Teixeira - Sr. PresideTite, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Tem V. 
Ex" a palavra. 

O SR. PEDRO TEIXEIRA (PPR - DF. Pela ordem. 
~ Sr. Presidente, consulto a Mesa se posso proferir, nesta 
assentada, em substituição à Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, um parecer que deverá ser apreciado ainda hoje. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V. Ex• pode 
fazê-lo. 

O SR- PEDRO TEIXEIRA (Para proferir parecer.) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores: trata-se de parecer da Comis
são de Constituição, Justiça e Cidadania, da qual somos titular, 
sobre a Consulta n" 2. de 1993, do Presidente do Senado 
Federal, sobre um Ofício de 19-7-1993, de autoria do ilustre 
Senador Antonio Mariz. 

De conformidade com o disposto no art. 101, inciso I, 
do Regimento Interno, o Primeiro Vice-Pf6Sidente desta Ca
sa, no exercício da Presidência, submete ao exame destaCo
missão ofício, aqui assirial3do, datado de 19 do corrente mês, 
de autoria do eminente Senador Antonio Mariz. 

O referido ofício, dirigido ao Presidente desta Casa, versa 
sobre a inconformidade do seu autor com o procedimento 
adotado pela Secretaria-Geral da Mesa sobre fatos que podem 
assim ser resumidos, cabendo antes ressaltar que o nosso pare
cer circunscrever-se-á aos aspectos jurídicos formais da ques
tão, não se adentrando à matéria de mérito. 

O Presidente da República, por intermédio da Mensagem 
n' 237, de 1993 (Mensagem n' 397, de 2 de julho de 1993, 
na origem), encaminhou a esta Casa o Edital no PND-A-2/93, 
da Comissão Diretora do Programa Nacional de Desestati
zação, relativo à privatização da Companhia Siderúrgica Pau
lista- COSIPA, para os efeitos do disposto no art. 2~' da 
Medida Provisória n? 327/93 - publicada no Diário Oficial 
da União de 25 de junho de 1993 e reeditada por intermédio 
da- Medida Provisória n~' 334/93, publicada no Diário Oficial 
da União de 26 de julho de 1993- que previa a possibilidade 
de suspensão dos processos de alienação, no âmbito do Progra
ma Nacional de Desestatização, pelo prazo de vinte dias, caso 
o Senado Federal, mediante requisição dirigida ao Presidente
da República, avocasse o proces-so· para teexame do laudo 
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de avaliação da empresa ou dos bens a serem alienados, no 
prazo de cinco dias_ contado da publicação do edital a que 
se refere o art. 11 da Lei n' 8.031, de 1990 (edital de privati
zação). 

O Senador Antonio Mariz, utilizando-se da prerrogatíva 
que lhe confc.:ria o retrorrcferido art. 2~ da Medida Provisória 
no 327, provocou, mediante requerimento, a avocação, pelo 
Senado Federal, do processo referente à privatização da Com
panhia Siderúrgica Paulista - COSIPA, para teexame do 
seu laudo de avaliação. 

Atendendo ao disposto no supracitado requerimento do 
nobre Senador Antonio Mariz, o Presidente da República, 
em Mensagem de n~ 421, de 8 de julho de 1993, na origem, 
encaminhou a esta Casa os relatórios sintéticos da avaliação 
da COSIPA. 

Posteriormente, o Presidente da República remeteu a 
esta Casa nova Mensagem, de no:- 274/93, Mensagem n'.> 435, 
de 13 de julho de 1993, na origem, aquí recebida no dia 
14 de julho de 1993, aditando a mensagem anteriqrl_ com 
vistas ao fornecimento dos relatórios arialíticos de avaliação 
elaborados no âmbito do processo de privatização da CO
SIPA. 

Daí, Sr. Presidente, conforme análise longa que tecemos, 
surgiu urna discussão cm torno do prazo, ou seja, se correria 
ou não no recesso, tendo o Senador Antonio Mariz discordado 
da interpretação da Mesa. 

Sem adentrar no mérito, conforme falamos, e nos limi
tando a examinar considerações expendidas pelo Senador An
tônio Mariz, chegamos à conclusão de que não há necessidade, 
nesta oportunidade, de se debater a matéria tão_ longamente, 
no toca-nte à questão fulcral dos prazos, porqtfe todas as consi
derações expendidas tornam-se prejudicadas quando se obser
va que o Requerimento n" 695, de 1993, formulado pelo emi
nente Senador Antonio Mariz, teve como fundamento a Me
dida Provisória n" 327, de 24 de junho de 1993, cuja eficácia 
se perdeu desde a sua edição, nos termos ·do parágrafo único 
do art. 62 do texto constitucional, por não ter sido convertida 
em lei no prazo de trinta dias pelo Congresso NacionaL 

A reedição da matéria, por intermédio da Medida Provi
sória n' 334, de 23 de julho de 1993 (publicada no Diário 
Oficial da União no dia 26 do mesmo mês), não teve o efeito 
rctroatívo de revigorar a da Medida Provisória anterior, dando 
continuidade à sua eficácia, dada a clareza do comando consti
tucional, que determina resultar na perda da eficácia, desde 
a sua edição, a medida provisória que náo for convertida 
em lei no prazo de trinta dias, devendo o Congresso Nacional 
disciplinar as relações jurídicas delas decorrentes. 

Nestes termos, concluímos pela prejudicialidade da maté
ria, cm face da perda da eficácia da Medida Provisória no;> 
327/93. 

É o parecer, Sr. Presidente, cujo inteiro teor paSSamos 
a ler: 

PARECER 

Da COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA 
E CIDADANIA, sobre a Consulta n• 2, de 1993, do 
Presidente do Senado Federal, sobre o Ofício n~ 
098/93GSAM, de 19 de julho de 1993, de autoria do 
ilustre Senador Antônio Mariz. 

De conformidade com o disposto no art. 101, inciso I, 
do Regimento Interno, o Primeiro Vice-Presidente destaCa-

sa, no exercício da Presidência, submete ao exame destaCo
missão, por intermédio do Ofício SMSS0/93, de 30 d" juílio 
último, o Ofício n' 098/93GSAM, do dia 19 do mesmo mês, 
de autoria do eminente Senador Antônio Mariz. 

O referidO Ofício n~ 098/93GSAM, dirigido ao Presidente 
desta Casa, ve,r~~ sobre a inCOJ:?-(Ormidad:e. qà seu auto.r CO!Jl 

procedimento adotado pela Secretaria-Geral da Mesa sobre 
fatos que podem ser assim resumidos, cabendo-nos, antes, 
ressaltar que o nosso parecer circunscrever-se-á aos aspectos 
jurídicos, formais da questão, não se adentrando à matéria 
de mérito: 

O Presidente da República, por intermédio da Mensagem 
n' 237, de 1993 (Mensagem n' 397, de 2 de julho de 1993, 
na origem), encaminhou a esta Casa o Edital n·~ PND-A-2/93, 
da Comissão Diretora do Programa Nacional de Desestati
zação, relativo à. privatização da Companhia Siderúrgica Pau
lista - COSIPA, pará os efeitos do disposto no art. 2" da 
Medida Provisória n" 327/93 - publicada n6 Diário Ofic-ial 
da União de 25 de junho de 199~ e reeditada por intermédio 
da Medida Provisória n\' 334/93, publicada no Diário Oficial 
da União de 26 de julho de 1993- que previa a possibilidade 
de suspensão dos processos de alienação, no âmbito do Progra
ma Nacional de Desestatização, pelo prazo de vinte dias, caso 
o Senado Federal, mediante requisição dirigida ao Presidente 
da República, avocasse o processo para reexame do laudo 
de avaliação da empresa ou dos bens a serem alienados, no 
prazo de cinco dias contado da publicação" do edital a que 
se refere o art. II da Lei n' 8.031, de 1990 (edital de privati
zação). 

O ilustre Senador António Mariz, utilizando-se da prerro
gativa que lhe conferia o retrorreferido art. 2° da Medida 
Provisória no:> 327/93, provocou, mediante o Requerimento 
n? 695, de 1993, a a vocação pelo Senado Federal do processo 
referente à privatização da Companhia Siderúrgica Paulista 
- COSIP A, para reexame do seu laudo de avaliação. 

Atendendo ao disposto no supracitado Requerimento do 
nobre Senador António Mariz, o Presidente da RepUblica, 
em Mensagem de n' 249, de 1993 (Mensagem n' 421, de 8 
de julho de 1993, na origem), encaminhou a esta Casa a os 
relatórios sintéticos de avaliação da COSIPA. 

Posteriormente, o Preside.nte da República remeteu a 
esta Casa nova Mensagem, de fi\' 274/93 (Mensagem n"'435, 
de 13 de julho de 1993, na origem), aqui recebida no dia 
14 de julho de 1993, aditando a Mensagem anterior com vistas 
ao_ fornecimento dos relatórios analíticos de avaliação elabo
rados no âmbito do processo de privatização da COSIPA. 

Alegando que a Secretaria-Geral da Mesa resolveu enca
minhar-lhe os laudos de avaliação da COSIPA presumindo 
ser possível dar â matéria tratamento regimental análogo ao 
di_spensado ao Requerimento de Informações (cujo prazo de 
tramitação n~o se interrompe no curso do reç~sso legislativo), 
formulou o ilustre Senador Antônio Mariz o já citado Ofício 
n' 098/93GSAM, sustentando a tese de que "a hipótese ver
tente não guarda qualquer relação de similitude com aquela 
outra, sendo por isto impróprio pretender-se dispensar trata
mento processual-parlamentar idêntico ao da proposição refe
rida". 

Entende, com efeito, que, havendo o Poder ExecutiVo 
atendido à solicitação dos laudos de avaliação da COSIPA 
em duas etapas (dias 8 e 14 de julho de 1993), tendo a docu
mentação completa chegado ao Senado quando e$.te _já se 
encontrava em recesso, iniciado no dia 14 de julho, e, conside
rando-se a determinação contida no caput do art. 253 do Regi-
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menta Interno - d:i manifestação prévia das comissõeS com
petentes sobre as matérias -a Serem aprcciàdas pelo Plé:nário 
-, não poderia assim fluir o prazo de vinte dias de suspensão 
do processo de alienação respectivO, d~ ~ g~e trata o ~rt._ ~" 
da Medida Provisória -n~ 327/93; à vista do disposto nO-§ 3o 
do art. 118, do Regimento ·Interno, que prevê a suspensão 
dos prazos das comissõe-s pelo enccrramenló da sessão legis-
lativa. _, .-

0 que se verifica, ante as alegações fáticas e jurídicas 
que nos foram apresentadas, é um conflito-aparente de normas 
consubstanciado na opção pela aplicação do diSposto no pará
grafo único do art. 3" da citada Medida P_r_o~j_~ória n" 327/93, 
que determina a contagem do pi-azo de suspensão dos pro
cessos de alienação~a partir-da entrega do lal!do de avaliação 
requisitado pelo Senado (o que ocorreu no dia 14 de julho 
último), ou pela aplicação do que preceitua o anteriormente 
citado § 3o do art. 118 do Regimento Interno, que suspende 
os prazos das comissões pelo encerratnent~ da sessã9 legisla
tiva (fazendo com que o momento inicial do prazo se desse 
apenas no primeiro dia útil subseqüente de funcionamento 
do Congresso Nacional). 

Como se vê, o conflito de normas é apenas aparente, 
pois, na verdade, o âmbito material de abrangência da lei 
ordinária - de cujas características se reveStein as medidas 
provisórias - não se confUnde com o da norma regimental, 
aprovada por Resolução do Senado FederaL 

As resoluções legislativas têm como conteúdo matéria 
de competência privativa do Congresso e! de Suas Casas, com 
efeitos internos, assim como os regimentos internos, -apesar 
de exceções a esta regra, como é o caso de algumas resoluções 
com efeitos externos, tal como a de delegação legislativa e 
a de fixação de limites e condições para a concessão de garantia 
da União em operações de crédito interno e externo. 

Não são, por estas razões, as resoluções emanadas do 
Poder Legislativo da União hierarquicamente inferiores às 
leis ordinárias, uma vez que não -encontram aquelas o seu 
fundamento de validades nestas. Ambas têm engate lógico 
na própria- Constihtição Federal, não havendo, Portanto, su
bordinação entre elas, atê porque têm âmbitos materiais de 
abrangéncia "nitidamente diversos. 

Por conseguinte, como, no caso vertente, se trata_de ques
tão interna corporis, de processo legislativo- cujo disciplina
menta é da competência privativa do Senado Federal, nos 
termos do disposto no art. 52, incisO XIIT, d_ã-~COnstituição 
Federal-, não cabe à lei ordinária imiscuir-se nesta niatéría. 

Ao nosso ver, como o prazo de vinte dias de suspensão 
do processo de alienação era. por inferência lógica, o mesmo 
de que dispunha o Senado Federal para_ apreciar a matéria, 
não poderia ele correr dUrante O período de recesso lcgi_slativ_o, 
à luz do anteriormente citado preceito regimental que deter
mina a suSpensão dos prazos das comissões durante o recesso 
legislativo, sob pena do perecimento do objeto do parecer 
a ser dado pela comissão competente, caso já houvesse ocor
rido, nesse interregno. a alienação da empreSa iió curso do 
processo de privatização. 

Em última análise, o que se estaria: pérmitindo é que 
o Presidente da República, por intermédio de medida provisó
ria, alterasse o decurso dos prazos do Regimento Interno, 
que é matéria da competência _l?ti~?:!i_ya do Senado Federal. 

Quanto a6 tratamento regimental análogo ao dispensado 
ao requerimento de informações, não tem(lS dúvidas_de que 
as hipóteses são manifestamente diStintaf:Q_ e~~~o de trinta 
dias do requerimento de informações é dado ao Ministro de 

Estado-para responder ao requerimento, não havendo motivos 
para· interrupção ou suspensão no período de recesso legisla
tivo, pois o recesso não impede que o Ministro prOviçlencie 
as respostas às iridagações nele contidas. Por outro lado, o 
prazo de vinte dias de suspensão do processo de alienação 
é-o prazo de que dispõe o Senado Federal para manifestar-se 
sobre os laudos de avaliação, dependendo essa manifestaçâo 
de parecer técnico da comissão competente. Por isso mesmo, 
estando o Congresso Nacional em recesso não será -poSsível 
dar seguimento aos trabalhos das comissões, cujos prazos se 
suspendem à luz do _citado § 3o do art. 118 do Regimento 
Interno. O próprio Presidente do Senado, ao nosso_ ver com
partilhando desse mesmo entendimento, apenas· no dia 2 do 
corrente despachou à COmissão de Assuntos Económicos os 
relatórios analíticos de avaliação aqui chegados no dia 14 de 
julho último. Aguardou, por conseguinte, otérmino do reces

_ _so parlamentar para dar o devido prosseguimento à tramitação 
da matéria. 

Sendo assim, seria lícito concluirmos pelo entendimento 
de que o prazo de que dispunha a Comissão de Assuntos 
Económicos para o exame e emissão de Parecer sobre os 
laudos de avaliação da COSIPA só começou a fluir a partir 
do dia 2 do corrente mês primeiro dia útil subseqüente ao 
término do recesso legislativo, tendo em vista haver o encami
nhamento integral dos referidos laudos ocorrido somente no 
momento em que o Congresso Nacional já se encontrar em 
recesso legislativo, aplicando-se, assim, o disposto no § 3\> 
do art. 118 do B.egimento Interno sobre o decurso do prazo 
em questão. 

Todavia, todas as considerações aqui expendidas tornam
se prejudicadas quando se observa que o Requerimento n\> 
695, de 1993, formulado pelo eminente Senador Antônio Ma
riz, teve como fundamento a Medida Provisória -n"' 327, de 
24 de junho de 1993, cuja eficácia se perdeu desde- a sua 
edição, nos termos do parágrafo único do art. 62 do texto 
constitucional, por não ter Sido convertida em lei no prazo 
de trinta dias pelo Congresso Nacional. 

A reedição da matéria, por intermédio da Medida Provi
sória n" 334, de 23 de julho de 1993 (publicada no Diário 
Oficial da União no dia 26 do mesmo mês), não teve o efeito 
r'etroativo de revigorar a da Medida Provisória anterior, dando 
continuidade à sua eficácia, dada a clareza do comando consti
tucional que determina resultar na perda da eficácia, desde 
a sua edição, a medida provisória que não for convertida 
em lei no prazo de trinta dias, devendo o Congresso Nacional 
disciplinar as relações jurídicas delas decorrentes. 

Nestes termos, concluímos pela prejudicialidade da maté
ria em face da perda da eficácia da Medida Provisória n9 

327/93. . 

SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Assim V. EX' 
conclui, aceitando a decisão da Mesa quanto ao prazo? 

O SR. PEDRO TEIXEIRA - Concluo, Sr. Presidente, 
aceitando a decisão da Mesa quanto ao prazo. 

O Sr. Jotahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra 
para discutir a matéria. 

SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES (PSDB - BA. Para dis
cutir. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senado
res, em primeiro lugar, precisamos decidir e deixar bem claro 
-e aceito esse parecer pela prejudicialidade -que a privati-
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zação da COSIPA pode ter prosseguimento sem nenhum óbi
ce. É isso que quero que fique_bem claro: se é po-ssível, se 
a interpretação está correta ou não. Porque não havendo mais 
a solicitação e o prazo tendo decorrido, não há mais condição 
de se evitar o outro pedido de audiência para vcrificãi a ques
tão da variação de preços. Então, nós não podemos mais 
nos movimentar a respeito dessa privatização. 

Em segundo lugar, Sr. Presidente-, enquanto V. Ex~ ainda 
solicita informações a respeito do assunto, se V. Ex~ puder 
me dar essa informação, a decisão da Mesa, eu gostaria de 
tê-la. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A decisão 
da Mesa foi no sentido de que o prazo se extinguiria hoje. 

Essa matéria deverá ser discutida c votada na sessão a 
ser convocada para as l8h30min de hoje, mas nada impede 
que o nobre relator se pronuncie, já atendendo a solicitação 
de V. Ex• 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr. Presidente, outra 
obsen·ação que faço ao parecer do nobre Sr. Relator é que 
nós também estamos atendendo a uma determinação de uma 

· medida provisória que eu defendo. Eu apresenfci, há muitos 
anos, ainda no Governo Sarney, uma proposta para que hou
vesse a audiência do Congresso cm cada caso específico de 
privatização. Veja V. Ex~ que O ·meu pensamento é nO sentido 
de que o Congresso deve ter condições de examinar os casos 
de privatizaÇão. --

Mas, antes de tudo, Sr. Presidente, já que agora nós 
ternos o direito, segundo a medida provisória, de examinar 
essas questões no prazo de 20 dias, nós temos que, em primeiro 
lugar, nos preparar para isto. Não adianta pedir ao Governo 
que suste um processo de privatização para que o Senado 
examine a avaliação feita na área do Executivo se rião estiver
mos preparados para fazer essa avaliação. É preciso qUe a 
Comissão de Assuntos Econômicos tome ã.s providências ne
cessárias para que tenhamos, aqui, técnicos Capazes de nos 
dar o assessoramento para exercitarmos_ ~~-~e__papel, que é 
da maior importância para o Senado. bnquanto não estiver
mos preparados, não adianta pedirmos o que, mal compa
rando, poderíamos chamar de pedir vista para devolver o 
processo em voto separado, porque não temos condições para 
dar esse voto em separado. Por esta razão é que solicito a 
atenção da Mesa do Senado, a atenção do Sr. Presidente 
da Comissão de Assuntos Económicos e dos Srs. Senadores. 

'Não devemos solicitar a averiguação_porqueúão temos condi
ções de fazer a comparação, uni novo exáni.e, pàfã apresen
tarmos_ à sociedade brasileira a nossa avaliação da empresa 
que.vai ser privatizada. _ 

Solicito ao nobre Senador Pedro Teixeira o obséquio de 
me informar como ficaríamos nessa situação da COSIPA. 

O Sr. Pedro Teixeira- Concordo com V._ Ex\ nobre 
Senador Jutahy Magalhães. O Presidente do Senado deter
minou que a matéria fosse para a Corn~ssão de Assuntos Eco-:
nômicos. São relatórios analíticos, de-procedimento, que os 
técnicos de entidades qnc militam com a matéria levam 1 
ou 2 anos. Então, não é possível que o Senado, fluindo ou 
nãao prazo no decurso do recesso, tenha condições de exami
nar, sem uma assessoria à altura, montanhas de papel. São 
verdadeiras montanhas. No caso da COSIP A são dois montes, 
numa linguagem comum, duas pilhas de análise económica 
feitas por técnicos na matéria. Na realidade, apenas vai expor 
o Senado Federal, se não houver um norte que permita um 

exame sério, a fa?er análises atropeladas que poderão macUlar 
a sua imagem e levar a decisões errôneas. 

Mas, no caso vertente, volto ao fulcro do meu voto. O 
meu voto é no sentido de não entrar no mérito da questão, 
se corria ou não o prazo. Considerei prejudicial. Sendo preju
dicial, o requerimento do nobre Senador Antonio Mariz volta 
para decisão da Mesa. 

Agora, as conseqüências decorrente disso, se pode ainda 
Ser apresentado ou não outro requerimento, seria uma matéria 
a ser discutida rio mérito. 

Como me filiei apenas à periferia de entender que é preju
dicial, realmente não me aprofundei no exame da matéria 
nem achei que num parecer dado em plenário, afoitamente, 
podia examinar essa questão definitivamente. Prefiro me cin
gir ao sentido de que realmente é prejudicial. Sendo assim, 
prevalece a decisão da Mesa, sem que eu esteja esposando 
qualquer tese. Pela profundidade dessa matéria, eu não gosta
ria de substituir a Comissão de Constituição e Justiça. Está 
liberado o leilão da COSIPA a prevalecer essa tese da prejudi
cialidade, porque não se fala mais no assunto, tendo em vista 
que não existe maiS recurso. Findou o prazo legal para se 
fazer o recurso. 

Esse é o meu entendimento final. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Sr. Presidente, agra
deço ao Senador Pedro Teixeira, Relator da matéria neste 
plenário, pelas explicações e entendo também que esta deve 
ser a decisão. Não podemos assumir a responsabilidade de 
protelar essa privatização se não estamos ém CondiÇões de 
fazer o levantamento necessário. Por essa razão, levantei a 
questão, porque já se passaram 20 dias e não temos condições 
de examinar a matéria. 

O Sr. Ronan Tito- Permite-me V. Ex• um aparte, nobre 
Senador? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Com prazer, Senador 
Ronan Tito. 

O Sr. Ronan 1'ito- Encontrava-me em meu gabinete, 
despachando uns papéis que se acumularam no recesso, e 
ouvi o debate sobre a privatização da COSIPA. Interessante 
é que também fui surpreendido, em toda a correspondência 
que recebi, com o fato de que devo ser o relator desse projeto 
de privatização. Como disse muito bem o Senador PedroTei
·xeira, recebi calhamaços de papéis, embora a situação da 
COSIPA já tenha sido publicada muitas vezes e todos a conhe
cemos. Como Presidente da CPI, por exemplo, posso dar 
um testemunho: é a maior devedora de ICMS do Brasil, hors
concours. Ela não disputa com ninguém; é a que mais deve. 
A tal ponto que ela poderia melhorar em muito a situação 
do Estado de São Paulo se pagasse o ICMS que deve. Por 
outro Lado, tivemos, para consertá-la, a escolha de um general, 
não sef se especialista em aço, em siderurgia, que foi até 
diretor comercial em Belo Horizonte. Mas eu nunca soube 
que ele tivesse qualquer ligação com empresas de qualquer 
tamanho. Eu o conhecia como radialista, como ex-deputado. 
De repente, ele aparece lá como diretor. Vejo com muita 
apreensão, nobre Senador, e quero dar um outro testemunho 
aqui. Eswu vindo da Alemanha e gostei de ter visto, naquele 
país, um slogan que a Alemanha unificada divulgou: "Você 
tem um marco? Nós temos uma empresa para te vender. 
O Estado alemão não quer ser dono da empresa, porque 
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não abre mão de ser sócio de todas as empresas". Será que 
não somos capazes de apreender isso? O GOverno deve"-ier 
soberano, forte. Sou contra o estado mínimo, que muita gente 
defende. Eu qut::ro ver o estado soberãno, o estado forte. 
O estado soberano. o estado forte, na verdade, participa, 
como sócio, de todas as empresas. arrecadando impostos. 
Vejam V. Exns o caso da USIMINAS- -fiii favorável à sua 
privatização- . qú.e nundf rctornou~lO céütaVos sequer para 
o caixa do Governo centraL Estou falando da melhor empresa 
apresentada, até agora, para a privatização. De\Cum lucro, 
mas nas mãos da iniciativa priVada. de 147 niilhõcs de dólares; 
destes, 35% vêm para o caixa da União. Precísamos debB.ter 
e descobrir, mas acho que não existe po~ição mais cómoda 
para um governo, que verdadeiramente quer promover o de
senvolvimento, do que abrir mão dessa poSição de governo
empresário. Não porque não deu certo no Brasil; não deu 
certo cm lugar nenhum do mundo. Aliá_s, o Brasil hoj_e é 
palco de teses extraordinárias. Outro dia tomei Conhecimento 
de uma tese para combatl.!r a inflação áe 30% aõffiês~ distríbuir -
a economia, e, ao mesmo tempo. conter a inflação, aumentar 
a massa salarial. Quer dizer, iSso deve merecer~ sáfiela menção 
de uma tese dessa magnitude, o Prêmio Nobel de Economia, 
porque ninguém jamais tentou isSo no mUndo. Nunca! Vamos 
tentar isso aqui, no BrasiL Aumentar a massa salafiil-,-a:istri
buir a riqucz;a e conter a inflação ascendente de 30% ao mês. 
Por outro lado, nobre Senador, já safmos das empresas side
rúrgicas, verdadeira e tecnicamente melhor montadas e situa
das ao pé das jazi(:..ts de minério. Quanto à COSIPA, não 
lhe é tão fácil assim competir, ao mesmo tempo, com a USIMI
NAS, localizada ao lado do minério, de um rio que não precisa 
nem de bombear a água - e uma aciaria gasta muita água 
- , de uma ferrovia que foi construída para levar aço e que, 
apesar disso, durante muitos anos deu muito prejuízo ao meu 
Estado. Agora está dando lucro, está recolhendo corretarnen
te o ICMS e, no final do ano, pagará Imposto de Renda. 
Como relator, não examinei aquela papelada toda, nem dá 
para ler, é um verdadeiro calhamaço, mas dá para ler o sumá
rio. Quem já militou cm empresa sabe o qUe é balanço; ativo, 
realizável, passivo, realizado a curto e a longo prazo, obriga
ções sociais, obrigações fiilanceiras, a dependência dessa em
presa com o mercado; basta que se dê urna olhada em tudo 
isso para verificar a situação da empresa. Não há necessidade 
de ficar olhando documento por documento com uma lupa. 
Dizem que a melhor maneira de desinformar é massifiCar 
a informação. Quando não se dá informações específicas e 
joga-se um calhamaçO de notícia~~ -dizem que ê a melhor ma
neira de desinformar. De maneira que -~ontinuo favorável 
à privatização, principalmente para que tornemoseste Estado 
soberano, juiz, porque não posso eritenaer aigUern soberano 
como juiz se é juiz c parte ao mesmo tempo; se ele é juiz 
e jogador ao mesmo tempo; se ele quer arrecadar imposto, 
mas, ao mesmo tempo, ele é concorrente~ Não consigo ver 
isso de maneira correta. Aliás, em conversa, quando do meu 
retorno da Alemanha, _com o Deputado Ibsen Pinheiro, S. 
Exa, que esteve co_mo o Presidente Fidel Castro, disse que 
vai convidá-lo para dar um depoimento aqui, no Congresso 
Nacional. sobre a abertura de mercadQ,_sobre empresas etc., 
porque há um conceito que Fidel Castro conseguiu superar 
e que nós, brasileiros, ainda não, o da abertura de mercado, 
de marchar de acordo com o curso do mundo, porque senão 
podemos ficar como aquele rapaz, cujo frito -tOdos conhe
cemos, em que o exército todo marchando errado e o filho 
da madame que estava assistindo o desfile marchando certo. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agradeço a V .. ç_x• 
pelo aparte, Ciue lnostra corno foi útil ter lev~ntado essa_ ques
tão aqui, no plt~nário. 

Como V. Ex', também penso que devemos apressar essas 
privatizações e_que o Congresso tem direito a dar uma palavra 
sobre elas quando julgar necessário. E_rite:ll-do que podemos 
exercer o papel que procurou desempenhar o Senador Antó
nio Mariz, desde que tenhamos condi_ções de saber que· esta
mos solicitando esse prazo de 20 dias para fazer a avaliaçãc:;t 
em razão de determinados problemas conheCidos -e que pode
mos ter dúvidas quanto à avaliação realizada. _ 

ConsiderO que até agora não estamos preparados aqui, 
no Congresso, principalmente no Senado, para fazer essas 
avaliações. V. Ex' fala que um simples olhar no balanço c 
um exame daS questões de _ _orde_m_ fi-nanceira nos dariam condi
ções de fazer uma avaliação aproximada, mas, quando existe 
dúvida, não adianta ficar só no balanço, a dúvida vai deter
minar que se faça um exame niais profundo para verificar 
se existe ou não razão na avaliação que foi feita. 

Então, por isso. considero que ternos a necessidade de 
dispÕr a(iui de um assessoramento adequado ao exercício desse 
papel. Não p(_)demos (i~ar _p_~o~e!and~·- ~~ando solicitação de 
viSta, se não temos, pelo menos, o caminho a ser adotado 
para a realização-do exame necessário c:Jessaquestão. Acredito 
que, terminando hoje o prazo de 20 dias, devemos logo dar 
condições ao Executivo de fazer a liberação para priVat-ização 
da COSIPA, como a de qualquer outra empresa que y~nha 
a estar -na mesma Situação. 

O Sr. Ronan Tito- Estou de pleno acordo com V. Ex~ 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Essa .é minha preocu· 
pação no momento. Por isso~ levantei a questão. 

O Sr. Gilberto Miranda- Permite-me V. Ex•,. um aparte? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Com prazer ouço V. 
Exa, Senador Gilberto Miranda. 

O Sr. Gilberto Miranda- Nobre Senador, apresentei 
requerimento ã Mesa do Senado Federal no sentido de que 
o Ministro Paulino Cícero respondeSse sobre uma auditOria 
que mandou fazer na COSIPA tão logo assumiu o Ministério. 
Sei·, por fontes do próprio MiniStério, que esse relatório sobre 
a administração passada da COSIPA é uma das maiores vergo
nha5 ocorridas neste País em termos de corrupção. O relatório 
não se tornou público, foi omitido pelo MiniStro até agora, 
e não recebi cópia do mesmo. Volto a reiterar esse pedido 
no Senado Federal e a V. Ex• como Vice-Líder. Sou favo_rável 
à privatização o mais rápido possível. Como diz o ex-Ministro 
Delfim Netto, a privatização tem de ~er selvagem; o Estado 
tem que se livrar dessas estatais; o Estado tem que pa-Tar 
de colocar dinheiro nessas estatais. Mas pergunto também: 
no momento em que são presos sonegadores de impostos, 
processados sonegadores de impostos, por que o Governo, 
como exemplo, também não manda prender os ex-adminis
tradores da COSIPA, que deixaram de pagar IPI, que deixa
ram de pagar Imposto de Renda, que deixaram de pagar 
aos cofres do Estado de São Paulo mais de 300 milhões de 
dólares? Não vi;em momento algum, MinistrO nenhum pedir 
que os administradores dessa estatal, por eles administrada, 
fossem processados, fossem presos, ou responsabilizados por 
isso. Então, entendo que _está na hora, também, no momento 
da privatização da COSIPA, que o MiniStro Paulino Cícero 
torne público esse requerimento e encaminhe à Receita Fede
ral, pedindo providências urgentes contra ·os impostos não 
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pagos por aqueles sonegadores. Era o meu aparte. Muito 
obrigado, Senador. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Solicito a V. Ex•, 
em primeiro lugar, a informação de _quando foi- feito esse 
requerimento de informações ao Ministro Paulino Cícero. V. 
Ex• tem idéia da data em que o apresentou? 

O Sr. Gilberto Miranda - Esse requerimento foi feito 
há mais de 40 dias. Acredito que já era hOra de retornar 
ao Senado. Mas, independente do meu requerimento, Sena
dor, penso que um Ministro de Estado, ao receber um relatório 
que compromete uma ex-administração, O q-Ual prova clara
mente que houve excesso de corrupção e de malversação dos 
fundos do Governo áu dCssas companhias, deveria encami
nhá-lo ao Senado. Esse relatório foi omitido. Ninguém sabia, 
a não ser agora que se está tornando público, de sua existência. 
Dízeni que para privatizar a COSIPA, o Governo Federal 
teria que colocar 1 bilhão de dólare$, de dívidas já vencidas, 
sendo que a COSIPA tem hoje 2 bilhões de dólares de passivo, 
ou seja, seu passivo é maior do que o ativo. O Governo 
'vai colocar 1 bilhão de dólares? Tenho minhas dúvidas. A 
Caixa Económica está precisando de 4 bilhões de dólares que, 
até agora, não fomm obtidos; com isso, todos os programas 
de habitação e tudo o mais está parado. 
· Reitero que o Ministro Paulino Cícero convoque a im
prensa tornando público esse relatório e que mande-me uma 
cópia. Além disso, peça ao Ministério Público _que faça alguma 
cóisa com aqueles que levaram a COSI_PA = .. chegou a 1 
milhão e 200 mil dólares o prejuízo diário, passando para 
600 mil - a um prejuízo diário da ordem de 1 milhão de 
dólares, atualrnente. Eu gostaria de lembrar que a União 
Soviética, quando sustentava Cuba, gastava tmilhão de dóla
res por dia; no entanto, para sustentar a COSIPA, gasta-$e 
1,2 milhões de dólares diários. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Acredito que V. Ex• 
tenha razão, quando diz que é necessário atender ao seu reque
rimento de informações, mais do que isso, que seja encami
nhado o relatório, dependendo de seus termos, caso ele seja 
aceito pelas autoridades competentes. Sei, tamb~m, por leitu
ra de jornais, não por informação, que existe beije um ·processo 
atendendo aquilo que V. Ex• vem solicitando, ou seja, a puni
ção dos responsáveis por uma falada má administração na 
COSIPA, com retribuição do dinheiro que teriam que devol
ver aos cofres da União. Não sei ao certo, estou dando esta 
resposta baseada em informações de jornais, que, infelizmen-
te, nem sempre são as mais corretas. -

Quando V. Ex~ receber informações do relatório oficial, 
terá condições de fazer um exame da questão e verificar se 
existe ou não condições .de solicitarmos a punição daqueles 
que foram responsáveis pela administração da COSIPA. 

O Sr. Gilberto Miranda - V. Ex~ tem toda razão com 
relação ao relatório publicado no jornal; quanto à condenação 
dos ex-diretores isso é com relação a Persico Pizzarniglio, 
o fabricante de tubos, que·vendeu à COSIPA 15 milhões 
de dólares de debêntures, sem correção monetária- pasmem 
V. Ex"S! E a diretoria passada da COSIPA, anterior a essa 
intervençãO, comprou essas debêntures - está no caixa da 
COSIPA- e, por isso, serão processados agora. Mas quando 
serão processados os ex-diretores, com relação aos tributos 
não pagos, ao ICM não pago, ao Imposto de Renda recolhido 
do funcionário e não pago, 3.o IPI não pago? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Queira Deus que um 
dia consigamos fazer com que todos paguem seus impostos 
em dia, sejam os das empresas estatais, sejam os das empresas 
privadas, sejam os dos empresários, sejam os dos banqueiros. 
Se conseguirmos isso, seremos um país que não precisará 
ter preocupações maiores com recursos. Os quatro milhões 
de dólares da Caixa Econômica Federal apareceriam facil
mente para subsidiar qualquer programa de habitação neste 
País. 

O Sr. Gilberto Miranda- Volto a reiterar. O Governo 
tem de dar exemplo no que foi a administração passada, fazen
do com que aqueles que levaram essas estatais ao ponto em 
que está sejam punidos. Não vi nenhum ex-presidente de 
estatal, que deixou de pagar impostos, ter sua prisão cogitada. 
Por que não prendem os presídentes e os diretores de estatais 
que não recolheram Previdência Social, Imposto de Renda 
e TPJ? Por que só o pequeno, o médio. e o grande do setor 
privado? Vamos começar também pelo Governo. O Governo 
deveria ir à televisão, o mais rápido possível, e dar o exemplo, 
mandando processar, pedindo a prisão dos cinqüenta direto
res, presidentes de estatais que não recolheram impostos~ e 
dizer quais são as estatais. Penso que seria muito interessante. 
O exemplo partindo do Governo daria mais força ao excep
cional trabalho que está fazendo o Secretário da Receita, 
Dr. Osires Lopes, na cobrança de impostos. Acredito que 
está na hora de o Governo dar essa demonstração à população. 
Muito obrigado, Senador. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - O trabalho que está 
sendo executado ainda está no início daqueles objetivos que 
precisam ser alcançados. Mas vamos ter fé e, pelo menos, 
o primeiro passo foi dado; esse passo é importante para que, 
daqui por diante, tudo seja feito com mais facilidade c com 
mais permanência. 

O Sr. Antonio Mariz- Permite V. Ex" um aparte? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Ouço V. Ex• com 
prazer, Senador Antonio Mariz, que é o autor do requeri
mento. 

O Sr. Antonio Mariz- Senador Jutahy Magalhães, não 
estava presente no início do seu pronunciamento. Porém, do 
que pude ouvir depreendo que a preocupação básica de V. 
Ex~ é com o retardamento da privatização da COSIPA. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Permita-me, não é 
retardamento, penso que é um direito fazer: solicítei, trabalhei 
para que o Congresso tivesse condições de fazei o exame 
dessas questões. Tanto que não é essa a minha preocupação 
~aior. A minha preocupação é que o Senado esteja preparado 
para exercitar esse direito, e não apenas fazer o requerimento 
de informações para averigüação e não estar preparado por
que, mal comparando, disse que era a mesma coisa se pedir 
vista de um processo e depois devolver o processo em voto 
em separado por falta de condições de um exame maior da 
questãO. -

O Sr. Antonio Mariz- Seja como for, na parte do discur
so de V. EX" que escutei, fez tarribém referência à questão 
do prazo da possível interrupção da privatização da COSIPA. 
A iniciativa do Senado poderia levar à interrupção da privati
zação da COSIPA. A questão da competência técnica para 
avaliar os laudos é urna competência lateral. Creio que o 
que interessa é a iniciativa do Presidente da República~ porque 
não foi ninguém mais do que o Presidente da República que, 



7004 Quarta-feira 4 DIÁRIO DÓ CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Agosto de 1993 

através de uma medida provisória, estabeleceu essa compe
tência do Senado para opinar sobre os laudos de avaliação 
das empresas em processo de privatização. 

O SR. JUTAHY MAGALH~ÃES- Com o~ que concordo 
plenamente. Tanto que defendo e defendi isso antes mesmo 
de a medida provisória ser feita-. 

O Sr. Antonio Mariz -Então, é em --função de J.!.ma 
iniciativa do Presidente da República- de um-a medida provi
sória por Sua Excelência editada- que o Senã.do hoje analisa 
esses laudos. Como V. Ex" salientou. o requerimento dos 
laudos é de minha iniciati~a. Pareceu-me que, se o próprio 
Poder Executivo não se sentia seguro, ao promover o processo 
de privatização, em relação às avaliações que vinham sendo 
feitas, c que têm sido constantemente discutidas e contestadas, 
inclusive na Justiça, não poderíamos nos omitir de exercer 
uma prerrogativa legal- agora legal -contida nessa medida 
provisória. Esta é a motivação do meu requerimento: o Senado 
assumir as suas respófisahilidades legais, exercê-las. Daí o 
requerimento que fiz, aprovado pelo Plenário desta Casa, 
e que motivou a remessa dos laudos à Comissão de Assuntos 
Económicos. Tanlbém cabl!'ria analisar a qu~stão do prazo, 
ou seja, quando corre o prazo dessa avaliação: A medida 
provisória estabdcce como termo.iniciãl a--eiitrega dos laudos. 
sem se referir ao problema do recesso parlamentar. Parece-me 
evidente que esse prazo não poderia correr no período de 
recesso, primeiro: porque o próprio Regimento estabelece 
como regra geral que. ao final da Sessão Legislativa, desde 
o início do recesso, todos os prazos são suspensos. Por analo
gia, seria perfeitamente a-plicável o princípio do recesso que 
medeia o primeitõ c o segundo período legislativo de uma 
mesma sessão. Se a analogia não fosse aplicável, haveria outra 
razão ainda mais forte. porque a medida provisória estabelece 
que o Senado deve pronunciar-se ao final do julgamento desses 
laudos, sob pena de, pelo silêncio, tacitamente, aprová-los. 
O Senado tem de votar urna resolução, segi,I_nçlo a_ medida 
provisória. Seria,--talvez, discudvel o instrumento a séi Votado: 
se resolução, se decreto legislativo. O fato é que a medida 
provisória reclama resolução. Ora, se o Senado deve votar 
uma resolução ao final da análise desses--autos, como esse 
prazo poderia correr no recesso parlamentar? Evident~f!le!}te 
é impossível e tornaria inexeqüíve1 a medida provisória. A 
regra de boa interpretação manda que se aplique o princípio 
geral de que nenhum prazo corre no rcc_csso. Outro aspecto 
nteressa à questão do tempo a ser consumido nessa avaliação, 
diz respeito à capacidade de fazer. A quem cabe fazer? A 
quem requer? Ao autor do rcqu_erimento ou ao Senado, como 
Casa Legislativa, comO uma dã.s entidades qUe integram o 
Poder Legislativo?-Entendi que cabia isso ao S~ad_o_ Feder_"'l, 
diferentemente dã primeira interpretação da Mesa, que me 
fez destinar os laudos finalmente enviados pelo Poder EXecu~ 
tivo - é diferente a natureza do requerimento de análise 
dos laudos do requerimento de informações. No caso do re
querimento de informações, o Senador, autor do requerimen
to, utilizará as informações a seu critério, para instruir o pio-· 
nunciarnento c fundamentar um projeto de lei ou, simples
mente, nada fará com elas. No caso dos laudos de avaliação 
de urna empresa, em processo -de privatiZação, não, porque 
o silêncio compromete o Senado Federal; o silêncio implica 
aprovação automática dos laudos, conforme dito na medida 
provisória que, de resto, é também matéria controvertida. 
Estaríamos ressuscitando o decurso de prazo para a aprovação 
de matéria legislativa, voltando no tempo, no período dos 

decretos-lei q~e ganhavam vigência definitiva a partir do silên
cio do Congresso Nacional. São esses os pontos, Senador 
Jutahy Magalhães, que me induziram a requerer vista desses 
laudos. Em seguida, levaram~me a propor à Mesa que fossem 
ouvidas as comissões técnicas do Senado Federal, já que a 
decisão, mesmo afirmativa ou negativa, envolveria o Senado 
Federal em sua totalidade corno Casa Legislativa. Não pode. 
o Senado Federal, não poderia eu. como autor do requeri
mento, não podemos nóS ser acuSados de retardar o processo 
de privatização. Se hoje o Senado Federal tem essa compcM 
tência, na verdade, isso deflui úniCa e exclusivamente de urna 
iniciativa do Poder Executivo ao baixar eSsa medida proVi
sória. 

O SR. JUl'AHY MAGALHÃES- Em primeiro lugar, 
nenhum Senador aqui teve o propósito de dizer que V. Ex~ 
estava retardando o processo de privatização. O nobre Sena
dor está exercitando um direito seu, como V. Ex~ .diz, decor
rente de urna medida provisória baixada pelo Poder Execu
tivo. É interesse do Congresso ter o direito de fazer esse. 
exame. Discordo, apenas, quanto ao problema do prazo, por~ 
que considero que no recesso deve haver o decurso desse 
prazo. Infelizmente, a economia do País não tem recesso. 
O Senado Federal e o Congresso funcionam com a Comissão 
Especial. Temo-nos que preparar pata exercitar essa Comissão 
e não o e_stamos, inclusive regimentalmente. V. Exa há de 
permitir de que tudo isso, já dito e _cant_ado_ em prosa e verso, 
está sendo hoje repetido pelo Senador Gilberto Miranda. ToM 
dos fazem referência se _essa despesa diária de US$1 milhão 
de dólares da COSIPA está certa ou não. Não vamos examinar 
essa questão aqui, no Senado Federal. Não é possível termos 
um recesso na economia; não existe, a economia não pára. 
V. Ex·' pode imaginar o que é chegar no final do ano com 
um recesso de 60 dias e, às vésperas desse recesso, com o 
prazo fluindo, pedirmos para fazer o exame de uma questão 
desse tipo? Vamos ter que esperar os 60 dias para começarmos 
a contar os 20 dias a mais. A meu ver, a economia, nesse 
caso, fala mais alto que o interesse público. 

Penso que não estamos preparados, não estamos ainda 
com o material humano necessário para fazer o exame dessas 
questões. Permita-me V. Ex~ dizer ___!.·não sei se V. Ex~ teria 
uma assessoria própria, pessoal, para tal desempenho~ De 
acordo com a Assessoria do senado~ não estamos preparados, 
não teremos con~ições de fazer esse exame. 

O Sr._ Antonio Mariz -Permite-me V. Ex~ um outro 
aparte? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Ouço V. Ex• com 
prazer. 

O Sr. Antonio Mariz -Na verdade, esta é outra questão, 
a do decurso de prazo. Primeiro, a comissão é do Congresso 
Nacional, e essa atribuição é do Senado. A atribuição especí
fica do Senado, evidentemente, não poderia ser usurpada. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Como autor do reque
rimento, ess~ estudo que V. Ex~ tem que fazer poderá ser 
feito no receSso. Vamos votar hoje, pois já voltamos do reces
so, estamos em funcionamento. Agora, esse estudo deveria 
estar prOnto para que o Senado pudesse, baseado nas análises, 
fazer um exame da questão e votar com conhecimento de 
causa, o que, infelizmente, não vai _acontecer às 18h30rnin. 

O Sr. Antonio Mariz- V. Ex~ há de convir que o que 
está em jogo é 0- princípio. Não estamos discutindo apenas 
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a questão do requerimento da COSIPA. E~>tamos discutindo 
se, permanecendo na lei essa prerrogativa do Senado. ela 
se exercerâ ou não no reccs~o. Ora. como o ~enado poderá 
deliberar, votar uma resolução no recesso? E evidente que 
isso é impossível, a não ser que se admita a convocação ex
traordinária não do Senado. quC' não pode ser convocado 
isoladamente, mas do Congresso Nacional para votar uma 
resolução dessa. Esse o aspecto. 

O SR. JUTAHY MAGALHÀES- Poderá. inclusive. fa
zer como hoje, ou seja, deixar a votaçclo para o primeiro 
dia de funcionamento. Deveríamos fazer uma adaptação do 
nosso Regimento Interno, das normas legais de funcionamen
to do Senado Federal. Essa prerrogativa não existe. Então, 
agora, passaríamos a têR\a. Para isso-. tt.:mos-·que nos adaptar 
para exercitá-la, inclusive, regimentalmente. 

O Sr. Antonio· Mariz -V. Ex' se esquece do decurso 
de prazo. Diz a medida provisória que, se· em vinte dias o 
Senado Federal não se pronunciar, consideramRse aprovados 
os laudos. 

O SR. JUTAHY MAGALH.~ES- Mas se está conside
rando que hoje t' o primeiro dia de funcionamento. Vamos 
votar, porque é um direito de püder de votação. 

O Sr. Antonio Mariz - Se o caso ocorresse no recesso, 
a sorte_da avaliação já estaria decidida. O Senado Federal 
poderia aprováRla. 

O SR. JUTAHY MAGALHÀES -Essa é uma discussão. 
Senador, que não é o caso específico da COSIPA. No entanto, 
considero c venho pessoalmentr: lutando para isso há muitos 
e muitos anos. Se a Comissão de Assuntos Econômicos, pelo 
menos, criasse uma subcomi~são para acompatihar todos os 
processos de privatização, se tivéssemos isso há muito tempo, 
talvez evitariamos muita discussão acerca do que_ está ocorren
do. Como não o temos e não nos preparamos para isso, o 
Governo baixou uma medida provisôria, dando-nos uma prerR 
rogativa que não quisemos assumir, Nós que votamos sempre 
contra isso, como vamos votar agora? Já foi feita uma tentativa 
para mudar a medida provisória. Será feita uma segunda para 
evitar que possamo~ avocar esses processos. Portanto, vamos 
ser chamados aqui, mais uma vez, pelos nossos próprios com
panheiros para não exercitarmos es..:.e trabalho. Esse o proble
ma. Não podemos permitir que <1voquem, pois não acontecerá 
nada. Digo nada. porque não estamos e.m condições- per
doem-me se estou adiantando a opinião - , mas eu não me 
sentiría bem se fos~l! avo~ar como V. Ex·' fez. Eu não estaria 
preparado como tamb~m o Senado não o está. 

O Sr. Antonio Mariz- Mas se V. Ex·' me permite,chamei 
atenção para esse aspecto. A capacidade, a competência, a 
prerrogativa de avaliar não é, nu caso, do autor do requeri-
mento e, sim, das comissões técnicas d-o Seriado. -

O SR. JUTAHY MAGALHÀES- V. Ex" pensa que 
estamos aqui cm condições. pelas comissões técnicas. de fazer R 
mos essa avaliação quando a própria asse-ssoria diz que não? 

O Sr. Antonio Mariz -Acabamos de ouvir o Senador 
Ronan Tito dizer que está cm condições de fazer essa ava
liação. --------- ----------

O SR. JUTAHY MAGALHÀES- Fazer uma avaliação 
de um balanço com a experiência empresarial que tem, mas 
não temos condições técnicas. pela assessoria, de fazermos 
a avaliação decorrcnt~ das dúvidas que se levantam sobre 

problemas específicos ou genéricos de todas as privatizações. 
V. Ex·· está acompanhando o decorrer da situação e sabe 
que em todos os casos de privatização a discussão foi sempre 
quanto à avaliação, se está ou não correta. 

O Sr. Antonio Mariz- Mas é exat3mente a experiência 
que estamos fazendo. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Deus queira que V. 
Ex• tenha razão c que possamos dar aqui hoje uma demons
tração de que vamos votar com conhecimento de causa essa 
quçstão da avaliação. Torço por isso, pois há muito tempo 
me bato para que o Senado assuma esse papel. Esse o meu 
desejo. 

Quero pedir desculpas ao Senador Ney Maranhão, pois 
nunca imaginei que me demoraria tanto na tribuna. 

O Sr. Amir Lando- Permite V. Ex·' um aparte, nobre 
Senador Jutahy Magalhães? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Com prazer, ouço 
V. Ex·', nobre Senador Amir Lando. 

O Sr. Amir Lando- Não vou me deter agora na discussão 
teórica da privatização. É evidente que tenho pontos de vistas 
um pouco diferentes. Não creio que eu seja como aquele 
soldado que esteja de passo errado. Tampouco penso que 
eu seja como uma daquelas vozes, das quais há exemplos 
na História, tais como as de Galileu, Newton, Einstein e tantos 
outros, que falaram sozinhas, na contramão da História, e 
o tempo provou do acerto das suas posições. No que tange 
especificamente à fluência de prazo, a exegese oferecida pelo 
Senador Antonio Mariz é perfeita, é indiscutível, é intocável. 
Essa é norma, é o que ditam o Regimento e a Coristituição; 
isso é claro~ __visível, meridiano como a luz do meio-dia. Não 
há como questionar de que ocorre uma interrupção do prazo 
com o recesso. Assim acontece no Código de Processo Civil 
e no Código de Processo Penal. 

O SR. JUTAHY MAGALHÀES- Nobre Senador. per
mita-me uma interrupção ligeira. Às vezes, os fatos mostram 
o contrário. Não houve interrupção para o prazo da medida. 
provisória. Segundo o Parecer do Senador Pedro" Teixeira, 
a medida provisória perdeu seus efeitos porque decorreu o 
prazo, deixou de existir. Deixando de existir, não há mais 
a solicitação feita pelo Senador Antôn-io Mariz. 

O Sr. Amir Lando- A questão da_medída provisória, 
no meu entender~ .. 

O SR. JUTAHY MAGALHÀES- correu no prazo certo. 

O Sr. Amir Lando - Eu queria dizer qae e-ssa é outra 
quest~1o jurídica a ser esclarecida. 

O SR. JUTAHY MAGÁLHÀES - Ah. sim. há muito 
a esclarecei. -

O Sr. Amir Lando- Sobretudo no que tange à privati
zação, que é uma "caixaRprcta". A sociedade brasileira prcc"isa: 
ter conhecimento do que se passa nesse setor. Essa questão 
está sob "sete selos", os quais nós vamos tirando, certamente, 
um por um, para conseguir a transparência tão desejada pelO 
GoY_e_rno _e_p_ur_V._E_x~, afim de_ que, efctivamentc, se conheçª 
a fundo esse processo. Não se trata de ser contra a privati· 
zação, mas de ser a favor da corrcção, da licitude; de ser, 
sobretudo, favorável à defe~a desse património público imenso 
que está sendo literalmente dilacerado, quer através do pró
prio processo de_ privatização, quer ness_es expedientes escuses 
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e criminosos que foram apontados nessa parte quanto à gestão 
da COSIPA. Isso tudo nós temos que colocar em pratos Jim~ 
pos, ou não vamos passar esta Nação a limpo. ou vamQs 
deixar as coisas como estavam, passando um pano por cima 
porque temos medo da verdade. Essa é outra questão, que 
não está em jogo. Eu gostaria de registrar, nesta tarde, que 
essa é uma posição antiga de V. Ex" e, nesse particular, como 
autor dessa idéia, eu lhe daria as honras c o respeito de uma 
exegese mais corretã. Se não se fizer uma exceção, nobre 
Senador Jutahy Magalhães, não h<i como discutir 4ue o prazo 
não esteja suspeitsõ durante o recesso. A questão da medida 
provisória, esta é diferente. Resta saber se a medida, não 
convertida em lei no prazo de trinta dias, perJ~ a eficácia 
e todos os atos praticados são nulos de prínclpio, ~xct!to se 
o Senado Federal apreciá~la, no uso de uma competência 
exclusiva, conforme estabelece Q parágrafo único do art. 62 
da Constituição Federal, o que nunca se fez nç:stc País. Mas 
medidas provisórias foram reeditadas c queremos dar validadl! 
permanente às normas por elas erigidas, quando a Consti
tuição expressamente diz que são nulas, exceto se o Senado 
dispor sobre os efeitos dos atos praticados durante a vigência. 
Nesse caso, a questão seria o Senado <!preciar sobre a validade 
dos atos. Qual foi o ato praticado? Unica e exclusivamente 
o requerimento do Senador Antonio Mariz. Nada mais, a 
rigor, existiu na vig~ncia dessa medida provbória. No caso 
de urna indecisão, o Congresso é soberano para decidir se 
o ato praticado é válido. Mas, como ela foi reeditada, rc;staria 
urna questão: saber se haveria necessidade de um novo requc~ 
rimento. Não pude lê-la,. pois não me encontrava cm Brasil ia 
quando foi editada, mas diz~se que a nova medida _convalida 
os atos. Ora, ela não tem competência de convalidar um ato; 
essa é competência exclusiva do Congresso NacionaL Portan
to, trata~se de uma usurpação-de competência; e não há crime 
mais hediondo do que crime d_e _usurpação, sobretudo num 
regime democrático. Essas seriam as questões. nobre Senador 
Jutahy Magalhães. Ou, por outra, há cfetivamcnte muitos 
aspectos a serem analisados, para o qu~ o Senado pod~ria 
se preparar. É evidente que é impraticável que, às vésperas 
de um recesso, abra-se ~1!1- prazo e _queira extCI'iriíilar-se esse 
prazo no início áa atiV_idade ll!gislativa. Parccc~me que, quanto 
a isso, não há o que questionar. Há, todavia, um outro ponto: 
se o ato praticado convalida-se ou não. No meu entender, 
o Congresso Nacional poderia apreciar esse aspecto c deliberar 
sobre a convalidação ou não do ato. Logo. do ponto de vista 
da interrupção, é claro que o prazo foi interrompido. E, como 
o ato foi praticado durante a -vigênCia da norma, parece-me 
que poderíamos dar a interprctaç;:1o de que essa di..<:.posição 
revigora automaticamente por essa susr:cnsão. Es.se é um deta
lhe, porque é intervcniência de outra norma numa disposição 
legal que lhe dá urna sobrevida ao menos até extinguir~se 
o prazo de 20 dias. A essa questão é perfeitamente possível 
dar-se uma interpretação ab~olutamentc razoável. juridica
mente defensável, para que est~ ato, já que foi lícito durant~ 
a vigência da medida provisória e foi suspenso por outra nor
ma, renha essa sobrt!vida. porque é a intervcniência de outra 
norma que lhe dá exatamentc a dilação do prazo. É uma 
questão do ponto de vista jurídico absolutamente_ defensável, 
razoável e, no meu entender, resiste a qualquer norma de 
hermenêutica. Essa é a minha posição, nobre Senador. 

O Sr. Pedro Teixeira- Permite-me V. Ex' um aparte'? 

O SR- JUTAHY MAGALHÃES - Agradeço o aparte 
do nobre Senador Amir Lando. Se fôssemos di.scutir essa 

questão. o meu discurso ma se prolongar c o Sr. Senador 
Ney Maranhão seria ainda mais sacrificado. Acredito que seja 
este o último aparte que conce.derei. Foi do nobre Senador 
Pedro Teixeira o primeiro aparte que tive c será .de S. Ex• 
o último, com o que encerrarei as minhas considerações. De
pois terei o prazer de ouvir V. Ex', nobre Senador Ney Mara
nhão. 

O Sr. Ney MaranJJão - Nobre Senador Jutahy Maga~ 
Jhãcs, um debate- como este teríamos o prazer de ouvir durante 
toda a tarde. 

O Sr. Pedro Teixeira- Obrigado a V. Ex'. nobre Senador 
Jutahy Magalhães. Só pretendo colocar o carro na linha. Esta
mos examinando um parecer da Comissã-o de Constituição, 
Justiça e Cidadqnia, okrecido em plenário, através deste mo
desto Senador que agora ocupa o miCrofone. A matéria é 
pela prejudicialidade do requerimento formulado pelo nobre 
Senador Antonio Mariz porque calcado numa medida provi~ 
sória que, decorridos os 30 dias, de acordo com o parágrafo 
único do art. 62 da Constituição, não foi convertida em lei. 
Essa é uma matéria que será examinada. Os outros argu
mentos aduzidos, que considero da maior valia e do maior 
significado. poderão ser apreciados em outra oportunidade. 
Contudo, nesta assentada aqui, é preciso sa:ber se a prejudicia~ 
!idade existe ou não. Os argumentos aduzidos pelo nobre 
Senador Amir Lando poderão vir à tona para que se examine, 
realmente, se o art. 62 da Constituição, em seu parágrafo 
único, vige ou não vige para o caso enfocado. O que se va} 
examinar, hojt:, é o parecer. Nós adentramos no mérito. E 
ótimo que o Senado Federal. responsável, examine todas as 
nuanças passadas, presentes e futuras. Todavia, o que é preci~ 
so, neste caso, é examinar-se, independentemente do fato 
de o prazo ter ou não corrido no recesso, se há ou não a 
prejudicialidade. Vencida a questão da prejudiciali~ade, a 
matéria poderá então ser examinada sob outras óticas. É ne
cessário, para que nos organizemos, já que não examinamos 
o mérito da mat~ria, não obs.tante o parecer seja longo e 
tenham sido feitos comentários a respeito, cingimo-nos a dizer 
que perdeu a eficácia c está prejudicado o requerimento for
mulado pelo nobre Senador Antonio Mariz. Essa é a matéria 
4uC deved ser votada preliminarmente. Vencida essa fase, 
outros destinos poderão ser dados. Eu go~taria apenas de 
esclarecer que o parecer não examina essa questão do prazo. 
não entra em nenhum mérito; limita~se ao fato de que a medida 
p-rovisória perdeu eficácia por não ter sido convertida em 
lei. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agradeço o esclareci
mento de V. Ex·' 

Sr. Presidente, para encerrar, eu gostaria de solicitar a 
atenção do Senador João Rocha, que, embora ausente no 
momento, poderâ ser alertado para o teor deste pronuncia~ 
mento, no sentido de que a Comissão de Assuntos Económicos 
tome as medidas necessârias, criando, em primeiro lugar, uma 
suhcomissão permanente para acompanhar os processos de 
licitação e de privatização dessas empresas estatais; em segun
do lugar, p!.!rmanecendo a norma da medida provisória, seja 
equipada com uma assessoria constituída por técnicos contra
tados para acompanhar esses processos quando for solicitado 
vista da avaliação pelo Senado. Sem essas providências não 
nos será possível cumprir com a nossa missão. 

Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente. 
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COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADOR,ES: 

Alfredo Campos _ Almír Gabriel _Antonio )\fariz _ Esl":ridiiio 
Amin Garibaldi Alves Fílbo _ Gerson Camata _ Gilberto 
Mirand-;; Jonas Pinheiro_ Josaphat Marinho_ José Paulo Biso!_ 
José Richa -JuVêncio Dias _ Marco Maciel _ Mário Covas __ 
Pedro Simo; _ Valmír Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presi
dência convoca sessão extraordinária, _a _realizar-se hoje, às 
18h30min, com a seguinte 

ORDEM DO DIA: 

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida 
pela Comissão Diretora em seu Parecer no 226, de 1993) do 
Projeto de Decreto Legislativo n' 9. de 1986_(n' 116/86,na 
Cârr.ara dos Deputados), que homologa o ato do Conselho 
Monetário Nacional que autorizou a emissão adicional de pa
pal-moeda, no exercício de _1984, no valor de um trilhão e 
novecentos bilhões de cruzeiros. 

-2-

Discussão, em turno único, do Parecer de Plenário, profe
rido pelo Senador Pedro Teixeira, em substituição à Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, concluindq pela prejudi
cialidade da Consulta o" 2, de 1993, do Presidente do Senado 
Federal, a respeito do Ofício no 98, de 1993, do Senador 
Antônio Mariz. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Em sessão 
anterior, foi lido o Requerimento n" 730, de 1993, do Senador 
Dario--Pereira, solicitando, nos termos regimentais, licença 
para se ausentar dos trabalhos da Casa no período de 1 o a 
7 do corrente, a fim de, como Presidente da Comissão de 
Serviços de Infra-EstrutUra do Senado, participar do Progra
ma de Visitas Profissionais a Washington, atendendo a convite 
oficial do Governo dos Estados Unidos. 

O requerimento deixou de ser votado naquela oportu
nidade por falta de quórum. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Fica concedida a licença solicitada. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Em sessão 
anterior foi lido o Requerimento n~ 731, de 1993, da Senadora 
Marluce Pinto, solicitando, nos termos regimentais, sejam 
consideradas como licença autorizada suas ausências dos tra
balhos da Casa nos dias 1', 4, 11, 14, 18, 21 e 28 de junho 
último e 5 de julho próximo passado. 

O requerimento deixou de ser votado naquela oportu
nidade por falta de quórum. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Fica concedida a licença solicitada. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Esgotado 
o tempo destinado ao Expediente. 

Presentes na Casa 49 Srs. Se.nadores. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
.], 

Item 1: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 110, DE 1993 . -

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

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
no 110. de 1993 (n' 3.714/93, na Casa da origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que dispõe sobre a estrutura 
e competência da Ouvidoria-Geral da República e dá outras 
providências, tendo 

- Parecer, proferido em plenário, Relator; Senador 
Magno Bacelar, em substituição à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, favorável ao projeto, com as emendas 
que apresenta, de n~~ 1, 2, 3.; pela aprovação das Emendas 
n"' 6 e 7, apresentadas perante a Comissão de Constituição, 
lustiça e Cidadania; e pela rejeição das Emendas nçt> 4, 5, 
8, 9 e 10. 

A discussão da matéria foi ·encerrada na sessão ordin_ária __ 
de 8 de julho último. 

Passa-se à votação do projeto sem prejuízo das emendas. 
Os Srs~ Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR, MARCO MACIEL (PFL -.PE)- Sr. Presidente, 
peço verificação de votação, pelaS mesmas razões que tive 
oportunidade de expor durante a última vez em que a propo
sição foi submetida à votação nesta Casa, no ~ês de julho 
passado. 

Para fundamentar o meu pedido de verificação, Sr. Presi
dente, baseio-me em dois pontos: em primeiro lugar, po_r 
entender que o projeto contém imperfeições graves que preci
sam ser corrigidas; em segundo lugar, em não se votando 
agora, abre-se um espaço para que possamos manter os enten
dimentos, já em andamento, com o Governo, de modo espe
cial, com os seus líderes aqui no Senado e, de modo particular, 
com o Ministro da Justiça, nosso Colega, Senador Maurfdo 
Corrêa. 

Este pedido tem o apoio dos Senadores Ney Maranhão, 
Bello Parga, João França, Jutahy Magalhães e Rachid Salda
nha Derzi. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Esclareço 
ao nobre Líder que coloquei em votação o projeto sem pre
juízo das emendas. De modo que pergunto a V. Ex• se insiste 
nessa solicitação. - - -

O SR. MARCO MACIEL - Perfeitamente. O pedido 
é com relação ao projeto. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Tem V. 
Ex~ a palavra. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pela or
dem.)- Sr. Presidente, o entendimento feito hoje com os 
Srs. Senadores foi no sentido de não se votar esse projeto 
nesta data, a fim de que nessas 24 horas possamos encontrar 
uma solução para proceder aos reparos necessários-. Por isso 
o meu apoio ao pedido de verificação formulado pelo Senador 
MarcO Maciel. -
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -,-~endo evi-_ 
dente a falta de quorum, fica adiada a votação da matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)-= Ítem 2: . 
Discussão, em turno únícõ, da redação final (oferecida 

pela Comissão Diretora ern-_seu Parecer n" 225, de 1993) do 
Projeto de Decreto Legislativo n" 8, de 1986 (n" 112185, na 
Câmara dos Deputados), que homologa o ato do Conselho 
Monetário Naciorlal que autorizou a emíssãó de papel-moeda, 
no exercício de 1984, no valor de quatroce!lto::. bilhões de 
cruzeiros. 

Em discussão a redação final. 
Encerrada a discussão, sem apresentação de emendas, 

a redação final é considerada definitiVamente apr-o~-ada, nos 
termos do disposto no art. 324 do Regimento InternO. 

O projeto vai à piomurgaÇão. -

É a seguinte a redação final aprovada: 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n~ 8, de 1986 (n? 112, de 1985, na Câmara dos Depu
tados). 

Faço saber que o- Congresso Naci()nal aprovou, e cu~ -
---------------------, Presidente do Sena
do Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento 
Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• , DE 1993 

Homoioga o ato do Conselho Monetário Nacional 
que autorizou a emissão de papel-moeda, no exercício 
de 1984, no valor de Cr$400.000.000.000,00 (quatro
centos bilhões de cruzeiros). 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. lo É homologado o ato do Conselho Monetário 

Nacional que autorizou a emissão de papel-mo~d_"!:_, no exer
cício de 1984, no valor de Cr$400.000.000.000,00 (quatro-
centos bilhões de cruzeiros). _ 

Art. 2~ Este Decreto Legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Está esgo
tada a matéria constante da Ordem do Dia. - -

O Sr. Ney Maranhão- Sr. Presidente, peço a palavra 
como Líder, para uma breve comunicação. ~ 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Concedo 
a palavra a V. Ex• 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. _Como Líder. 
Para uma comunicação. Sem rCvísãõ do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, quero comunicar à PresidênCia e aos 
colegas do Senado uma grande manifestação que houve no 
Município de Trindade, no alto sertão de PernambuCC!! !e_gião 
de Araripe, em que estiveram presentes mais de 35 Prefeitos, 
juntamente com vereadores, o Senador Mansueto de Lavor 
e eu. Mais de 20 mil pessoas aglomeraram-se na praça principal 
da cidade de Trindade - maior produtor e fabricante de 
gesso do Nordeste- para exigir o início das obras da Adutora 
do Oeste o mais rápido possível. Essa adutora, Sr.Presidente, 
contou com o apoio da Bancada do Norde_ste, principalmente 
de Pernambuco e_ do Ceará, pois irá henefldar quase 80 cida-
des daquela área. -

Quero me congratular com o Ministro Alexandre Costa, 
com o Presidente do DNÜCS, Dr. Luiz Gonzaga Nogueira 
Marques, e com o Senhor Presidente da República pela ~ibera-

ção dos quinhentos biihões de cruzeiros, que foi o que restou -
da verba consignada no Orçamento de mais de um trilhão 
de cruzeiros, depois dos cortes. 

Espero, assim como a população da região do Araripe, 
que essas obras comecem, como -programado, no dia 15 de 
agosto. 

Sabemos, Sr. Presidente, que quando o nordestino deses
pera-se é porque a coisa está preta. Água, é vida. O Estado 
de Israel esteve em guerra com os Estados Arabes exatamente 
por causa da água do Rio Jordão. Conhecemos o exemplo 
desse grande país, que é o laboratório do desenvolvimento 
do Brasil e principalmente do Nordeste. A China, país que 
tem dez vezes a população do Brasil, tem uma agricultura 
praticamente irrigada, e produz alimentação para 22% da 
população da Terra. 

Nós temos 35 milhões de brasileiros passando necessi
dade, e não culpo o Governo Federal porque isso vem de 
longa data. Lembro as palavras sábias do grande Ministro 
José Américo de Almeida, que dizia que o Nordeste não 
precisava de esmola, precisava apenas viabilizar o Rio São 
Francisco para molhar suas terras calcinadas pela seca, para 
o Nordeste tornar-sea Califórnia da América do Sul, abastecer 
o Brasil e exportar para o mundo. Se, desde aquela época, 
todos os governos tivessem mandado para o Nordeste verba 
para jogar água em cima da terra. sabemos que o nordestino 
completaria o trabalho. E Luiz Gonzaga não teria feitO as 
músicas: "Seu Doutor" e "Asa Branca". 

Estive, hoje, com o Sr. Ministro Alexandre Costa; S. 
Ex• é um Ministro que tem os pés no chão, que faz aquilo 
que promete, recebe os Senadores e Deputados sem audiência 
marcada, está trabalhando na multiplicação dos pães e dos 
peixes. Algumas pessoas, inclusive, têm criticado o Sr. Minis
tro, porque ele é, no meu entender, - V. Ex~ sabe que 
sou muito franco -um dos Ministros de maior competência, 
hoje, no Ministério do Presidente Itamar Franco. 

Neste instante, congratulo-me mais urna vez com S. Ex• 
pela liberação dessa verba que representa o início da redenção 
do Nordeste, principalmente do povo do Araripe. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do. Sr. Ney Maranhão, -o Sr. 
Chagas Rodrigues, 1~ Vice~Presidente, deixa a cadeira 
da prsidência, que é ocupada pelo Sr. Lucídio Portel/a, 
Suplente de Secretário. -

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Amir Lando. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Aureo Mello. 

O SR, AUREO MELLO (PRN- AM. Pronuncia o se
guinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, assomo 
a esta tribuna e faço questão de o fazer para registrar o passa
menta de um grande ex-Parlamentar brasileiro, gaúcho, que 
foi o Deputado Croaci de Oliveira. _ 

Croaci de Oliveira surgiu no cenário político brasileiio, 
vindo do Rio Grande do Sul, na época em que Carlos Lacerda 
pontificava com sua voz tribunícia; Fernando Ferrari e a ban
cada do PTB reagimos violentamente para defender o nome 
intimorato do Presidente Getúlio Dornelles Vargas contra 
aquela verdadeira horda, quase hidrófoba, de acusação que 
era despejada contra aquele que foi, por assim dizer, o ditador 
benigno, o pai dos pobres, o criador da legislação do trabalho. 

Croaci de Oliveira era uma figura ápofínea; veio com 
aquela aparência física do gaúcho de olhos verdes, cabelos 
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louros, quase dois metros de estatura, inteligência brilhante, 
fulgurante. c .um coração dc_paloma, um coração bondoso 
de passarinho, amigo de todos._ Ele- marcou pela coragem 
e intrepidcz._·com que_ assu·mià seus pronunciainentos e asso
mava à tribuna nos momentos em que _se fazia necessário. 
Jornalistas da velha guarda - como, aqui à distância, se a 
miopia não me prejudica, vejo alguns dos velhos tempos, 
da banda de música que batalhavam contra os vexilários do 
Partido Trahalhista Brasileiro- hão de se recordar que, no 
dia de nossa posse na Câmara dos Deputados, em 1955_, quan
do Leonel Brizola, que, naquele tempo, tamb~m era quase 
um garoto, levantou-se para pedir que Carlos Lacerda não 
tomasse posse, também Croaci, naquela elegância de gaúcho, 
usou da palavra e teceu seus comentários, suscitando cm nós, 
timoratos nortistas, chegados depois de tantos anos de ditadu
ra àquele augusto plenário, uma admiração profunda que raia
va às fronteiras da perplexidade. 

E lá estava Croaci, filho de um general, rcpreseotante 
dos ferroviários do Rio Grande do Sul. Ele tinha sido real
mente um líder no seio dessa classe. Era uma figura querida 
por sua alegria, sua jovialidade, sua bondade de coração, 
seu temperamento excepcional. Todos nós o temíamos, por
que era um terrível concorrente no coração das divas. Onde 
Croaci aparecesse, cuidado senhores pais de fami1ia, cuidado 
senhores que amam as beldades, porque o perigo estava pre
sente. Tratava-se de um verdadeiro galã que não media elogios 
e tributos cm homenagem à sempre terna ~ eterna beleza 
feminina. 

Mas a sua cultura de bacharel em Direito, a- sua vocação 
de político, o seu destemor, o seu idealismo, a sua crença 
no Rio Grande do Sul e, especialmente, em Getúlio Dornelles 
Vargas, faziam de Croaci uma figura invefável, extraordinária. 

Na semana passada li, entre as notas fúnebres dos jornais 
do Rio, a notícia do passamentu de Croaci de Oliveira -
ele devia ser muito mais novo que eu - e o Convite pai-a 
a sua Missa de Sétimo Dia. 

Essas figuras marcantes da política brasileira e de outros 
ramos de atividade, espiritual principalmente, temos de con
vir, não deveriam perecer. 'É uma dor profunda- e lancinant~ 
a que sentimos quando tomba, como um baobá que foi serra~ 
do, ou uma grande sumaumeira cujas raízes as tempestades 
arrancaram, uma figura ilustre, do porte e do gigantismo inte
lectual do nosso Deputado Croaci de Oliveira. 

Aqueles que são dos idos de 55, como Amaral Netto, 
por exemplo, que, nesse tempo, estava iniciando o Maquis; 
todos que íamos deft!nder o General Lott e lhe entregar a 
sua espada de ouro para que perdurasse no Brasil a democracia 
e.fosse empossado o grande Presidente Juscelino Kubj_tschek 
de Oliveira, todos nos recordamos e nos recordaremos da 
figura impoluta, singular e nobre de Croaci de Oliveira. 

Portanto, neste Senado, nós, os seus companheiros de 
velha guarda, de muitas lutas, de trabalhismO histórico, aqui 
estamos. pela palavra de um dos seus mais modestos represen
tantes, trazendo a nossa coroa de flores, para deixar no Legis
lativo a homenagem a uma figura representativa, um voca
cional do legislar, um vocacional da política, um vocacional 
dessa carreira nossa tão caluniada, tão ofendida, tão vilipen
diada por todos os ignorantes que não sabem que a política 
é a arte de governar os homens e a mais nobre decerto de 
todas as artes públicas existentes no País c no mundO, porque 
através dela é que se regulamentam tarefas, atividades, exercí
cios, enfim, tudo aquilo que é criação do espírito humano, 
da civilização, da sociedade organizada. 

Não sei se foi por esColha- própria, ou- por alguma desilu
são, ou se foi porque não tinha um eleitorado específico no 
Sul, o fato _é_ que Croaci de Oliveira ficou morando no Rio 
de Janeiro. Não se candidatou mais, não tentou mais a política. 
Era procurador ou advogado de_ uma instituição, não sei ao 
certo. Eu o vi~ somente na praia, sempre atlético, vibrante. 
com aqueles_ olhos verdes cintilando todas as vezes que via 
as curvas maravilhosas de Copacabana -não as da praia, 
mas, sim, as quentes curvas humanas das mulheres brasileiras, 
que simbolizam a nossa raça e a nossa saúde. 

Sr. Presidente, aqui fica a homenagem de um velho com
panheiro de Croaci de Oliveira, para que o seu falecimento 
não passe despercebido, apenas como uma notícia fúnebre 
nos jornais do Rio de Janeiro. Que a estas alturas, lá na 
imensidade, na quinta dimensão, em áreas que, mentalmente, 
não podemos perlustrar com facilidade, mas que com certeza 
existem, o velho Croaci continue sendo a lanterna, o foco 
irradiador de claridade que a todos comovia, fazendo-nos seus 
irmãos, seus correligionários, seus companheiros de luta em 
todos os instantes. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Henrique Almeida. 

O SR. HENRIQUE ALMEIDA (PFL - AP. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. P...reside;nte, Sr-se Srs. Senadores, 
as mesmas entidades da sociedade civil que falam da urgência 
de se vencer a infl3ção e combater o desemprego começaram 
agora a defender o adiamento da revisão constitucionaL Meu 
propósito é alertar o Senado parã o paradoxo desse raciocínio. 
Como adiar essa revisão se são Os_ artigos da Constituição 
o maior empecilho que enfrentamos desde 1988 para abrir 
a economia e reinserir o Brasil na· comunidade económica 
inte_rnacional? QUerer adiar a revisão é não perCeber a relação 
de causa e efeifo eri.tre uma Constituição feita para o passado 
e os problemas que o Bras~L e_nfre_l}ta no presente. É não 
Querer enxergar que os atuais problemas do País foram forja
dos nessa Constituição anterior à queda do Muro de Berlim. 

Dentro desse raciocínio retrógrado, a Ordem dos Advo
gados do Brasil está recompondo a frente de entidades civis 
que atuaram no impeac-hment do presidente Collor para liderar 
uma campanha pelo adiamento da revisão. Alega a OAB 
que o atual Congresso 'não tem poderes constituintes para 
i:nodificar a Carta. -Teme que sejanl revogados os direitos 
sociais, entre eles o direito de fazer greve. E~quece que, para 
o trabalhador, mais importante que fazer greve hoje é conse
guir o emprego. O Brasil está com 10 milhões de desempre
gados, a inflação tira as perspectivas de crescimento ec_onó
mico e de multiplicação dos empregos e, no entanto, ainda 
existem pessoas achando que a reViSão pode esperar. 

A Alemanha, os Estados Unidos e O Can~âá,.que têm 
problemas infinitamente menores que os nossos, estão empe
nhados até o pescoço em resolvê-los, dentro do entendimento 
de que o futuro não pode esperar. Por que então nós, que 
exibimos, 30 lado da Rússia, a maior inflação do mundo, 
não precisamos ter pressa em sair dessa estagnação? Será 
que a situação brasileira está tão boa que podemos adiar o 
enfrentamento dos nossos problemas? Será que a colocação 
do Brasil no Il).ercado_:competitivo mundial não é um assunto 
urgente para nós? Será que, com uma das mais baixas rendas 
per capitado mundo, este País ainda pode esperar? 

Sr. Presidente e_Srs. Senadores, nego-me a acreditar que 
esses organismos corporativos desconheçam esses fatos. Nego-
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me a acreditar que elas não estejam infOrmadas do que Se 
passa no mundo. No seu empenho em impedir a revisão, 
essas er:ttidades corporativas pretendem recorrer ao-Supremo 
Tribunal Federal, sempre no entendimento de que o desenvol
vimento brasileiro não tem pressa. Certas de que a Consti
tuição está ameaçada de retrocessu, acham que-o-desemprego, 
o analfabetismo, a fome e a crise que sacrifica o sistema hospi
talar podem esperar. Devem achar que isso é que é progresso. 
Nego-me a acreditar que essas entidades sejam -forjadas em 
tamanha ingenuidade, em tamanho gosto pela desinformação. 

A título de argumentação, essas corporações alegam que 
o Congresso não tem legitimidade para fazer a revisão porque 
é sabidamcnte conservador. Ironicamente, querem conservar 
os monopólios estatais do petróleo, da elctricid_a9_e, das comu
nicações e da mincraçáo, embora sejam capaZeS de entender 
até que ponto esses monopólios arruinam o Estado brasileiro. 
Desenvolvem um raciocíniO contrário ao que se pratica nos 
países do Leste europeu, que migram do socialismo para as 
leis de mercado e que removem todos os obstáculos à entrada 
de capital estrangeiro. 

Argumentam também que não se pode dar poderes cons
tituintes a um Congresso em final de mandato. Acontece que 
ainda faltam 18 meses para encerrar-se o maridato dos atuais 
deputados e senadores. Isso ~gnifica ~m ano e meio, portanto 
mais de um terço do mandato. Essas entidades não podem 
esquecer que o poder revisiOnista é inerente à representação 
política. Deputados c senadores são eleitos para legislar, e 
isso inclui emendar a Constituição. 

Sr. Presidente, Srs. Seriadores, se prevalecer a idéia de 
adiar-se a revisão, vamos continuar, Deus sabe até quando, 
na falta de perspectiva que castiga trabalhadores, errlprega
dorcs e o povo brasileiro em geral. O Brasil vai continuar 
também com a atual ordem tributária, que leva a União à 
desagregação e impede qualquer esforço -no cõmbate à infla
ção. Já é tempo de essas entidades corporativas enxergarem 
issO. Chega de ingenuidade! 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador João França. 

. O SR. JOÃO FR~NÇA (PP- RR. Pronuncia o seguinte 
discurso.)-=- Sr. Presrdente, Sr's eSrs. Senadores, a implan
tação de uma Escola Técnica Fedúal iio Município de Boa 
Vista é antiga e legítima aspiração do povo ror-aimense, que 
tenho a honra de representar nesta Egrégia Casa. Sabemos 
todos, e bem o sabe também a população de Roraima da 
importância da educação para o desenvolvimento de um~ co
munidade. No caso específico das escolas técnicas, aliam-se, 
ao saber, rápida capacitação profissional e imediata integração 
da atividade acadêmica com o processo produtivo, economi-
zando tempo e reduzindo custos. _ --- -- --

No entanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, nove anos 
após a sanção da Lei n9 7.518186, que autoriza_a __ criação da 
Escola Técnica Federal do então Território de Roraima, o 
projeto ainda não se concretizou. São evidentes oS Prejuízos 
para a comunidadeJocal, especialmente agora, quando Rorai
ma, em sua con:dição de mais novo Estado brasileiro, necessita 
de estímulos e infra-estrUtura para alcançar novo· ·patamar 
de desenvolvimento. 

A criação da Escola Técnica Federai de RoraiiÍ1a enqua
drava-se na filosofia do Programa de Expansão e Melhoria 

do Ensino Técnico - PROTEC, inStituído em 1986, com 
a finalidade de oferecer novas alternativas _de qualificação 
profisSional e promover a democratização de oportunidades.: 
O MEC. efctivamcnte. construiu a escola e a dotou dos equi
pamentos necessários, mas não chegou a instiilar ~s :~ursos 
previstos- agricultura, pecuária, economia cto;rriéstica, ed_ifi
cações, estradas e geologia -em conseqüência_ da limitação 
de recursos do PROTEC. 

Firmou-se, então, um convénio, entre _o MEC c o GoM 
verno de Roraima, para que a Escola Técnica pudesse funcio
nar. O MEC cedeu a escola e os equipamentos, c o Governo 
de Roraima assumiu a manutenção da escola e a contratação 
de servidores, integrando o t:stabelecimento à rede estadual 
de ensino. 

Agora, para que a Escola seja reintegrada à Rede de 
Ensino Técnico Federal, o MEC aguarda a doação, pelo Go
verno do Estado, da área, prédios, mobiliário e equipamentos; 
e aguarda, tamhém, que o Congresso Nacional aprove o Pro
jeto de Lei n" 4.621/B, de 1990, que cria a Escola Técnica 
Federal de Boa Vista, o quadro de pessoal e as funções, sem 
o que não pode incluir o es.tahdecimento no seu orçamento, 
nem fazer as necessárias contratações. 

O Projeto de Lei n'' 4.621/B é substitutivo do PLC 
4.621190. Aprovado pelo Senado Federal, em fevereiro deste 
ano, o substitutivo foi encaminhado à Câmara dos Deputados, 
onde foi aprovado pelas Comissões de Educação, Cultura 
e Desporto, e de Constituição, Justiça e Redação. Entretanto, 
não foi apreciado em plenário por ter sido retirado da pauta, 
atrasando a efetivação de uma providência vital para o futuro 
de Boa Vista e de Roraima. 

Ninguém ignora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o desafio 
que vive o Estado de Roraima. Quando era Território, com
pletamente dependente do Governo Federal. recebia deste 
um tratamento quase sempre paternalista, com soluções palia
tivas para os seus graves problemas. Sua conversão de Terri
tório em Estado impós-lhe pesadas responsabilidades, mas 
não reduziu os seus graves prohtemas económicos e sociais. 
Hoje, Roraima procura preparar-se para exercer plenamente 
sua autonomia, enquanto enfrenta questões emcrgenciais, co
mo a_e_scassez 9-e energia c a precariedade do transporte. 

___ A economia de Roraima revela aspectos preocupantes. 
Na pecuária, o plantel tem sido sistematicamente reduzido; 
a agriCultura, de subsistência, restringe-se a sete ou oito produ
tos básicos e exige a introdução de técnicas modernas para 
melhorar a produtividade; a indústria, conctntrada basica
mente na construção civil e em outros ramos a ela ligados, 
necessita de infra-estrutura e melhoramentos tecnológicos pa
ra assentar as bases de seu desenvolvimento. Em meio a essas 
condições, temos a extração primária a exigir um controle 
efetivo a fim de evitar-se a ação predatória. Só com o melhor 
conhecimento do subsolo e a organização das atívidades de 
garimpeiros e mineradores, o Estado de Roraima garantirá 
a preservação do meio ambiente. 

Na área social. o Estado convive com elevados graus 
de pobreza e com bolsões de extrema miséria, na periferia 
de Boa Vista e em pequenos povoados do interior. Apesar 
da população reduzida, a tarefa educacional é das mais difíceis, 
dados o fluxo migratório constante, o crescimento desorde
nado e a dispersão demográfica; o setor de saúde apresenta 
indicadores extremamente graves, com elevado índice de mor
talidade infantil, verminoses, doenças infecto-contagiosas e 
endêmicas, o déficit habitacional tem aumentado, em função 
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do crescimento desordenado, e a grande maioria das moradias, 
sobre ser de baixa qualidade, não corresponde ao tamanho 
das familias. 

Diante desse quadro, a decidida ação pela melhoria do 
ensino, e especialmente a implantação dos cursos da Escola 
Técnica Federal de Boa ViSta, prevista no Projeto de Lei 
n" 4.621, são mais do que meritória, são também ações que 
não podem tardar. O ensino técnico, sem preterir o- conheci
mento geral e o desenvolvimento da personalidade dos jovens, 
possibilitará a me lho i utilização aos recursos físicos e humanos 
para dar a Roraima-c6ndiçõcs de afirmar-se entre as demais 

unidades federadas, de integrar-se-efetivamente à vida nacio
nal, e de contribuir para melhorar a qualidade de vida de 
sua população. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Não há mais 
oradores inscritos. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 25 minutõs.) 

Ata da 1508 Sessão, em 3 de agosto de 1993 
3a Sessão Legislativa Ordinária, da 49• Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

Presidência do Sr. Chagas Rodrigues 

ÀS 18 HORAS E 30 MJNUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS 
SRS. SENADORES: 

Alfonso Camargo _ Albano Franco _ Alfredo Campos _ Almir 
Gabriel _ Álvaro Pacheco _ Amir Lando _ Antonio Mariz _ Aureo 
Mello _ Bello Parga _ Chagas Rodrigues _ Eduardo Suplicy _ 
Elcio Álvares_ Epitácio Cafeteira_ Esperidião Amin _Francisco 
Rollemberg _ Garibaldi Alves Filho _ Gerson Camata _ Gilberto 
Miranda _ Guilherme Palmeira _ Henrique Almeida _ Irapuan 
Costa Júnior Jarbas Passarinho _ João Calmon _ João França _ 
Jonas Pinheir;; _ Josapbat Marinho _ José Fogaça _ José Paulo 
Biso! _ José Richa _ Júlio Campos _ Júnia Marise _ Jutahy 
Magalhães _ Juvêncio Dias _ Lavoisier Maia _ Lourival Baptista _ 
Lucidio Portella _ Magno Bacelar _ Márcio Lacerda _ Marco 
Maciel _ Mário _Covas _ Mauro Benevides _ Nabor Júnior _ 
Nelson Carneiro _ Ney Maranhão _Pedro Simon _ Pedro Teixeira 
_ Rachid Saldanha Derzi _ Ronaldo Aragão _ Ronan Tito _ Ruy 
Bacelar_ Valmir Campelo _ Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)--- A lista de 
presença acusa o comparecimento de 52 Srs. Seriadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nosSOStrabalhos. 
Sobre a mesa comuniCação que será lida pelo Sr. 1? Secre

tário. 

É lida a seguinte 

Brasflia, 28 de julho de 1993 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de_ dirigir~me a V. Ex~ para, na forma 

do art: 39, alínea a do Regimento Interno, comunicar que 
me ausentarei do Pafs durante o período de 1"' a 7 de agosto 
próximo vindouro, a fim de - na qualidade de Presidente 
da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura do Senado Federal 
-atender ao convite do Governo dos Estados Unidos para 
participar do Programa de Visitas Profissionais- a WaShington. 

Renovo, na oportunidade, protestos de elevada estima 
e consideração. -Senador Dario Pereira. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A comuni-
cação lida vai à publicação. -

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

secretário. ---·· 
É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 735, DE 1993 

Na forma do art. 210, do Regimento- Interno, requeiro 
a transcrição, nos Anais do Senado, do discurso proferido 
pelo Senador Marco Maciel, a 7 de junho de 1993, na soleni
dade de sua posse na Academia Brasileira de Ciências Morais 
e Políticas, no Rio de Janeiro, e da saudação do Acadêmico 
Arthur Machado Paupérie. 

Sala das Sessões, 3 de agosto de 1993.- Senador Magno 
Bacelar. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O requeri
mento lido vai à Comissão Diretora. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 
Discussão, em turno único, da Redação Final (ofe~ 

recida pela Comissão Diretoia- ein seu Parecér n"' 226, 
de 1993) do Projeto de Decreto Legislativo n' 9, de 
1986 (n' 116186, na Câmara dos Deputados), que homo
loga o ato do Conselho Monetário Nacional que autori
zou a emissão adicional de pape"l-moeda, no exercício 
de 1984, no valor de um trilhão e novecentos bilhões 
de cruzeiros. 

Em discussão a redação final. 
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: 
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Redação final do Projeto de Decreto ~eg~slativo no 9, 
de 1986 (n' 116, de 1986, na Câmara dos Deputados). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, 
-----------~------,,-Presidente do 
Senado Federal. noS termõSdO art. 48, item 2"8, dO Regimento 
Interno, promulgo o seguinte - - · · 

DECRETO LEGISLATIVO Ne , Dlt"T993 

Homologa o ato do Conselho Monetário que autori
zou a emissão adicional de papel-moeda, no exercício 
de 1984, no valor de Cr$1.900.000.000.000,00 (um tri
lhão e novecentos bilhões de cruzeiros). 

O Congresso Nacional decreta: 
Art.. 1 ~ É homologadO o ato do CanselÍ10 Monetário 

Nacional que autorizou a emissão adicional ~e papel-m~eda, 
no exercício de 1984, no valor global de 
Cr$1.900.000.000.000,00 (um trilhão e novecentos bilhões de 
cruzeiros). 

Art. 2o:> Este Decreto Legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- ltell! 2: 

Discussão, em turno único, do Parecer de Plená
rio, proferido pelo Senador Pedro Texeira; em -subSti
tuição à Comissão de_ Constituição, JUStiça e Cidadania, 
concluindo pela prejudicialidade da Consulta n"' 2, de 
1993, do Presidente do Senado Federal, a respeito do 
Oficio n" 98, de 1993, do Senador Antônio Mariz. 

Discussão do parecer, em turno único. 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram ·paTmaitecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Fica mantida a decisão- da Presidência. 

E o seguinte o Parecer aprovado: 

PARECER DE PLENÁRIO 
Em Substituição à Comissão de Constituição, Jus

tiça e Cidadania, SO;bre a Consulta n? 2, de 1993, do 
Presidente do Senado Federal, sobre o Ofício o? 098/93 
GSAM, de 19 de julho de 1993, de autoria do ilustre 
Senador Antônio Mariz. 

O SR.PEORO TEXEIRA (PP- DF. Para emitir parecer) 
- Sr. Presiden.te e Sr. Senadores, de conformidade com 
o disposto no art. 101, inciso, I, do Regimento Interno, o 
Primeiro Vice-Presidente desta Casa, no exercício da Presi
dência, submete ao exame desta Comissão, por intermédio 
do Ofício SM 550/93, de30 de julho último, o Ofício n' 098/93 
GSAM, do dia 19 do mesmo mês, de autoria do eminente 
Senador Antônio Mariz. 

O referido Ofício n' 098/93 GSAM, dirigido ao Presidente 
desta Casa, versa sobre a inconformidade do seu aUtor com 
procedimento adotado pela Secretaria-Geral da Mesa sobre 
fatos quem podem ser assim resumidos, cabendo-nos, antes, 
ressaltar que o nosso parecer circunscrever-se-á aos aspectos 
jurídicos, formais da questão, não se adentrando" à matéria 
de mérito. 

O Preside11_te da República, por intermédio da Mensagem 
n' 237, de 1993 (Mensagem n'' 397, de 2 de julho de 1993, 

na origem), encaminhou a esta Casa o Edital n9 PND-A-2/9~, 
da Comissão Dir~t_ora do Progra!Jla Nacional de Oesestati
zação, relativo à privatizãção da Companhia Siderúrgica Pal,l
lista -COSIPA, pára- OS_éféitos do dispostO no art. 2~ da Medida 
Provisória n" 327/93 ~-P!-l_Qiicada no Diário Oficial da União· 
de 25 de junho de 1993 e reeditada por intermédio da Medi~~ 
Provisória n9 334/93, publicada no Diário Oficial da União. 
26 de julho de 1993- que previa a possibilidade de suspensão 
dos processos de alienação, no âmbito do Programa Nacional 
de Desestatização, pelo prazo de vinte dias, caso o Senado 
Federal, mediante requisição dirigida ao Presidente da Repú
blica, avocasse o processo para reexame do laudo de avaliação 
da empresa ou dos bens a serem alienados, no prazo de cinco 
dias contado da publicação do edital a qu~ ~e refere o art. 
II da Lei n" 8.031, de 1990 (edital de privatização). 

O ilustre Senador Antônio Mariz, utilizando-se da prerro
gativa que lhe conferia o retrorreferido art. 2~ da Medida 
Provisória n~ 327/93, provocou, mediailte o Requerimento 
n? 695~ de 1993. a avocação pelo Senado Federal do processo 
referente à privatização da Companhia Siderúrgica Paulista 
- COSIPA, para reexame do seu laudo de_ avaliação. 

Atendendo ao disposto no supracitado Requerimento do 
nobre Senador Antônio Mariz, o Presidente da República, 
em Mensagem de n'' 249, de 1993 (Mensagem no 421, de 8 
de julho de 1993, na origem), encaminhou a esta Casa os 
relatórios sintéticos de avaliação da COSIPA. 

Posteriormente, o Presidente da República remeteu a 
esta Casa· nva Mensagem de n~ 274/93 (Mensagem no 435, 
de 13 de julho de 1993, na origem), aquí recebida no dia 
14 de julho de 1993, aditando a Mensagem anterior COIJl vistas 
ao fornecimento dos relatórios analíticos de avaliação, elabo
rados no âmbito do processo de privatização da COSIPA. 

Alegando que a Secretaria-Geral da Mesa resolveu enca
minhar-lhe os laudos de avaliação da COSIPA, presumindo 
ser possível dar à matéria tratamento regimental análogo ao 
dispensado ao Requerimento de Informações (cujo prazo de 
tramitação não se interrompe no curso do recesso legislativo), 
foimulou o ilustre Senador Antônio Mariz o já citado Ofício 
n" 098/93 GSAM, sustentando a tese de que "a hipótese ver
tente não guarda qualquer relação de similitude com aquela 
outra, sendo por isto impróprio pretender-se dispensar trata
mento processual-parlamentar idêntico ao da proposição refe
rida". 

Entende, com efeito, que_, havendo o Poder Executivo 
atendido à solicitação dos laudos de avaliação da COSIPA 
em duas etapas ( dias 8 e 14 de julho de 1993), tendo a 
documentação completa chegado ao Senado quando este já 
se encontrava em recesso, iniciado no dia 14 de julho d, e, 
con-siderando-se a determinação contida no caput do art. 253 
do Regimento Interno - da manifestação prévia das comiS
sões competentes sobre as matérias- a serem apreciadas pelo 
Plenário - não poderia assim .fluir o prazo de vinte dias 
de suspensão do processo de alienação respectivo, de que 
trata o art 2~ da Medida Provisóriano 327/93, à vista do disposto 
no-§ 3~ do art. 118, do Regimento Interno, que prevê a suspen
são dos prazos das comissões pelo encerramento da sessão 
legislativa. __ _ 
- O que _Se- verifiCa, ante as alegações fáticas e jurídicas 

que nos foram apresentadas, é Uln conflitO aparente- de riormas 
cons~bstanciado na opção pela aplicação do disposto nq_pará
grafo único do art. 3' da citada Medida Provisória n' 327/93, 
que determina a contagem do prazo de suspensão dos pro-
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ccssos de alienação a partir da entrega do lauqo- de avaliação 
requisitado pelo _Senado ( o que ocorreu no dia 14 de julho 
último), ou pela aplicação do que preceitua o anteriormente 
citado § 3" do art. 118 do Regimento Interno·, que suspende 
os prazos das comissões pelo encerramento da sessão legislaM 
tiva (fazendo com que o momento inicial do prazo se desse 
apenas no primeiro dia útil subscqüente de funcionamento 
do Congresso Nacional). 

Corno se vê, o conflito de normas é apenas aparente, 
pois na verdade, o àmbitO material de abrangência dt' lei. 
ordinária -de cujas características se reve~tem_ as medidas 
provisórias -não se confUnde cOm o da fl.orma regimental, 
aprovada por Resolução do Senado Federal. 

As resoluções legislativas têm como conteúdo matéria 
de competência privatiVa do Congresso e de suas Casas, com 
efeitos internos, assim como os regimentos internos, apesar 
de exceções a esta regra, como ê o caso de algumas resoluções 
com efeitos externos, tal como a de delegação legislativa e 
a de fixação de limites c condições para a concessão---oe garantia 
da União em operações de créditos interno e externo. 

Não são, por estas razões, as resoluções emanadas do 
Poder L0gislativos da União hierarquicamente inferiores às 
leis ordinárias, uma vez que não encontram aquelas o seu 
fundamento de validades nestas. Ambas têm engate lógico 
na própria Constituição Federal, não havendo, portanto, suM 
bordinação entre elas, até porque têm âmbitos materiais de 
abrangência nitidamente diversos. 

Por conseguinte, como, no caso vertente, se trata de quesM 
tão interna corporis, de processo legislativo--: cujo djsciplinaM 
menta é da competência privativa do Senado Federal, nos 
termos do disposto no art. 52, inciso XIII, da Constituição 
Federal- não cabe à lei ordinária imiscutirMse nesta matéria. 

Ao nosso ver, como o prazo de vínte dias de suspensão 
do processo de alienação era, por inferência lógica, o mesmo 
de que dispunha o Senado Federal para apreciar a matéria, 
não poderia ele correr durante o período de recesso legislativo, 
à luz do anteriormente citado preceito regimental que deterM 
mina a suspensão dos prazos das comissões durante o recesso 
legislativo, sob pena do perecimento do objeto do parecer 
a ser dado pela comissão competente, caso já houvesse ocorM 
rido, nesse interregno, a alienação da empresa no curso do 
processo de privatização. --

Em última análise, o que se estaria permitindo é que 
o Presidente da República, por intermédio de medida provisóM 
ria, alterasse o decurso dos prazos do Regimento Interno, 
que é matéria da competência privativa do Senado Federal. 

Quanto ao tratamento regimental análogo ao dispensado 
ao requerimento de informações, não temos dúvidas de que 
as hipóteses são manisfestamentc distintas. O prazo de trinta 
dias do requerimento de informações é dado ao Ministro de 
Estado para responder ao requerimento, não havendo motivos 
para interrupção ou suspensão no período de __ r~cesso legislaM 
tivo, pois o recesso não impede que o Ministro providencie 
as respostas às indagações nele contidas. Por outro lado, o 
prazo de vint_c dias de suspensão do processo de alienação 
é o prazo de que dispõe o Senado Federal para manifestarMse 
sobre os laudos de avaliaçãu, dependendo essa manifestação 
de parecer técnico da comissão competente. Por isso mesmo, 
estando o Congresso Nacional em recesso não será possível 
dar seguimento aos trabalhos das comissões, cujos prazos se 
suspendem à luz do citado§ 3'? do art. 118 do Regimento 
Interno. 

O próprio Presidente do Senado, ao nosso ver, compartiM 
!bando desse mesmo entendimento, apenas no dia 2 do cor
rente despachou à Comissão de Assuntos Económicos os relaM 
tórios analíticos de avaliação aqui chegados no dia 14 de junho 
último. Agu-ai-dOu, por conseguinte, o término do recesso parM 
lamentar para dar o devido prosseguimento à tramitação da 
matéria. 

Sendo assim, seria lícito concluirmos pelo entendimento 
de que o prazo de que dispunha a Comissão de Assuntos 
Económicos para exame e emissão de Parecer sobre os laudos 
de avaliação da COSIPA só começou a fluir a partir do dia 
2 do corrente mês- primeiro dia útil subseqüente ao término 
do recesso legislativo -, tendo em vista haver o encaminha
mento integral dos referidos laudos ocorridos somente no mo
mento em qu~_Q Congresso Nacional já se encontrar em recesM 
so legislativo, aplicandoMse, assim, o disposto no § 3o do art. 
118 do Regimento Interno sobre o decurso do prazo em ques
tão. 

Todavia, todas as considerações aqui expendidas tornam
se prejudicadas quando se observa que o Requerimento n-:> 
695, de 1993, formulado pelo eminente Senador António Ma
riz, teve como fundamento a Medida Provisória n" 327. de 
24 de junho de 1993, cuja eficácia se perdeu desde a sua 
edição, nos termos do parágrafo único do art. 62 do texto 
constitucional, por não ter sido convertida em lei no prazo 
de trinta dias pelo Congresso Nacional. 

A reedição da matéria, por intermédio da Medida Provi
sória no 334, de 23 de julho de 1993 (publicada no Diário 
Oficial da União, no 
dia 26 do mesmo mês), não teve o efeito retroativo de revigorar 
a da medida provisória anterior, dando continuidade à sua 
eficácia, dada a clareza do comando constitucional que deterM 
mina resultar na perda da eficácia, desde_ a sua edição, a 
medida provisória que não for convertida em lei no prazo 
de trinta dias, devendo o Congresso Nacional disciplinar as 
relações jurídicas delas decorrentes. 

Nestes termos, concluímos pela prejudicialidade da maté
ria em face da perda da eficácia da Medida Provisória n~327/9~. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V. Ex• tem 
a palavra. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA" Pela or
dem.)- Sr. Presidente, pelo que entendi, está agora sacra
mentado que não temos mais nenhuma manifestação a faz_er 
sobre essa questão, ou seja, o leilão da COSIPA já poderá 
ser realizado após essa decisão? 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Perfeita
mente, Sr. Senador. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Muito obrigado. 

O SR" PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Nada mais 
havendo a tratar, a Presidência vií encerrar os trabalhos, 
designando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-i-

PROJETO DE LEI DA CÃMARA W liO, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, 

parágrafo único, do Regimento Interno 
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Votação -e·m turhO-úriiCó,-do Projeto de Lei da Câmara 
n' !Hl, de 19!!3 (n• 3.714193, na Casa de origem), de iniciativa 
da Presidente da República, que dispõe sobre a estrutura 
e Competência da Ouyidoria-Gcral da República e dá outras 
providências, terido 

-Parecer proferido em Plenário, Relator: Senador 
Magn9 Bacelar,'cm s_ubstituição à Co~issão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, favorável ao ProJeto, com as emendas 
que_ aijresenta, de n,.; 1, 2 e 3; pela aprovação das CJ?C~~as 
no;~~ 6 e 7, apresentadas perante a Comissão de Constltmçao, 
Justiç·a e Cidadania; e pela rejeição das emendas u'6 4, 5, 
8, 9 e 10. • · · 

-2-
REQUERIMENTO N• 479, DE 1993 

Votação, em turno único, do Requerimento n~ 479, de 
1993, do Senador Marco Maciel, solicitando, nos termos regi-

mentais, a transcrição, nos Anais do' Senado Federal, dos 
discursos dos Ministros Francisco Rezek e Luiz Octávio GaUO
ti, na cerimônia de posse deste último na Presidência do Supre
mo Tribunal Federal, c do Ministro Paulo BrossarG na Vice-
'Pre!i:dência, ocorrida no dia 12 de maio último. · 

-3-
REQUERIMENTO N• 699, DE 1993 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 699, de 
1993, do Senador Henrique Almeida, solicitando, nos termos 
regimentais, que sobre o Projeto de Lei da Câmara n" 5, 
de 1991, que tramita em conjunto com o Projeto de Lei do 
Senado n~ 20, de 1992, seja ouvida também, além da Comissão 
constante do despacho inicial, a de Assuntos Econômicos. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 55 minutos.) 
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SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

1993 
I- ATA DA 151' SESSÃO, EM 4 OE ACOSTO DE 

1.1- ABERTURA 
1.2- EXPEDIENTE 
1.2.1- Avisos de Ministros de Estado 
- N~ 889/93, do Ministro da Justiça, enCaminhando 

informações sobre os quesitos constantes do Requerimento 
n' 518, de 1993, de autoria do Senador Eduardo Suplicy. 

- N' 1.592/93, do Ministro-Chefe da Casa Civil da 
Presidência da República, encaminhando iÍlformãções so
bre os quesitos constantes do Rcqueõmcnto n"' 731, de 
1993, de autoria do Senador Eduardo Suplicy. 

1.2.2- Aviso do Presidente do Tribunal de Contas 
da União 

- N9 492/93, encaritinhando inforiiúiçOeS-Sobre Os que
sitos constantes do RcquerimMto n~ 477, de 1993, de auto
ria do Senador Cid Sabóia de Carvalho. 

1.2.3- Ofício do Ministro~Chefe do Estado-Maior das 
Forças Armadas 

-No? 1.906/93, encaminhandO informações sobre os 
quesitos constantes do Requerimento n" 520, de 1993, de 
autoria do Senador José Paulo Bisol. 

1.2.4- Requerimento 
-No 736/93, de autoria do Senador Francisco Ro

llemberg, solicitando a prorrogação por maís 45 (quarenta 
e cinco) dias, do prazo concedido à Comissão Temporária, 
destinada a proceder amplo estudo do sistema previden
ciário brasileiro, tanto no tocante a sua estrutura quanto 
ao seu regime de custeio e benefícios e propor soluções 
cabíveis para o seu regular funcionamento. Aprovado. 

1.2.5- Comunicações da Presidência 
-Recebimento-dos Ofícios n9s S/77 e SJ18, de 1993 

(n''s 1. 796 e 1.797/93, na origem), das Prefeitura> Muni
cipais de Iguaraçu e Altónia, Estado do l'araná, solicitando 
autorização para contratar operações de crédito, para os 
fins que especificam. 

-Designação de Senadores para comporem a Comis
são de Fiscalização e Controle, de acordo com as indicações 
das lideranças. 

1..2.6 - Discursos do Expediente 
SENADOR LOURJVAL BAPTISTA- Hom~ena

gem ao Sr. João S_eixas Dória por sua nomeação para o 
Conselho de Administração da Companhia Vale do Rio 
Doce. 

SENADOR NELSON CARNEIRO -RetrospeCti
va histórica da composição partidária no Brasil. 

SENADOR JUT AHY MAGALHÃES -Defesa da 
integridade moral do Ministro Maurício Corrêa, em respos
ta a notícias desairosas publicadas pela Imprensa. 

SENADOR GILBERTO MIRANDA - Descontro
le das estatais. 

1.2.7- Leitura de Projetos 
-Projeto de Lei do Senado o·' 98, de 1993, de autoria 

do Senador Pedro Simon, que dispõe sohre o controle 
social dos atos de gestão da Administração Pública em
preendidos ou descentralizados no âmbito estadual ou mu
nicipal, através de programas federais, e assegura o livre 
acesso dos cidadãos às informações relativas às finanças 
públicas. 

-Projeto de Lei do Senado n\' 99, de 1993, de autoria 
da Senadora Marluce Pinto, que institui o Vale-Educação 
e dá outras providêndas. 

1.2.8- Ofício 
- N' 303/93, da Liderança do PSDB na Câmara dos 

Deputados, de substituição de membros titulares e suplen
tes na Comissão Mista destinada a analisar a Medida Provi
sória n' 336/93. 

1.2.9- Comunicação 
.. , .. -~--:-Do Senador João Rocha, de ausência dos trabalhOs 
da Casa, no período de 2 a 6 de agosto do corrente ano. 

1-3- ORDEM DO DIA 
_ -Requerimento n9 479/93, de autoria do Senador 
Marco Maciel, solicitando a transcrição, nos Anais do Sena-
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EXPEDtENTE 
CE!n'llO ORAP!CD DO SENADO PllDI!IlAI.. 

MANOEL VILElA DE MAGALHÃES 
Dire1or.Oer&J do S.ud.o Pecleral 
AGACIEL DA SILVA MAlA 
Oirctot Eac.avo 
<.:ARWS HOMERO VIEIRA SINA 
Oirt:lor Adaiailtn.tiV'O 

DIÁRIO DO CDNOIIU!IIO NACIONAL 
la_.. 1Gb nopoualllllüdo à Mou 4o S.oodo Poànl 

ASSINATURAS 

l.liZ CARLOS BAS'IOS Scaa1ra1 ······~····-···················· ... - .............. ~ .. ·--·---.. - ....... - ... --·- CrS 1Q.OCXJ.OO 
DftiOr lacl•tnal 
fLORIAN AUGUSTO CDlFllNHO MAORUOA 
DinkN' Adjuto 

do Federal, dos discursos dos MinistroS FrancisCo Rezek 
e Luiz Octávio Galloti, na cerimônia de posSe deste último 
na Presidência do Supremo Tribunal Federal, e do Miriistro 
Paulo Brossard na Vice-Presidência, ocorrida no dia 12 
de maio últimO". Aprovado. -

-Requerimento n" 699/93, de autoria do Senador 
Henrique Almeida, solicitando que sobre o Projeto de Lei 
do Senado n" 20, de 1992, seja ouvida também, além da 
Comissão conStante do despacho inicial, a de Assuntos 
Económicos. Aprovado. 

-Projeto de Lei da Câmara n' 110193, (n' 3.714!93, 
na casa de origem), que dispõe sobre a estrutura e compe
tência da Ouvidoria-Geral da República e dá outras provi
dências. Votação adiada por falta de quorum. 

1.3.1 - Discursos após a Ordem do Dia -
SENADOR PEDRO SIMON, como Líder- Defesa 

de um entendimento nacio,nal mínimo, visando debelar 
a inflação e minorar a cfise em que está mergUlhado o 
País. -

SENADOR EDUARDO SUPLlCY -Homenagem 
de pesar pelo falecimento de Jacyr Santos Ferreira e a 
necessidade_da apuração das causa:s de sua-morte. 

Tiraae- 1.3)0 ea•plar• 

SENADOR NEY MARANHÃO, como Líder 
-Apoio dos GOvei'riadores Hélio Garcia e Joaquim Fran_
cisco à emenda_ constitucional de sua iniciativa propondo 
reeleição do Presidente da República, Governad9res de 
Esiãdo e Prefeitos Municipais. 

SENADOR HENRIQUE ALMEIDA - Apontan
do o crescimento econômico como o único caminho Capaz 
de salvar os meninos de rua. 

1.3.2- Comunicação da Presidência 

- Término do prazo para apresentação de emendas 
ao Projeto de Resolução n"' 59, de 1993, sendo que ao 
mesmo não foram oferecidas emendas. 

são 
1.3.3- Designação da Ordem do Dia da próxima ses~ 

1.4- ENCERRAMENTO 
2- MESA DIRETORA 
3- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 
4- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA-

NENTES 

Ata da 151 a Sessão, em 4 de agosto de 1993 
3a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

Presidência dos Srs. Humberto Lucena, Chagas Rodrigues, Nabor Júnior, 
Lucfdio Portella e Magno Bacelar 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SEPRESENTES OS 
SRS. SENADORES: 

Affonso Cainargo _ Albano Franco _ Aiffiir Gabriel _ Amir 
Lando _ Antonio Mariz _ Bello Parga _ Beni V eras _ César Dias _ 
Chagas Rodrigues _ Eduardo Suplicy _ Elcio Álvares _ Epitácio 
Cafeteira _ Esperidião Amin _ Francisco Rollemberg _ (iaribaldi 
Alves Filho _ Gerson Camata _ Gilberto Miranda _ Guilherme 
Palmeira _ Henrique Almeida _ Ir$1-puan Costa Júnior _ Jarbas 

Passarinho_ João Calmon _João França _João Rocha_ Josaphat 
Marinho _ José Fogaça _ José Paulo Biso! _ José Rlcha _ Júlio 
Campos ~ Lavoisier Maia _ Louremberg Nunes Rocha _ Lourival 
Baptista_ Lucídio Portdla _Magno Bacelar_ Mansueto de Lavor 
_ Marco -Maciel _ Mário Covas-- Mauro B~nevide_s _ Meira Filho 
_ Nabor Júnior _ Nelson Wedekin _ Pedro. Súnon ~ Rachid 
Saldanha Derzi _ Ronaldo Aragão _ Ronan Tito _ Ruy Bacelar _ . 
V almir Campelo _ Wilson Martins. - - --
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O SR. PRESIDENTE (Nabor Junior)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 48 Srs. Senadores. Havendo 
número regimerital, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossoS tr303IhoS. 
O Sr. P Secretário procederá à leitura do Expe"diente. 

Ê lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

AVISOS DE MINISTROS DE ESTADO 

N' 889193, de 16 de julho último, do Ministro da Jusliça, 
encaminhando informações sobre os quesitos ConStantes do 
Requerimento n' 518, de 1993, de autoria do Senador Eduardo 
Suplicy; e 

N' 1.592/93, de 28 de julho último, do Ministro-Chefe 
da Casa Civil da Presidência da República, encaminhando 
informações sobre os quesitos constantes do Requerimento 
n~ 731, de 1992, de autoria do Senador Eduardo Suplicy. 

As informações foram encaminhadas, em cópias, 
ao Requerente. 

Os Requerimentos vão ao arquivo. 

AVISO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE 
CONTAS DA UNIÃO 

N' 492193, de 13 de julho último, encaminhando a comple
mentação de infonnações sobre os quesitos constantes do Re
querimento n'477, de 1993, de autoria do Senador Cid Sabóia 
de Carvalhoc 

As informaç6es foram- encaminhadas, em -CójJias, 
ao Requerente. 

O Requerimimto Va{ aO arquivo. 

OFÍCIO DO MINISTI!-0-CHEFE DO -
ESTADO-MAIOR DAS' FORÇAS'ARMADAS 

N• 1.906193, de 9 de julho último, encaminhando informa
ções sobre os-- quesitos- constantes do Requerimento n9 520, 
de 1993, de autoria do Senador José Paulo Bisai. 

As informações foram encam-inhadiis, em cópias, 
ao Requerente. 

O Requerimento vai ao arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - O Expediente 
lido vai à publicação. 

Sobre a mesa requerimento que será lido pelo Sr. 1" Secre
tário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 736, DEI993 

Ofício n• 27193 CT-SISTEMA PREVIDENCIÁRIO 
Brasília, 3 de agosto de 19~3. 

Senhor Presidente, 
Na qualidade de Presidente da Comissão Temporária do 

Senado Federal, criada através do Ato n" 16/92, destinada 
a "proceder amplo estudo do sistema previdenciáriO brasileiro, 
tanto no tocante a sua estrutura quanto ao seu regime de 
cust.eio e benefícios e propor solUções cabíveis para o seu 
regular funcionamento", solicito à Vossa Excelência, Cónfór-

rUe disposto na alínea a, parágrafo 19 do art. 76 do Regimento 
Interno desta Casa, a prorrogação por mais 45 (quarenta e 
cinco) dias, do prazo concedido a este órgão técnico. 
-~ _Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce

lência protestos de estima e distinta consideração.- Senador 
FtãDCisco Rollemberg Vice-Presidente da CT no exercício da 
Presidênciã. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -Aprovado o re
querimento, fica concedida a prorrogação solicitada. 

A Presidência recebeu. do Banco Central do Brasil, os 
Ofícios .n"s S/77 e S/78, de 1993 (n"s 1.796 e 1.797193, na 
origem), de 04 do corrente,. solicitando. nos termos da Reso
lução n" 36, de 1992, do Senado Federal, autorir•ção para 
qlJe as Pr~feituras Municipais de lguaraçu e Altónia, Estado 
do Paraná, possam contratar operações de crédito, para os 
fins que especificam. 

As matérias serão despachadas à Comissão de Assuntos 
Económicos. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- A Presidência, 
em obediência ao art. 29 da Resolução n"' 46. de 1993. e de 
acordo com as indicações das Li4eranças, designa os seguintes 
Seriadores para comporem a Comissão de Fiscalização e Con
trole: 

Titulares 

JoãoCalmon 
Alfredo Campos 

- -Antonio Mariz 
Gilberto Miranda 
Cid Saboia de Carvalho 
Ronan Tito 

Josaphat Marinho 
Carlos Patrocinio 
Odacir Soares 

c Esperidião Amin 
Moisés Abrão 

Almir Gabriel 
Teotonio Vilela Filho 

Aureo Mello 

Valmir C3mpelo 

Magno Bacelar 

Pedro Teixeíra 

Suplentes 
PMDB 

Mauro Benevides 
Garibaldi Alves Filho 
AluíziO -Bezerra 

PFL 
Henrique Almeida 
Bello Parga 

PPR 
Alfonso Camargo 

PSbB 
Eva Biay 

PRN 
Rachid Saldanha Derzi 

-- PTB 
Jonas Pinheiro 

PDT 

PP 

O Sr. Lourival Baptista- Sr. Presidente, peço a palavra 
-para-uma comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Concedo a pala
vra a V. Ex~ 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA (PFL-SE. Para uma co
municação-inadiáveL) -Sr. Presidente, S_rs.Senadores, tendo 
fai3dO- Oritem. no Plenário, sobre o saudoso sergipano Dr. 
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Laurindo Campos, sendo eu o primetro Orado-r e, logo em 
seguida, tendo me retirado para comparecer à audiêõcia em 
Minist~rio, lamentei não ter ouvido o registro feito sobre a 
designação do ilustre homem público, Dr. João Seixas Dória, 
para o Conselho de Administração da Comp<inhia Vale do 
Rio Doce, fato que não apenas distingue essa autoridade, 
mas também enaltece a posição do Estado de Sergipe no 
cenário da política da mineração em nosso País. 

Sergipe possui uma das maiores reservas de potássio e 
outros minerais derivados de sal-gema, cuja exploração e apro
veitamento, durante longos anos, teve no Dr. Seixas Dória 
um incansável defensor. 

Ele foi meu colega no Colégio Antônio Vieira, na Bahia. 
Fomos deputados estaduais e federais juntos. Como eu, tam
bém foi Governador de Sergipe. Conheço o Dr. João Seixas 
Dória desde a minha mocidade. Acompanhei de perto a sua 
atuação politica, as demonstrações de reconhecimento dos 
seus elevados méritos c também os reveses a que todo homem 
público, na defesa de suas idéias c de suas bandeiras, está 
sujeito. 

Trata-se de um homem honesto. combativo, culto, inteli
gente, intensamente dedicado à causa pública e aos interesses 
de Sergipe,-do Nordeste e do País. 

O Dr. João Seixas Dória, com a su·a ccrnSiderávCJ expe
riência política, com a sua vivência administrativa, conheci
mento já adquirido em sua passagem pela PETROBRÁS e 
PETROMISA e a familiaridade que adquiriu no estudo dos 
prohlemas brasileiros. principalmente dentro da realidade da 
nossa região, onde a Companhia Vale do Rio Dociúem iiripor
tante desempenho c atividade, irá, indiscutivelrilente, contri
buir para -o- fortale.cimento do Conselho de ~dminis~ração 
dessa Companhia que, juntamente com a PETROBRAS, se 
constitui rtU:ina das maiores expressões do patrimônio nacional 
na área da prospecção e aproveitamento das imensas riquezas 
do nosso subsolo. 

O Sr. Mauro Benevides- V. ExR me permite um aparte, 
nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Commuito prazer, 
eminente Líder Mauro Benevides. 

O Sr. Mauro Benevides -Nobre Senador LOUriVal Bap
tista, desejo me associar a esta homenagem que V. Exa presta 
ao grande brasileiro Seixas Dória. Conh_eci-o há alguns anos 
atrás por intermédio .:le um cearense ilustre, já desaparecido, 
que era grande amigo de Seixas Dória, o eX-r>eputado Adail 
Barreto Cavalcanti, qtie foí colega de V. Ex~ na Câmara dos 
Deputados c que era, sem dúvida, uma das grandes expressões 
da vida parlamentar brasileira. Naquela ocasião, Seixas Dória 
exercia o Governo de Sergipe. Alguns anos depois, foi atingido 
pela legislação revolucionária de que decorrera a cassação 
de seu mandato e a perda de direitos políticos. Em algumas 
outras vezes, encontrei Seixas Dória, sempre evidenciando 
aquela sua grande preocupação com o desenvolvimento do 
País. Por isso, a exemplo do que faz V. Ex•, também eu 
posso prognosticar uma atuação marcadamente patriótica à 
frente do Conselho de AdministraçãO' para o qual acaba Seixas 
Dória de ser guindado. Portanto, V. Ex• pode fazer chegar 
a Seixas Dória a manifestação do nosso apreço e sobretudo 
a confiança de que ele haverá de cumprir mais essa tarefa 
com seu inexcedível espírito público. 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Muito grato a V. Ex•, 
eminente Senador Mauro Benevides, autoridade de Senador 

da República, de ex-Presidente desta Casa que com a sua 
direção muito a engrandeceu. O aparte-de V. Ex·• muito enri
quece este nosso pronunciamento. pois nos deu um depoi
mento cabal, objetivo, de quem é, na verdade, Seixas Dória: 
um brasileiro autêntico, um homem honesto.- digrlo, traba~ 
lhador e, acima de tudo, sério. 

O Sr. Nelson Carneiro- V. Ex·' me permite um aparte? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Com muito prazer. 
eminente Senador Nelson Carneiro. 

O Sr. Nelson Carneiro - Nobre Senador Lourival Bap
tista, o meu aparte é apenas para ratificar o que V. Ex' acaba 
de falar sobre Seix;:ts Dória, depois de tt.:r enriquecida a sua 
oração com o aparte do nobre Líder Mauro Benevidcs. Ape
nas ratificar, potque todos que conhece-mos Seixas Dó ria fa
zem dele o julgamento que V. Ex"s acabam de proferir. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Muito grato também 
a V. Exa, eminente Senador Nelson Carneiro. homem que~ 
como eu, entrou nesta Casa cm 1970 e que conheceu tão 
bem Seixas Dó ria na Câmara dos Deputados- quando lá estive
mos. O s.eu depoimento, o seu aparte, muito enobrece o pro
nuncíamento que fazemos na tarde de hoje. 

O Sr. Jarbas PassarinhO--=- V. Ex~ me concede um aparte? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Concedo o aparte ao 
eminente Senador Jarbas Passarinho. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Nobre Senador Lourival Bap
tista, eu não me contenho c devo dar um testemunho a respeito 
-de Seixas Dória. Eu era Superintendente da PETROBRÁS 
na Amazónia quando se deu a campanha eleitoral disputada 
entre Jânio Quadros e o General Lott e eu esperava que 
o -candidato, Dr. Jânio Quadros. falasse sobre a PETRO
BRÁS na Amazônia, coisas corresponde ines à realidade, por
que eu torcia por ele, era partidário de sua candidatura, embo
ra no governo. E ao Deputado Clóvis Ferro Costa, que V. 
Ex~ deve ter conhecido na Câmara, que foi meu condiscípulo 
de ginásio, dei uma palestra durante três horas. infgrmações 
durante três horas, a respeito do que a PETROBRAS estava 
fazendo na Amazônia. E esperei, com isso, que o candidato 
a Presidente estivesse bem informado na hora que fosse fazer 
o seu comício no centro da cidade de Belém. Fui lá para 
ouvir o comício, para aplaudir o Dr. Jânio Quadros, e ele 
começou a fazer ataques muito violentos- e na ocasião justos 
-em relação a algumas entidades federais que Já se encontra
vam, como o Banco da Amazônia, a hoje ENASA, que na 
ocasião era SNAPP. e outros· órgã_os federais, como, por exem
plo. a SPVEA, que estava muito comprometida na construção 
de um trecho da Belém-Brasília, através de uma instituição 
que eles criaram com o nome de RODO BRÁS c- que o povo 
chamava "roubobrás". Depois de fazer esses ataques muito 
duros a essas instituições dirigidas por pessoas que Jânio Qua
dros considerava improbas, ele se referiu à PETROBRÁS. 
rtão nesse sentido, mas dizendo o seguinte (ainda tenho as 
palavras dele no meu ouvido, Senador Lourival Baptista): 
"A PETROBRÁS~ a que me referíhá pouco, brinCa na- Ama
zónia de procurar petróleo". Na linguagem dele era isso. Ora. 
tínhamos uma mé_dia de 18 mortes por ano na busca; estávamos 
jogando 100 milhões de dólares somente na pesquisa de sísmi~ 
ca; estávamos fazendo o maior esforço que se realizava no 
mundo numa única bacia. Então, resolvi" fazer uma nota de 
protesto que _chegasse às -mãos do Dr. Jânio Quadros. Fui 
induzido a faZê-lo pelo Dr. Frederico Barata, que era o diretor 
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da Província do Pará, um jornal muito respeitado. Mas o 
Dr. Jânio Quadros f~z o contrário: pegou a nota e foi para 
um programa de rádio. Por isso. não publiquei a nota, que 
seria apresentada a ele no programa de rádio. Nesse programa, 
ele me tratou mal, dizendo que "esse .... Superintendentezinho'' 
está chuçando onça com vara curta". Baseado nisso, escrevi 

uma carta aberta ao candidato, carta que teve uma enorme 
repercussão, publicada como rodapé dos dois principais jor
nais do Pará. Quando a carta foi para as redações, o Deputado 
Clóvis Ferro Costa, que conhecia muito bem aquela área, 
tentou impedir a publicação. Não o conseguindo, foi à minha 
casa para tentar demover-me da publicação, acompanhado 
de João Seixas Dória. Foi quando conheci Seixas bória. De· 
pois que dei as explicações c me recusei a retirar a carta, 
porque estava ofendido, o meu velho companheiro de ginásio, 
sete anos. amigo. que era Clóvis Ferro Costa-, não teve a 
mesma atitude digna que teve João Seixas Dó ria. Seixas Dó ria 
ndo que o senhor era instrumento da campanha do General 
Lott e saio daqui convencido de que o senhor é um patriota". 
Sabe o que aconteceu posteriormente, meu querido amigo 
e colega Lourival Baptista? Seixas Dória estava na comitiva 
que, de Bdém, saía para o Maranhão. No decurso do vôo 
para São Luís houve uma altercação a bordo, porque Jânio 
Quadros e mais alguns áulicos - e há sempre estes, que 
estão cm torno do sol- resolveram achar que aquela minha 
carta, que foi publicada c teve grande efeito, era um instru
mento de política. E Seixas Dória me deten-deu~· trocando 
palavras duras com Jânio Quadros; desembarcou cm São Luís 
do Maranhão e não ficou mais na comitiva. ESte é -o homem 
pelo qual meu respeito cresceu sempre c depois vi, infeliz· 
mente, atingido pela contra·revolução de que participei Te
nho por de grand~ admiração e sei que essa decisão do Presi· 
dente da República honra mais o Presidente do que a Seixas 
Dória que é o escolhido. Desculpem·me se meu aparte foi 
um pouco longo. 

O SR- LOURIV AL BAPTISTA- Eminente Senador Jar
bas Passarinho, o aparte de V. Ex• é histórico. O que V. 
Ex~ acabou de relatar sobre aquela época cm que todos tinham 
medo de Jânio Quadros, o que V. Ex• ac3ba de contar a 
respeito da atitude tomada por Scixas Dória, não me é estra· 
nho, por4ue ele é um homem autêntico. é um homem de 
coragem. Fomos colegas no colégio interno", e CStTverifóSJuntos 
na carreira política. tanto como Deputado EStadual como 
Federal. Depois, divergimos politicamentC,-mas nunca briga
mos, sempre mantivemos a melhor amizade c o respeito mú· 
tuo. 

Fique certo de que farei chegar às mãos de S. Ex• o 
seu depoimento, através do meu pronunciamento, por ser 
histórico, pois muito enriqueceu o-que foi dito, na tarde de 
hoje. a respeito desse grande brasileiro, sergipano e que ag'Ora 
foi escolhido para um lugar de destaque, Of!_de_ irá prestar 
relevantes serviços, náo só a Sergipe. mas ao Brasil. 

Muito obrigado, eminente Senador Jarbas Passarinho, 
pois V. Ex< revelou essa faceta que conhecíamos, mas não 
com essa profundidade. 

Lamento, nesta oportunidade, Sr. Presidente, não ter 
estado presente quando falou o Senador Albano Franco dizen· 
do da sua satisfação e a receptividade quanto à feliz escolha 
do nome do Dr. João Scixas Dória para o ConselhO de Admi
nistração da Companhia Vale do Rio Doce. Manifesto o meu 
aplauso pela referida designação, associando· me a todos aque· 
les Que consideram a colocação desse ilustre homem público 

para mais uma relevante missão, acontecimento que também 
honra e_ dignifica o nosso Estado de Sergipe. 

Finalizando. Sr. Presidente, tenho a certeza_ de que a 
atuação de João Seixas Dória naquele órgão muito irá contri~ 
buir para solução dos problemas nacionais na área de 'mine· 
ração e melhor aproveitamento das jazidas minerais existentes 
no solo sergipano, o que se tania em mais uma esperança 
de melhoria de renda e empregos para o nosso Estado. 

Muito obrigado. (Muito hcm! Palmas.) 

Durante o discurso Sr. Lourival Baptista, o Sr. 
Nabor Júnior, 2" Secretário, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Magno Bacelar. 

O SR- PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB-'-' RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. ·senadores. Odá· 
vio Manga beira costumava dizer- e-eu tenho repetido desta 
tribuna - que o homem pUblico deve estar preparado para 
devassar cada um dos dias de sua caminhada politica. Anteci· 
po·me a qualquer indagação, menos provável neste augusto 
recínto do que fora dele, e corro a recordar alguns momentos 
de uma pálida vida pública, engrandecida pela tolerância de 
V. Ex~. Sr. Presidente, c dos demais ilustres Membros desta 
Casa. 

Tudo começou numa noite de novemhro, há 67 anos. 
Imensa multidão fora buscar, no cais do porto, de volta do 
·exílio, amargo e triste exílio de mais de dois anos, J.J. Seabra._ 
A Bahia vira·o partir solus, totus et unus, em 29 de março 

-·de 1924, respondendo pelo delito de haver integrado a chapa 
da Reação Republicana. 

Ia alta a madrugada do dia 20 quando chegou à casa 
do Corredor da Vitória a colossal massa humana que gritava 
o nome do intrépido lutador. Foi, então, quando os mais 
ãfeiÇoados puderam abraçá·lo, que o meu tio José Joaquim, 
antigo deputado estadual, apresentou~me a Seabra. Eu tinha 
16 anos. E ele, generoso: "'Um Souza Carneiro não degenera". 
Foi o meu batismo político, suas palavras a água lustral de 
uma fidelidade que tenho lutado por conservar. Agradeço 
a Deus me haver poupado a vida, para que me anime a ocupar 
esta tribuna como· o· ·mais idoso dos atuais parlamentares e, 
e_ritre- os que partícíp"am desta Legislatura, o que por mais 
tempo, creio, haja integrado o Congresso Nacional. São esses 
os títulos que exibo, Sr. Presidente, quando me aventuro a 
examinar o atual momento político. 

Nenhuma ambição, nem malquerença. Tenho me rejubi· 
-lado de, no fim de tormen_tosa jornada, transformarem 3.inigos 
os adversários e de considerar adversários, sem esperar reei~ 

-procidade, os inimigos de_ontem. Essa, fOi mais uma lição 
que aprendi com Seabra. Poucos teriam razões, como ele, 
para continuar afastado de Arthur Bernardes. A eleição de 
1934 reuniu-os na Câmara em partidos diferentes, mas acabou 
por aproximá·los, sem incompatibilidades insuperáveis, nos 
quadros da oposição. A hora era grave. Somente os desatentos 
não percebiam que o desmoronamento da frágil ordem consti· 
tucional, conquistada pelo saáifício dos paulistas e o aplauso 
de- seus seguidores, não poderia durar muito tempo, como 
não durou. Se hoje não nos ameaça o culto ao poder pelos 
que o exercem e, aó contrário de 1937, as Forças Armadas 
não se tornariam garantia do arbítrio e da ilegalidade, nem 
por isso podemos fechar os olhos e tapar os ouvidos para 
quantos problemas e angústias vão tentando minar as institui· 
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ções democráticas, que nos cumpre resguardar e fortalecer. 
O recente desvirtuamento da propagãnda do plebiscito preci
pitou ·a campa-nha preSidencial c ameaça a normalidade da 
revisão constitucional, se descambar para uma disputa de sim
ples promessas eleitorciras. Desse _pCrigo somente nos salvam 
os partidos políticos, que se reúnam e fortaleçam, no devassar 
novos horizontes, a tranqüilidade e o pi-ogi-esso nacionãiS. 

Aqui estou para louvar agremiações partidárias que se 
vão coligando, esmagando divergências novas e V~l_ba~ .a_ntes 
que a futura lei, em exame nesta Casa. -veriha obrigá~las a 
buscar uniões, para que não pereçam no isolamemu em que 
vivem. O passado, e não as palavras, é a mais poderosa das 
lições. E todos, ainda os moços, podem trazer as achegas 
de seu conhecimento para exaltar os partidos que voluntaria
mente, sem qualquer coação, nem mesmo a da lei, buscam 
reunir seus quadros. ajustar programas--e aspirações, influir 
nos dcstinos_do País. Todos recordamos tristemente o ato 
institucional que dissolveu os parridos, ainda aqueles de maior 
expressão elcítoral, como o PSD, a UDN e o PTB, e at~ 
mesmo os que, como o Libertador, de todos se distanciavam 
na pregação do sistema parlamentar. 

O poder ilimitado pensou que, impondo o bipartidarismo, 
seria invencível, tanto mais quando dispunha de inesgotável 
farnel de medidas arbitrárias para intimidar os-descontentes. 
As fileiras governamentais regurgitaram-se de correligioná
rios, enquanto nos quadros de oposição alistara~-se os poucos 
que acreditavam ser aquele o melhor caminho. Ardua e demo
rada foi a organização do MDB. Resolução de 24 de março 
de 1966 do TST registrava a organização provisória, e somente 
em 3 de abril do ano seguinte a convertera cm partido. 

O MDB era, sobretudo, uma trincheira, onde o poder 
arbitrário experimentava todo modo de agresSões. Quando 
cheguei ao Senado, em 1971, dos vinte do primeiro instante 
restavam dois: Ruy Carneiro c Adalberto Sena. As urnas 
de 1970 trouxeram a estas bancadas Amaral Peixoto, Danton 
Jobim, Benjamin Farah, Franco Montoro e eu- sete contra 
cinqüelita c nove. - · · -

O desequilíbrio não traduzia a opinião naciônal. A união 
imposta pelo poder não criara dois partidos, mas dois grupos 
à revelia da preferência popular. Por isso, já em 1974. desmo
ralizando todas as esperanças dos poderosos do dia, aqui che
gavam dezesseis dos vinte e dois Senadores, convocados pela 
memorável campanha cívica de Ulysses Guirilai1res e Barbosa 
Lima Sobrinho, anticandidatos em um pleito apurado antes 

·.mesmo de iniciado. 
Todos os casuísmos se somaram para truncar a manifes

tação livre do povo. O. poder, que se cria todo poderoso_, 
não esquecera c revés de 1965, quando Israel Pinheiro e Ne
grão de Lima derrotaram os candidatos da preferência oficial. 
Mesmo dizimadas as correntes oposicionistas pelas cassações 
e exílios, não havia como contê-las. Nova violência, e outra 
vez o arbítrio acabava com os partidos que ele mesmo impu
sera à Nação. 

Em 15 de janeiro de 1980, o MDB cede lugar ao PMDB. 
Já não são apenas dois os partidos. O propósito é dividir 
a Oposição. Cedo desfazia-s_e o sonho. O poder testara a 
união compulsória e fracassara. Tentava agora a disPersão 
das correntes oposicionistas, e fracassaria novamente_. Mais 
de cem Deputados e Senadores, integrantes de diversas legen
das, divulgavam um manifesto_ ao povo brasileiro_conclamando 
os partidos, dispersos na Oposição, a uffi "generoSo e despren
dido e·sforço, esquecidas momentaneamente _ambições, por 
mais legítimas qoe.possatn ser, e, numa atitude de tolerância 

e co~preensão, promovam a reunificação das oposições num 
só partido, a fim de que, juntos, devolVamos o Brasil ao 
povo brasileiro". 

Compunham a Comissão encarregada de, em nome do 
PMDB, orientar a unificação, MarCos Freire, Odacir-Klein, 
Itamar Franco, Roberto_ Cardoso Alves, Tarc_ísío Delgado e 
Aldo Fagunde~. Enquanto isso, a Comissão Executiva do Par
tido Popular reunia-se a 10 de dezembro de 1981 para discutir 
a possibilidade de fusão com o PMDB. Estava_m presentes, 
entre outros, Tancredo Neves, Presidente, Miro Teixeira, Af
fonso Camargo, Gastão Müller, Evilás10 Vieira, Thales R3ma
lho, Louremberg Nunes Rocha e Jorge Moura. 

Para discussão e votação da proposta de fusão, Tancredo 
Neves abre, dez dias depois; a Convenção Nacional. J osaphat 
Marinho orientara todo o processo ·através de claro e minu
cioso roteiro, facilitando" a apràvação pelo TSE do resultado 
do memorável encontro. 

José Fragelli, João Menezes, Herbert Levy, Roberto San
tos, Lúcia Viveiros, João AgripüiO, Garcia Neto, Júlio Vivei
ros e o saudoso Renato Azeredo sucedem-se na tribuna. Em 
seguida, Tancredo Neves põe a votos a proposta da Executiva: 
"os que votarem "sim" estão votando pela adoção do Estatuto 
e do programa do PMDB, portanto, pela incorporação". Co
lhidos os votos, o grande líder mineiro proclama o resultado: 
162 ''sim", 96 "não". 

Em 14 de revereiro de 1982 realizava-se a convenção 
conjunta dos dois partidos, abrigados sob a legenda do PMDB. 
Foi um passo decisivo para o fim do arbítiiO, para a reconstitu-
cionalizaçã6, parã a restauração democrátiCa. -

Estamos __ caminhando às pressas para 3 de outubro de 
1994_: Inquietam-se velhos e novos candidatos, ansiosos por 
sair dos casulos partidários. A esqUerda e a direita avivam 
e esmaecem os toriS. - são mais ou menos esquerda~--mais 
ou menos direita-, ao sabor de suas conveniências 

O Sr. Josaphat Marinho- Permite-me V. Ex~ um aparte, 
nobre Senador Nelson Carneiro? · 

O SR. NELSON CARNEIRO- Com muito prazer, ouço 
o aparte do nobre Senador Josaphat Marinho. 

O Sr. Josaphat Marinho- Nobre Senador Nelson Car
neiro, V. Ex• está fazendo a história dos partidos no nosso 
tempo, e acaba de fazer menção a um dos fatos relevantes 
Ocorridos com a fusão entre o PP e o MDB. Mas, exatamente 
rieste instante, quero lhe dar um aparte para fixar o que signi

-ficou para os partidos a independência e o justo critériO de 
decisão do Superior Tribunal Eleitoral. No momento em que 
tantos duvidam da Justiça e quer enfraquecê-la, convém sa
lientar que, naquele instante, vivamente empenhado o Go
verno em que a incorporação fosse rejeitada, o SuperiorTribu-

·-nai Eleitoral, por maioria -de que nós não duvidamos -
,aceitou o pedido e o deferiu. Era o que eu queria consignar, 
na sua excelente exposição, em honra do Poder Judiciário. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Muito obrigado a V. 
Ex• Acompanhei esse debate e o reli recentemente. Por isso 
mesmo, fíz questão de creditar à boa orientação que presidiu 
o trabalho de V. Ex~ o feliz andamento que tornou realidade 

_ a aspiração dos dois partidos que então se uniram. 

O Sr. Mauro Benevides -_V. Ex~ me permite um aparte? 

O SR. NELSON CARNEIRO- Com muita llonra, nobre 
-Senador. - -
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O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador Nelson Carnei
ro, V. Ex·' profere, na tarde de hoje, um discurso da maior 
relevância para a vida político-partidária do País. ·Ao assomar 
à tribuna. V. Exn iniciou essa retrospectiva da composição 
partidária em nosso País, relembrando o guante do autorita
rismo representado pelo Ato Institucional n~ 2, que extinguiu 
os partidos que então funcionavam na estrutura política do 
nosso P~ís. Rt:CO!do-me que, naquela época, integrava o Par
tido Social Democrático - PSD, que se antagonizava com 
a União DemocrátiCa Nacional- UDN. Extintos, realmente, 
aqueles partidos no meu Estado, e V. Ex•, no então Estado 
da Guanabara, hoje Estado do Rio de Janeiro, aglutinava 
o MDB- Movimento Democrático Brasileiro, que foi o cen
tro da resistência democrática no País. Quando exatamente 
o MDB assumia uma consistência eleitoral que caracterizada 
imbatíbilidade, novamente se tentou, desta feita através de 
projeto votado pela maioria das duas Casas do Parlamento 
brasileiro, a extinção do MDB e da ARENA para que chegás
semos a essa composição atual. Neste instante, quando V. 
Ex~ procura caracterizar o crescimento graduã.l dã nOSsa-banca
da do MDB. inicialmente de 7 Senadores, gostaria de ressaltar 
que V. Ex'. sem dúvida, é uma das figuras mais preeminentes, 
ao lado de Amaral Peixoto, de Franco Montoro, Adalberto 
Sena e outros companheirOs. V. Ex" iniciou aquela grande 
caminhada visitando Estados, ao lado também do então líder 
na Câmara dos Deputados A Ido Fagurides, e levaVa ao interíor 
do País exatamentc aquela mensagem renovadora de fortaleci
mento das nossas idéias para que nós, na etapa de 1974, ainda 
com a eleição indireta de governadores, buscássemos na alter
nativa da senatória aquela grande explosão derriocrática que 
permitiu a chegada de dezesscis Senadores, os quais, nesta 
Casa, somaram-se à bancada que V. Ex\ então, aqui inte.[ra
va, liderada por Ernâni do Amaral Peixoto - em 1974 era 
ele o líder que transferiu a liderança para Franco Montoro. 
V. Ex~. realmente, pontificoU, ao longo de toda essa fase, 
ajuda.ndo a vigorar o nosso partidO, que hoje é,-sem dúVida, 
a maiOr força política do País. Mas a circunstância de ser, 
realmente, o PMDB a maior força política do País, não nos 
inibe nem nos impede de raciocinar que dentro dessa estrutura 
multipartidáría que prevalece no País - nãO é a pluripar~ 
tidária, já é a multipartidária, cOrri mais de trinta partidos 
funcionando- busquemos, na flexibilidade de uma nova lei 
orgânica, aquelas condições para que os partidos, as agreniia
ções que tenham semelhança programática possain se Somar, 
transformando-se em blocos monolíticas capazes de trabalhar 
ainda mais cmpenhadamente pelo fortalecimento da demo
cracia brasileira. Vamos aguardar a seqüên<:ia do brilhante 
e oportuno pronunciamento de V. Ex• para qUe também nos 
situemos nessas suas considerações, qUe desde já recOnhe
cemos como marcadamente abalizadas, reorientando, portan
sso posicionamento na vida partidária brasileira. 

O SR. NELSON CARNEIRO- Muito obrigado a V. 
Ex' 

A minha presença nesta tribuna é exatamente para exaltar 
as forças políticas que nesta confusão a que se refere procuram 
reunir-se, para que com maior autoridade possam· intervir 
no debate e na solução dos problemas nacionais. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Permite V. Ex~, nobre Senador 
Nelson Carneiro, um aparte? 

O SR. NELSON CARNEIRO - Muito honra a minha 
modesta presença nesta tribuna, a intervenção de V. E~ 

O Sr. Jarbas Passarinho- V. Ex~ classifica de modesta. 
mas nós sabemos que. ao contráriO, o discurso de V. Ex~ 
é uma página histórica no dia de hoje. 

O. SR. NELSON CARNEIRO- Muito obrigado a V. 
E~ . . - . 

O Sr. Jarbas Passarinho- Leão XIII já costumava escre
ver que quando se faz história dois pecados não podem ser 
cometidos: um é não dizer toda a verdade; o outro é faltar 
a ela. Por isso, creio que com os testemunhos que acabo 
de ouvir, ~into-me também na obrigação de intervir, pedindo 
a generosidade de V. Ex• para este aparte. O nobre Senador 
Mauro Benevides deu uma interpretação tipicamente parti
dária de um momento histórico, que foi a qllestâ6-00 fim 
do bipartidarismo. Eu discordo frontalmente, com o respeito 
que tenho pelo ilustre representante do Ceará, do que foi 
dito aqui e chamaria em meu testemunho, se vivo estivesse. 
Petrônio Portela. Quando eu era Líder do Governo do Presi
dente Figlleiié40 e -que· me coube conduzir- no Senado_ e _no 
Congiesso a qUeda, a eliminação do bipartidarismo c a criação 
do pluripartidarismo, o objetivo que tinha sido imaginado 
pelo Ministro PetróniO Portela, Com 6 Presidente_ Geisel e 
o General Golbery, fora exatarnente eliminar a chamada "ca
misa de força" - era a expressão que se utilizava àquela 
época- do bipartidarismo, mas fundamentalmente permitir 
que em seguida viesse a vOtação ou concomitantemente viesse 
a votação da anistia, para que os líderes que tinham conseguido 
permanecer 16 anos lá fora sem perder a sua autoridade de 
líder, sem que a erosão pela sua ausência pudesse dirriinuir
lhes a expressão política,- pudessem ter campo próprio. E 
no bipartidarismo eles não teriam. Então, não era possível 
colocar no bipartidarismo o Capitão Carlos Prestes. Provavel
mente não seria possível colocar o hoje Deputado e ex-Go
vernador Miguel Arraes. Assim, o objetivo foi fazer com que 
os rios caminhassem cada um no seu curso. O .que, evidente
mente, interpretado pelo MDB na ocasião significaria manter
o sucedâneo da ARENA, que seria o PDS, como o maior 
dos rios até então existentes na hidrografia política brasileira. 
Houve um objetivo mais nobre, não foi apenas o objetivo 
de eliminar ou acabar com o MDB pela criação apenas da 
obrigatoriedade de colocar o nome de partido na frente, foi 
um artifício para fazer com que através da anistia pudesse 
haver aqui um pluripartidarismo que caracterizasse Brizola. 
Prestes, Arraes e todos que eram os três líderes mais expres
sivos lá fora, que resistiram a perda da sua liderança, dentro 
do regime político que tínhamos. Mas há um testemunho tam
bém que dou de ordem pessoal. V. Ex• falou ainda há pouco, 
e eu não sabia, como foi relativamente difícil a incorporação, 
Senador Nelson Carneiro. v. Ex• se referiu a cento e tantos 
votos a favor e parece que cerca de oitenta e tantos contra, 
não? 

O SR. NELSON CARNEIRO - Foram 162 Sim e 96 
Não. 

O Sr. Jarbas Passarinho -Então, eu gostaria que V. 
Ex~ pudesse aceitar este testemunho _que dou aqui pela primei
ra vez, neste plenário. Era eu o Líder do Governo Figueiredo. '! 

Aproximei-me do Senador Tancredo Neves, que sê'"mpre teve 
comigo um excelente relacionamento até fraterno - eu diria 
- e, então, lhe disse: "O Presidente gostaria de vê-lo para 
discutir o futuro político deste País. V. Ext aceitaria estar 
com Sua Excelência?" Prontamente, o Senador TancredO Ne
ves aceitou ir ao Presidente Figueiredo para um almoço ou 
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um jantar - jâ não me recordo a-gora,- -mãS 3Cho que foi 
um jantar, Fomos c conversamos- os três -_-e-a matéria 
não vazou c não vazou por- ·muito tt!'mpo nEm· da parte de 
Tancredo Neves e nem de mim. Acabou vazando numa confi
dência que o Presidente Figueiredo fez a um Deputado do 
Rio de Janeiro que saiu por aí contando toda a histôria. Mas 
o que foi que aconteceu? Digo isso em hOiir~(aos dois: a 
Tancredo Neve~ e_ a João Baptista de Otíveira Figueiredo. 
Entre outros assuntos conv_ersados, em reserva total. este cu 
pinça. agora, para pretender colocar no di.scurso de V. Ex", 
se é assim. Ele, Tancredo Neve5.,.disse ao Presidente da Repú
blica: "Eu não tenho nenhuma dificuldade de aceitar a suble
genda. O que eu não aceito é a vinculação do voto. Devo 
dizer a V. Ex-• que se- houver voto vinculado eu vou fazer 
a incorporação do PP no MDB." Ao qu_c lhe respondeu o 
Presidente João Figueiredo: '"Não tenho qualquer compro
misso com o voto vinculado, só knho -com a sublege-nda." 
InfeJizmentc. como sabe V. Ex". mais tarde, através de influên
cia de assessores dircto~ do Presidente, estabcleceu~se esse 
voto vinculado, c o Presidente Tancrcdo cumpriu escrupulo
samente o que ele tinha dito, marchou para a incorporação 
com o PMDB. Esse é um testemunho que peço a V. Ex·• 
que acolha embora t<.:!nha me referido a Tancrcdo Neves, que 
está morto,c ao Presidente Figueiredo, que está vivo e pode, 
portanto, confirmar essa infOrrriação qúe estou dando. No 
mais, cumprimento a iniciativa que V, Ex·' tem, porque acho 
que aqui nós podemos fazer história, podemos fazê-la no Sena~ 
do. Não é iHoa que o nome, a etimologia dessa palavra já 
nos diz que vimos de scnectude, vimos de pessoas que nesta 
Casa jâ passaram por funções da maís alta Televância e temos 
uma certa tranqüilidade pata cscoimar das nossas paixões, 
que já deixamos para tnís, aquilo que seja realmente indese
jável num tipo- de testemunho histórico. Muito obrigado a 
V. Ex" 

O SR. NELSON CARNEIRO - Muito obrigado a V. 
Ex' pela contribuição que traz à histófía que estamos traçando, 
recordando aqui c, principalmente, pelo depoimento relativo 
à presença da vinculação de votos no processo_eleitoral, que 
foi. sem dúvida, o mais grave desvirtuameTito da vontade 
popular. Os resultados de 1982 demonstraram isso. 

O Sr. Elcio Alvares- Permite~me V. Ex• um -ã.parte?--

0 SR. NELSON CARNEIRO - Concedo o aparte ao 
nobre Senador Eicio Alvares. 

O Sr. Elcio Alvares - Sellador NelsÕn -Carneiro, o seu 
discurso, que é histórico· e fotografa uma quadra da vida políti~ 
cc-partidária brasileira. principalmente com muíf<i--iriTiffiiããde 
no que se refere ao MDB e ao PMDB, posteriormente, nos 
dá a oportunidade de algumas reflexões. E não tenho dúvida 
de que o seu pronunciamento, que ficará registrado nos Anais 
desta Casa como histórico, questiona -e- não vai deixar de 
fazê~lo -o quadro político-partidário brasileiro na atualidade. 
Se houve, na formação do PMDB, toda essa história, todos 
esses personagens, custamos a acreditar, nos dias de- hoje, 
que um partido político·se instale com tarita f<icilidade! Da_í, 
conforme falou o Senador Mauro Benevides, já não se trata 
de um pluripartidarismo, mas de um multipartidarismo, que 
atrofia totalmente o exercício da prática política. E quando 
falo em prática política. penso numa contribuiÇ8o inerente 
das pessoas que integram os movimentos. V. Ex• teve o cUida
do, numa lembrança histórica, de citar nomes que até boje 
percutem corno artífices de uma nova etapa que o Brasil teve 

oportu_nidade de presenciar na transição do regime militar 
para o regime democrático. Mas, além de louvar o seu magní
fico pronunciamento. gostaria de fazer um registro que esta 
Casa deve ouvir na presença de quem falou, do orador bri
lhante que é. Vivi~ como brasileiro. uma emoção, no último 
recesso. quando V. Ex• ocupou as càmeras da TVE. Acom
panhei a sua entrevista com muito carinho no Programa_ Sem 
Censura, não apenas pelo respeito que tenho a sua figura. 
que também é uma história permanente na vida político~hra
síleíra. 

OSR. NELSON CARNEIRO- Muito obrigado. 

O Sr. Elcio Alvares - Mas. no caso, por um resultado 
que colhi c quero trazer ao conhecimento daqueles Senadores 
que não tiveram. como tive, o privilégio de ouvi-lo. O carinho 
do povo do Rio de Janeiro. a respeito da pessoa de Nelson 
Carneiro. é muito grande. Não é só carinho, pois todos os 
depoimentos colhidos após a sua fala foram demonstrações 
de admiração e respeito. Acredito que talvez resida exata
mente aí o grande desafio do momento. Evidente que temos 
urna preocupação com o quadro político-partidürio, mas muito 
mais do que isso temos aqueles políticos que, na verdade, 
dão vivência à estrutura político-partidária. V. EX··, portanto. 
no momento em que faz esse quadro histórico tem esse respal~ 
do que considero fundamental: o respeito de seus coesta~ 
duanos, como se não bastasse o respeito do povo brasileiro. 
Todas as pessoas que prestaram depoimentos naquele progra
ma não só disseram do Nelson Carneiro advogado - e seria 
até uma redundância se não se falasse da defesa permanente 
das causas da mulher- , mas acima de tudo mostraram 
muita atenção a V. Ex .. Lembro-me da ternura da apresen
tadora Lúcia Leme para com V. Ex•, quando uma das entrcvis~ 
tadas teve a oportunidade, num dito muito carinhoso, de situar 
-a Stúl posição perante aqueles que lhe têm respeito. Uma 
telespectadora generosamente dizia: '"O Senador Nelson Car~ 
rieiro é uma gracinha." Gracinha em quê? Em respeito exata
mente a sua vida. Hoje, é o Senador que" tem a maiú, ~'<pe~ _ 
riência nesta Casa, som_ente _sendo cotejado pelos eminentes 
Seriadores Lourival BãPtista f:Josaphat Marinho. Mas esse 
respeito- é importante dizer- foi todo ele marcado através 
de uma vida que fez história. Portanto, o depoimento de 
V. Ex" não só o Plenário do Senado Federal, mas __ também 
o próprío PMDB devem recebê-lo com a maior ternura possí
vel, porque neste momento V. Ex" faz história; V. Ex• -
quem sabe- adverte para este quadro que está aí, dos muitos 
partidos que não têm história, partidos que não representam 
de maneira alguma o apreço do povo brasileiro. Quero cumpri-

- nientá-lo pelo seu diScurSo de hoje, ilustrado por tantos apartes 
que certamente vão lhe dar o brilhantismo que merece, como 
se já não bastasse a vivêiiCia de suas palavras que cada vez 
mais transcende do seu pronunciamento com um depoimento 
altamente histórico e necessário. Senador Nelson Carneiro, 
nós, seus Colegas, temos muito orgulho de sua pessoa e fica
mos felizes por ver que o PMDB recebe neste instante a 
sua palavra, que é uma palavra histórica e, acima de tudo, 
uma palavra de advertência a todos os brasileiros neste mo
mento em que o quadro partidário, realmente, não é dos 
melhores. 

O SR. NELSON CARNEIRO-- V. Ex', nobre S;nador. 
excedeu-se na exaltação de uma vida que só tem a seu favor 
O fato de ter sido constante e não ter sido interrompida em 
momento algum desde que ingressei nos quadros da política; 
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e que :>cus me permita dela só me afastar quando chegar 
a hora derradeira. Muito grato a V. Ex' por trazer a este:_ 
Plenário depoimento colhido cm uma estação- de teiCvisão, 
onde várias pessoas, através das comunicações tclefônicas, 
manifestaram sua solidariedade às posiçõc_s que tenho assu
mido nesses longos anos de vida pública. 

V. Ex" traz a mais íntima, mas nem por isso a menos 
expressiva manifestação de solidariedade. Muito obrigado a 
V. Ex• 

O Sr. Ronan Tito- Permite-me V. Ex" um aparte, nobre 
Senador? -

O SR. NELSON CARNEIRO -Nobre Senador Ronan 
tito, V. Ex• tem a palavra. 

O Sr. Ronan Tito- Senador Nelson Carneiro, V. Ex~ 
faz história, literalmente, não só a registri, e nós sabemos 
que a história é a mãe ritestra. Os mais n\o~_érn_qs querem 
se referir à história corno um espelho retrovisor que nos per
mite olhar para a frente, mas de vez em quando também 
consultar quem vem atrás, para que possamos ·continuar na 
estrada sem perigo. Mas, cada um lembra-se de um episódio, 
e lembro-me da malfadada passeata do _Rio de Janeiro que 
os jornais noticiaram e que a poiícia -nã·o querfa permitir. 
Mas o povo do Rio de Janeiro. na Avenida Rio Branco, 
nas janelas, nas calçadas, por todo lado, abriu um cordão, 
ft::z um isolamento entre a polícia-e Se-US líGcres, fendo à frente 
a figura de Nelson Carneiro. V. Ex• não só registra história, 
V. Ex~ faz história. Orgulho-me de ser seu Colega. Muito 
obrigado. 

O SR. NELSON CARNEIRO - O orgulho é recíproco. 
nobre Senador Ronan Tito. V. Ex" merece essa reverência 
por toda uma vida, desde que ingressou na política juntaménte 
com Tancrcdo Neves, c nela continua honrando a memória 
daquele seu ilustre companheiro de trabalho c de luta, que 
deixou, nesta Casa e no País, a imagem do grande homem 
público, do patriota, do amigo, do exemplar cidadão que, 
na hora precba, voltou às hostes do MDB. E para quê? Para 
trabalhar na restauração da ordem democrática, da reconstitu
cionalização do País. Foi o seu grande momento, o momento 
em que venceu todas as vaidades e __ todas as ambições para 
retornar ao leito do MDB e daí por diante continuar a jornada 
que o fez vitorioso e o destino não quis que ele pudesse levar 
a seu termo final. 

Muito obrigado a V. Ex~ 

O Sr. João Calmon - Permite-me V. ~x" um ap~rte, 
nobre Senador Nelson Carnciio? 

O SR. NELSON CARNEIRO - Concedo D aparte ao 
nobre Senador João Calmou, com muita honra. 

O Sr. João Calmon - Antes da conclusão do Seu antoló
gico pronunciamento, gostaria de recordar que se permanecer 
por algum tempo na memória dos meus patrícios a luta que 
tenho travado, de maneira obsessiva, em favor da_ educação 
do povo e da educação da classe política, o maior crédito 
deve ser dado a V. Ex", nobre Senador"Nelson Carneiro. 
Quando fui eleito, pela primeira vez Senador da República, 
tornei a decisão de seguir o seu exemplo no episódio inesque
cível da batalha em favor do divórcio, V. EX" decidiu desfraldar 
essa bandeira em favor da implantação do divórcio no Brasi_l 
de uma maneira realmente inexcedível. Esta foi a sua obsessão 
durante muito tempo, até que alcanço-u uma vitória de impor
tância indiscutível. Tomei urna decisão semelhante e optei 

pela educação: educação do povo como a mais alta prioridade 
e educação da classe política como urna conseqüência lógica. 
já que não poderemos resolver a crise brasileira q_l!_~ ~-~tá 
levando este País ao limiar de urna convulsão social .. S:t;: não 
nos preocuparmos com a educação do povo e da classe política. 
Quando V. Ex" profere esse discurso de importância realmente 
extraordináfia, sinto-me no dever de lhe dar este crédito, 
embora eu seja uma figura secundária, urna luz de vela ~diaõte 
deste sol esplendoroso que é o Senador Nelson Carneiro, 
orgulho da vida pública do nosso País. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Nobre Senador João 
Calmou, se de alguma coisa posso me orgulhar na vida, pelo 
qtte- fiz e pelo que ainda me resta fazer, terá sido, a crer 
nas palavras de V. Ex\ por haver inspi"rado o eminente parla
mentar espírito-santense_ A luta em que se empenhou, cujos 
frutos aí estão, a obra continua, e à frente o cavalheiro, o 
homem que não deixou morrer, entre tantas dificu.!§.~~es, 
a chama que íluminou seu espírito e ilumina a sua vitória. 
Muito obrigado. 

Sr. Presidente, estamos caminhando às pressas para 3 
de outubro de 1994. _Inquietam-se velho~ e novos candídato~. 
ansiosos de sair dos casulos partidários. A esquerda e à direita 
avivam ou esmaecem _os _tons; são mais ou menos esquerda, 
mais ou menos direita, ao sabor de suas conveniências. EStão 
lançadas as redes da adesão. Enquanto isso, partidos há que 
vãQ deixando p<;lra am~mhã o que 9ev~riam ter feito o~tem. 
São a terceira, a quarta via, qUe Os adversárioSãnunCiam 
para mantê-los na indecisão, aguardando que o tempo e a 
esperteza acabem por jogar unscontra os outros. __ _ 

Por que isso ainda não perceberam, por exemplo, as lide
ranças do PSDB e do PMDB, e tantas outras dispers~s em 
diversas legendas? Ou ·não acreditam que a vitória depende 
da união de forças cc-irmãs? Tenho para mim que vivemos 
o momento _de ressuscitar o MDB, que surgiria da vontade 
livre dos que sob sua legenda quisessem se ab_Figar, e não 
fruto de irnposiçãà-aos que o revivessem, para tenta!·-~~10 
no passado, destruí-lo paulatinamente. Seríamos linhas parale
las, que interessados geómetras proclamam que jamaj_~_se en
contrarão? A hora· da fusão é esta. Em 1991, o P~PB e 
PT reuniram-se para "recuperar para ã Nação o Estido de 
Direito e a Democracia", como proclamavam no documento 
firlal. Hoje, a união mais ampla seria por conservá-los. Mais 
difí~il do que conquistá-los,_ a história ensina que serápf~ser
vá-los. 

Muito obrigado. (Muitõ-bem! PalmaS.) 

O Sr. j utahy Magalhães ...:.. Sr. Presidente, peço a palavra 
como Líder. 

~O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Conêedo a 
palavra ao nobre Senador. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB - BA. Como 
Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do qr~qor.) 
-Sr. Presidente e Srs. Senadores. lendo o Jornal Co~esso 
Nacional, estranhei Uma matéria, publicada na primeifa pági
na, a qual refere-se ao Ministro Maurício Córiêa. 

Sr. Presidente~ por ser o atingido pessoa das minb.<::!S rela· 
ções de amizade e pela qual tenho apreço- e- consideração 
-e é o que acontece em relação ao Senador Maurício --cõi"rêa, 
mais do -que ao Mip.istrO Maurício Co"rrêà --e -por também 
ter razões para corifiar plenamente em S. Ex~, na lisura de 
seu comportamento pessoal e político, é que estranhei essa 
matéria. 
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Estranhd~a principairriente po~rque é -um procesSo que 
está em tramitação na Justiça. Foi publicado exatamente aqui~ 
lo que faz parte desse processo, que é apenas uma parte, 
que são as acusações do advogado Pedro Maurino Calmon 
Mendes. Diante das reiteradas ofensas públicas partidas desse 
advogado, através de veículos de comunica-çao~ __ inclusive me
diante correspondência dirigida à Presidência da República 
e por ele amplamente divulgada, "o Ministro Maurício Corrêa, 
em 13-11-93, propôs a competente representação junto à Pro
curadoria~Gcral da República por haver o _ofensor cometido 
os crimes de calúnia, difamação e injúria, previstos nos ar'ts. 
138, 139 e 140 do Código Penal e os arts. 20, 21 e 22 da · 
Lei de Imprensa, conforme documento n" 1, dirigido ao Exm\'_ 
Sr. Dr. Aristides Junqueira Alvaren_ga, Proc_urador-Ger31 da-
República: · 

"Maurício José Corrêa, brasileiro, casado, advo~ 
gado, portador da CI n'' 172017 SSP-DF, residente e 
domiciliado nesta Capital, à SHIS QI 15, chácara 10, 
Lago Sul, titular do mandado de Senador da República, 
atualmente investido no cargo ·de Ministro de Estado 
da Justiça, vem~ respeitosa-mente, à presença d_e V. 
Exa para, com fundamento no art. 145, parágrafo único~ 
in fine, do Código Penal Brasileiro (Decreto~Lei n" 
2.148 de 7 de novembro de 1940) propor 

REPRESENT AÇÃ'o -
mediante a qual requer do Parquet federal, na 

qualidade de ofendido, seja oferecida a competente 
denúncia contra PEDRO MAURINO CALMON 
MENDES, brasileiro, casado, advogado, dando~o co
mo incurso nas sanções previstas nos arts. 138, 139, 
140, e art. 141, inciso II, todos do Código Penal e 
imputando~se-lhe igualmente, em concurso material 
com os citados crimes comu·ns, a prática dos crimes 
de imprensa descritOs rios arts. 20~ 21, 22, de o art. 
23, ambos da Lei n" 5.250, de 09/02167". 

Segue, então, a representação feita pelo nosso Colega, 
Senador, Maurício Cotrêa;hoje Minístr"o da Justiça. 

O Sr. Mauro Benevides- Permite-me V. Ex~ um aparte, 
nobre Senador Jutahy Magalhães? 

O SR. JUTAHY.MAGALHÃES- Com todo prazer. 

O Sr. Mauro Benevides --Nobre Senador Jutahy Maga~ 
Ihães, fiquei igualmente surpreso com a divulgação dessa ma~ 
téria pelo Jornal Congresso Nacional, dirigido pelo meu con
terrâneo, jornalista Silvio Leite, que tem feito orná" divulgação 
absolutamente correta dos trabalhos realizados no Parlamento 
brasileiro, quer seja no Senado FederaC quer seji-iia--Cárilara 
dos Deputados. No momento em que também expresso -
a exemplo do que faz V. Ex•- absoluta confiança na ínteir.eza 
do procedimento do Ministro Maurício Corrêa no des_empe
nho de suas atividaçles políticas e privadas, acredito _que o 
jornalista Silvio Leite haverá de promover os reparos indispen
sáveis, garantindo espaços para divulgação do expediente que 
V. Ex• acaba de ler. O Ministro, hoje, tem a imensa responsa
bilidade de dirigir uma das mais importantes pastas_ ministe~ 
riais. Por essa razão, para que possa cumprir bem a sua missão 
no Governo Itamar -Franco, S. Ex~ necessita do_ respeito e 
da credibilidade de todos os brasileiros, como certamente os 
tem entre os seus Pares desta Casa Legislativa. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Agradeço a V. Ex• 
pelo aparte. Tenho a certeza e a confiança de que este jo·rnal 

irá transcrever a defesa do Senador Maurício Corrêa. Assim 
deve agir a imprensa. 

Passo às mãos, também, da Taquigrafia esse documerito 
que eu chamaria de documento n\' 1. 

Em seguida, Sr. Presidente, Srs. Senadores, trago ao co
nhecimento desta Casa e transcrevo nos Anais do Senado 
Fed_eral que o Ministério Público Federal, em 26.03.93, ofere
ceu denúncia contra o indigitado advogado, cuja proposição, 
distribuída ao Juiz Federal da 10~ Vara de Brasília, transfor~ 
rnou~se em Ação Penal. conforme despacho daquele meritís~ 
simo Juiz. - -

Tenho em mãos o termo de autuação, assinado pela O ire
tora da Secretaria da 10~ Vara da Justiça Federal, Dra Marilene 
do Carmo Caldeira de Oliveira, em Brasnia. datado_ de 15 
de· abril de 1993: 

"Autuo os documentos adiante em ... folhas. 
com ... a pensos, na seguinte conformidade: 

Processo: 930004748-5 
Classe: 07000 - Ações Crimiriais. 
Distribuição automática em 15/04/93. 
Origem: Ministério Público. 
PaiteS: Autor: Ministério Público Federal. 
Réu: Pedro Ma urino Calmon Mendes". 

O réu, Pedro Maurino Calmon Mendes, foi citado por 
Oficial de Justiça em 3 de maio de_ 1993. 

O Ministério Público Federal manifestou-se pela rejeição 
da exceção da verdade, cujo meio de defesa ainda pende 
de acolhimento ou não pelo juiz da causa. 

Como se vê pelos documentos acima enumerados, a maté~ 
riã-pUblicada no Jornal Congresso Nacional, de responsabi
lidade do jornalista Edgard de Andrade, tem também um 
significado que nos poderia levar, se quiséssemos chegar a 
tanto, a dizer que há o cometimento de delito contra a honra. 
No entanto - acredito - com a transcrição da resposta e 
dos documentos apresentados pelo Senador Maurício Corrêa, 
esse episódio será sanado na próxima edição. 

Sr. Presidente, estamos assistirido, a cada dia, à preocu
pação em difamar os homens públicos deste País. Não estive 
presente, mas soube que o Senador Francisco Rollemberg 
fez, antes do recesso, um pronunciamento a respeito das acusa~ 
ções que vinham sendo imputadas ao Ministro da Justiça, 
Maurício Corrêa. São acUsações que se repetem a cada ano; 
são as mesmas "faltas" apresentadas anualmente contra a 
pessoa do Senador Maurício Corrêa pelo mesmo cidadão, 
o advogado Pedro Calrnon. Ora, Sr. Presidente, os homens 
públicos não podem ficar sujeitos a essas ações. Não podemos 
ficar à mercê de um cidadão, por mais respeitável que seja 
:-não sei se o é - para que este, pó r questões de inimizade 
pessoal, manche a honra de quem ocupa função pública, como 
a que o Senador Maurício COrrêa ocupa no momento. 

O Sr. Francisco Rollemberg- Permite-me V. E~ um 
aparte, nobre Senador Jutahy Magalhães? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Com todo o prazer, 
ouço o aparte do nobre Senador Francisco Rollemberg. 

O Sr. Francisco Rollemberg- Eminente Senador Jutahy 
Magalhães, antes do recesso, ocupei a tribuna desta Casa 
para manifestar a minha preocupação com essa política de 
terra arrasada, mediante a qual, a todo o instante, se procura 
denegrir a imagem do homem público brasileiro. De quando 
em vez, alguém é pinçado do conjunto de homens públicos; 
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começa, então, a destruição sistemática do cidadão. Como não será mats campo daqueles chamados homens de bem. 
sabemos, Sr. Senador Jutahy Magalhães, o eminente Ministro daqueles que se cuidam, que têm um patrimônio a zelar. 
Maurício Corrêa, por motivos que nãO ·conheço bem. vem um patrirnônío de honradez. de probidade, de integridade, 
sendo agredido pelo advogado Pedro Calmon, já de longa pois eles não se ousarão mais na- vida púhlica. E não sei 
data. Uma certa feita, S. Ex" me confidenciou que·, uma ma- o que aconte_cerá nc_st~ _País quando homens desse tipo não 
nhã, em fazendo coo per, foi agredido fisicamente por esse puderem mais se dedicar à coisa pública. Felicito V. Ex' e 
advogado, Pedro Calmon. Ainda esse.cidadão- não_o conhe- me associo ao se~ pronunciamento desta ~arde: 
ço- simplesmente tentou agredir pessoa de minha família, 0 SR. JUTAHY MAGALHÃES - Agr~dcço o aparte 
que, em um restaurante, aguarda·va.a designação de uma mesa. de v. Ex", que veio corroborar a linha de pensamento que 
Como_ esse, tenho conhecimento de outros casos. Surpreen- de.fe"f1-di "há poucos instantes. · ·-· 
de-me o fato de que homens desse tipo, desse desequilíbrio Não acredito que Maurício Corn~a precisasse da minha 
emocional, dessa irresponsabilidade consígãm guarida na im- defesa, mas este .é um hábito que tenho; não aceito que um 
prensa para expor, por um problema pessoal intrínseco - conh~cido meu. um amigo meu. pessoa que respeito, venha 
talvez um psiquiatra possa diagnosticar melhor - a vida de a ser acusada sem que haja manifestação contrária da minha 
um homem público. Hoje o Senador Maurício Corrêa é levado parte. uma manifestação de repúdio ãquilo que é feito para 
à execração pública mediante acusações certamente infunda- atingir esse amigo, esse companheiro, esse anistiador. esse 
das, para servir de deleite a um cidadão que irresponsavel- homem público que, no meu entendimento, nada tem a dever 
mente decide enxovalhar a honra alheia. Disse eu naquela e a temer. 
ocasião, f!.Obre Senador. que partindo d<i premissa de que 

· h b · ·1 · O Sr. Nelson Carneiro- Permite-me V. Ex·· um aparte, há uma preocupação de destrUir omens pú hcos bras! c1ros, 
cada um de nós que ocupa um mandato ou que se dedica nobre Senador Jutahy Magalhães? 
à vida p<.liítica em benefício do País-acreditamos que, fazen- 0 SR. JUTAHY MAGALHÃES_ Com prazer. nobre 
do política, estamos ajudando este País a ser uma grande Senador Nelson Carneiro. 
nação -. ficamos temerosos: É muito dificil que um de nós 
aceite uma função executiva:, uma função ministerial_ v. O Sr. Nelson Carne_lrO-- Senador JUtahy Mãgalhã.es. 
Exa,_que tem um filho ministro, pode testemunhar_ porque, noutro dia se debatia, numa certa roda, essa toada, esse punha-
ao ocupar essa função, começam os ataques, a ação destrui- do de lama que se pretende lançar sobre a personalidade 
dora da personalidade. Há poucos dias, li que 0 General Ca- de Mauricio Corrêa. E um dos presentes deu a seguinte expli-
nhim estava sendo achacado e ameaçado com a revisão de cação: ''nós vivemos num tempo em que os homens públicos 
suas declarações de renda, para que ele pudesse se dobrar, são sempre apontados como responsáveis por a tos desonestos; 
se _curvar, e atender a propostas ou ceder a pressões a que e quando surge alguém que, mesmo após longos anos de vida, 
ele não gostaria de anuir. Nobre Senador Jutahy Magalhães, não tem ''rabo" - que é a expressão popular - há sempre 
é terrível 0 momento que estamos vivendo. Associo-me a alguém que tem a solução que se generalizou contra a vida 
v. Ex" na defesa que faz, neste instante, do nosso colega pública do Brasil: põe-se um "rabo" nele." Isso pode parecer 
Maurício Corrêa; não somente em defesa do nome do homem uma anedota, mas é uma síntese dos dias que vivemos. Na 
público, mas em defesa, muito especialmente, ·de Maurício vida pública todos temos que ter "rabo"; e se não o temos 
Corrêa, porque s. Ex• é um homem que tem história. A para exibir e para sermos vítimas de chacota, hawrá sempre 
história de Brasília, ao ser escrita, vai"fãlar em Mauiício-Cof~ quem nos ponha ou nos queira pór uma cauda. para que 

.rêa, pela sua coragem e pela sua disposição comO Presidente possamos, então, exibir e atender ao sadismo dos inconfor-
da Ordem dos Advogados do Brasil. Foi um homem que mados. V. Ex·' faz muito bem_ em trazer o depoimento que 
lutou pela redemocratização do País e, como o Senador Nelson se generaliza nesta Casa, e que é o depoimento de todos 
Carneiro, enfrentou polícia e generais nas·ru-as de Brasília.--·· os homens que conviverãln com Maurício Corrêa e o conhe-
Maurício Corrêa que tem por trás de sf uma híStória de probi- cem, contra essa onda de calúnias e de injúrias que se quer 
dade, de honestidade e de competência, está sendo vilmente atirar -qum homel_!l. p~blico, ~em chances. 
destruído por acusações de urna pessoa de quem não conhe- O SR. JUTAHY MAGALHÃES_- Agradeço a manifes-
cemos seus objetivos. E por que está sendo destrUído? Porque, tação de V. Ex~. que é da maiorv.alia. V~ Ex". sabe a autoridade 
de certa forma, é uma liderança, e, como tal, S. Ex" não que tem neste Senado para dar o testemunho a respeito da 
poderá, em Brasília ou no País, sobreviver. As lideranças, personalidade do nosso colega, o Senador Maurício Corrêa. 
hoje, sofrem muito. Elas necessitam, pelos olhos vesgos da- V. Ex~ tem razão. Infelizmente, no Brasil, hoje, não é 
queles que querem a política de terra arrasada, ser destruídas. necessário que a pessoa - principalmente o homem público 
E a vez do Maurício Corrêa. Certamente, outros virão, nessa -pratique um-ato desabonador. porque, mesmo não agindo 
enxurrada de denúncias infundadas. E todos sabemos que dessa maneira, sempre terá um adversário para criar uma 
aqueles que são atacados ficam numa situação difícil, porque falsa imagem a respeito do seu oponente. ·- __ 
se foge, inclusive, ao princípio basilar do Direito: o ónus Aqui no Brasil- como ia dizendo o Sinãdor Francisco 
da prova cabe a quem acusa. No Brasil, estamos vivendo Rollemberg, e não chegou a completar - não há mais a 
uma situação muito interessante; se acusa. aleatoriamente, nin- obrigação do acusador ter o ónus da prova; quem tem o ónus 
guém prova coisa alguma, e o acusado que cuide de provi- da prova é o acusado. E - pior do que isso - a simples 
denciar a sua defesa, esquet.:endo as suas _atividades maiores. suspeita já se transforma numa condenação. Então é uma 
É lamentável, Senador, que isso ocorra. Eu _me somo a V. condenação prévia, feita, principalmente- repito- aos ho-
efesa dos homens públicos brasileiros que têm· a sua vida mens públicos; são esses os que mais sofrem. E.veja V. Ex' 
enxovalhada; e não s_ei qual a vantagem, o porquê dessas quanto tempo durou essa campanha contra o Senador Mau-
atitudes. É urna pena que isso aconteça, e continue a aconte- ricio Corrêa, e a quantidade de notinhas colocadas na impren-
cer; porque, se assim conünüarmos, Certamente a política sa para atacar a honorabilidade de S. Ex• Porque, infelizmente, 
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também issO acontece: algumas colunas se prestam ao dcsser~ 
viço de dar notas sem a preocupação da informação correta 
a respeito de alguém. Isso não é aceitável; deve ser condenado 
por todos nós, e não podemos utilizar e-sses mesmos métodos. 

Agradeço a manifestação de V. Ex• Infelizmente, conheço 
muito bem essa situação, pois ocnrre coni fr'eqüência no meu 
Estado: tentar colocar alguma acusação, contra os adversários. 

O Sr. Amir Lando - Permite~me V_ Ex" um aparte? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- OuÇo o nobre Senador 
Amir Lando. 

O Sr. Amir Lando - Nobre Senador J utahy Magalhães, 
tendo eu estado ausente, embrenhado pelos páramos mais 
distantes do meu Estado, não acompanhei o noticiário e a 
profusão de notícias a iespeitO da honra do Senador Maurício 
Corrêa, Ministro da Justiça. É realmente lamentável que se 
possa impunemente retalhar a honra que, para o homem públi~ 
co, é tão importante quanto a vida. E tudo isso se faz, como 
V. Ex• diz, sem qualquer prova concreta sobre um fato, do 
qual se tiram ilações que vão destruindo o foro íntimo, que 
vão destruindo a imagem pública do Senador Maurício Corrê a. 
Convivi com S. Ex• durante a CPI do PC, dia ;;t dia, e pude 
aquilatar o caráter, a dignidade, o compromisso e a firmeza 
com que o Senador se houve na Vice-Presidência, inclusive 
muitas vezes assumindo a direção dos trabalhos, na ausência 
do Presidente. Foram horas difíceis, foram horas em que se 
pôde sentir a fusão dos metais, onde a digriídade e a nobreza 
do Senador transparel·eram cristalinamente. O que se está 
verificando é, na -verdade,-lamentável, e o- homem público
fica indefeso, sujeito a todas as imputações e,- coino V. EX~ 

lERMO 

disse. invertido o ônus da prova, tendo que provar a inocCncia 
quando ela é presumida. Esse estado de coisas não dignifica 
a vida pública c administrativa do Brasil. fsso é uma ameaça 
grave à conduta c às posições políticas de todo aqucle_que 
procura honrar a palavra empenhada, o exercicio correto da 
função pública. A iniciativa de V. Exft merece o nosso apoio 
e a nossa solidariedade. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agradeço a V. Ex". 
nobre Senador Amir Lando, com a responsabilidade que V. 
Ex~ tem aqui nesta Casa. o testemunho que dá indusive a 
respeito da atuação do Ministro Maurício Corrêa na CPI que 
resultou no afastamento do ex-Prcsi~~J;ItC da Rep_ú9lica. 

Quando uma pessoa passa a ocupar uma determinada 
função, como a de Ministro de Estado, ela se_ defronta com 
urna bateria de ataques, n"ão tendo, muitas vezes, nem o direito 
de resposta. 
-----Mas eu não venho a esta tribuna somente quando o atin
gido é um Ministro. Quando é_ um funcionário do Senado, 
eu ajo da mesma maneira: qllãildo é um companheifo meu, 
da Bahia, eu também venho a esta tribuna. Porque, repito, 
tenho o hábito de defender aquelas pessoas nas quais acredito. 
E creio na honradez do Ministro -Maurício Corréa. Por esta 
razão estou encaminhando à Mesa esses documentos, porque 
algum acusaÇor já deu entrada numa denúncia que já foi 
aceita. E hoje o Ministro Maurício Corrêa é réu e vai ter 
que responder perante a Justiça. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
JUTAHY MAGALHÃES EM SEUS PRONUNCiA
MENTO: 

AUTUACAO 

Em Srasllla, 15 d~ Abril de 1993 , nesta Secr~tarla 
OLIVEIRA da te./\ V11ra, ij/jRILENE DO CARMO CALDEIRA t1 DE 

autuo 01 documento• adlant~, em----- folhas, 
ha taaulnta confqrmldade• 

rROtESSO 93.0004749-5 
CLASSE e1000 ACOES CRIMINAIS 
DlSTRIBUICAO AUTOHAl"lCA EH Hi/04/93 

ORIOEH HINISfERIO PUBLICO 

PARlES I 

AUTOR HlNlSlERIO PUBLICO FEDERAL 

REU PEDRO HAURINO CALHON MENDES 
Para constar, lavro e as~lnn n pr•~€nt~. 

-------- ~-----------~---------<:1rr~d; Secr-et ar I a • 

com ---------- apensos, 
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a ária Público radaral, par seu re

presentante, ln rlne no uao de euaa atribuições legai~ 

tartdo em vista a representação ormulada par S, Exa, a Sr, MAUR! 

CIO JOS~ CORR~A, detentor do mandato de Senador da República e 
' ocupando atualmante a carga público de Ministro de Estada da Ju~ 

tlça, davidamente qualificada naetes autos, vem oferecer I DENON

CIA contra o Sr, PEDRO MAURINO CALMON MENDES, brasileiro,ceaado, 
advogada, residenta e domiciliada nesta cidade à CI 01, Canj.04, 
Casa 13. 

Narre a Ropraaententa am sua delotlo crl
•lnia o seguinte, varhis: 

»f fato nat6rio 1 Senhor Procurador-Geral, 

que o Representado da há multo vem detr~ 

tendo a pessoa rln nra Raprasentente, aUtQ 
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denominando-se seu inimigo polltlco vise~ 

rel e lançando publica~ente imprecações 
da toda sorte contra sua honra. Mais do 

que atingir o cidadão MAURICIO CORR~A, in 
aiate o Representado am ofender-lha a r~ 

putação anquanto titular do mandato da 5~ 

nadar da República, a agora porqua inves-
tido no cargo de Mlnlatro da Estado, coras 
tarizando-sa o intuito proptar offlcium da 

sues aleivosias. 

Prosseguindo em suas investidas, o R~ 

presentado faz chegnr recentemente as mãos 
do Excoh111t ln!dmo !i1•11IHII' Presidante da Ra 

pública, no último dia 07 desta mAs, aacr! 

to firmado por ela próprio a do qual cons
tam passagens que tipificam, à aaciadsda 1 

os crimes da calúnia, difamaçlo, a injúri~ 

todos elas praticados contra o ora A;pre
santante, na qualidade da funcionário pQ 

blico a em razão da suas funções (cópia ena 

xa). (Doe. 1). 

Disse, com afeito, o Representado, na 
/ 

peça denominada denúncia formal (aic), que 

o Ministro da Justiça, Mauricio CorrAa,pr~ 

ticou fato carta definido como crimal "a~ 

negou vultosa quantia do imposto da renda~ 

é o que afirma, sem titubear, o Represent~ 
do; e ocraecanta ainda, para pormenorizar 
no tampo a no espaço a infundada denúncia, 

que haveria provas desse fato nos autos da 

um inquérito policial em curso na lOD Vara 

radaral desta Circunscrição Judiciária da 
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Breailie, de modo e fazer crer, feles e e~ 

dilosementa, que tal inquérito fora inste~ 

redo pare apurar delito de sonegação Fia -
cal, supostamente imputado ao ora Represe~ 

tanta. 

O animua diFFamandi val injuriandi na 

passagem acima descrita é manifesto. O R~ 

prasantado tam absoluta ci3ncia da que não 

há nenhum inquérito na Justiça radarel,te~ 

do por objato a apuração do ilícito de ao

nagaçAo Fiscal, supostamente praticado por 
Mauricio CorrAs. O inquérito e que fez elu 
são, e no qual ele próprio funcione como 

advogado, investiga, ao contrário, a práti 

ca da crimes contra a honra do atual Mini~ 

tro da Justiça. E os verdadeiros indicia -

doa são os clientes do ora Reprasentado.T~ 

do isso está comprovado no Relatório final 
do Dalegad~ que presidiu o citado apurató
rio, nos saguintea termoa, varbia: 

"Esta autoridade policial, com base 
no arLigo 14 do CPP, indefiriu as 

dilig3ncies, pois o presente Inqué

rito foi instaurado para apurar cri 
mea contra e honra do Dr. MAURICIO 

CORR~A e não para "apurar denGncia 

de Sonegação Fiscal praticada, em 

tese, por MAURÍCIO CORREA", como 
alega o advogado Or, PEDRO CALMON 

MENDES, em seu requerimento. Caso o 

Douto c"'usídir.o pretenda, com as di 

ligãncias requnridas, a prova da 
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verdade, o signatário entenda que a 

mesma deve-sa proceder ns Justiça, 

quando admitida. 

roi provada a materialidade do fato 
delituoso, ou seja, as ofensas à 

honra do Sanador MAURICIO COAAEA, 

bem como identificada e sue autor!& 

Apesar daa alagações da que as notl 

cise foram axtra!de? da processos 

judicieis, varifi~a-se que os pro 

caseoa citados (fle, 22/29, 72/105 

a Apanao I) são antigos e já se srr 
centrem arquivados, avipanciando,a~ 

sim, o intuito da cgluniar a difa.
mer dos indiciadod," (c6pia anexa),, 

(Doc,2). 

Por outro lado, sabe igualmente o Aapr~ 

sentado que é absolutamente falsa a manei~ 

nada imputação de sonegação fiscal; não 

obstante, insistiu em difundi-la, fazendo

a chagar ao conhecimento de terceiros, de 

forma dolosa, consumando-se, assim, a prá

tica da calGnia. 

Para provar a falsidade deasa imputação 

- em princípio, aliás, presumida -, pede• 

se para anexar à prasanta Representação, 

cartidãa nagatlva datada da 22.07,92 1 da 

Receita radaral, comprovat6ria da que o 

ora Rapraaantanta não dava nada ao Fisco 

por conta do Imposto sobra a Aanda,am qual~ 
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quer períodos pretéritos da apuração. (Doe 

3) • 

Na verdade, as feleea a meldoaes acusa• 

ç6as subscritas pelo Sr. Pedro Calmon, na~ 

ta ponto da denúncia que anviqu à Prasid8n 

eis da República, têm conexão com o exerci 

cio financeiro da 1988. Afirma-se, no in 

tuito de caluniar, que o Raprasentanta ra 

cabere honorários advocet{cioa da empresa 

ESSO BRASILEIRA DE PETR6LED S/A, sem, con 
tudo, recolher o imposto devido. Nesse pe~ 
ticular - a para corroborar e falsidade de 

imputação da sonegação fiacal -, o Rapra -
santante junta a documantação anexa, que 
damonatra o regular racolhimanto do impos
to incidente sobra aquelas honorárioa.(Doc 

4-5-6-7). 

Da outra perta, para que não paira dúvi 
das sobra o procedimento de ora Raprssan • 

tente, recebendo honorários advocat!cios 

que lha aram lagitimamanta devidos, eolici 
ta-ea igualmsnta, pata instruir futura p~ 

çe acusatória contra o Raprasantado, a Jun 
tada da Nota da Esclarecimento anexe, Nel~ 

e própria empresa ESSD se apressa em afas

tar quaisquer insinuações, a rsapsito do 

acordo firmado no processo em cujos autos 

litigara contra antigo cliente do ore R~ 

praaentente, (Doe. 8). 

Não satisfeito em imp11tar falsamente ao 

Ministro da Justiça a prótica de crime t! 
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pificado no artigo 1a da Lei na 4.729, da 

14,07,65 (sonegação fiscal), o Representa

do foi mais adianta: lavou ao conhecimento 

do Senhor Presidente da República, fato 
certo que macula a reputação da um doa lU 
tegrantaa de seu próprio Governo. 

Na maama peça que constitui objeto mat~ 
ria! doa crimes contra a honra descritos 

nesta rapreaantação 1 o Senhor Pedro Calmon 

não hesitou em declarar que o Ministro da 

Justiça, .ao assumir o cargo, omitira prop~ 

eitadamanta da sua declaração da bane, o 

imóvel em que reside, sito à QI 15, cháca
ra 10, Lego Sul, nesta Capitel. Essa afi~ 

mação, lançdde como foi, revela o n!tido 
propósito. do Rapre!!antado em prosseguir nas . . ··- -
se sua campanha difamatória contra o homem 
público Mauricio CorrAs, procurando, a t~ 

do custo, ~mp~tar-lhe qualidades negativas 
a ofens~vss_à sul! honre objetive. 

Essa acu"saç'ãó, 'abaolutaR~6nte invarídica, 
de o~fsaf~ rii ~i~ieração da bana do Minia~ 
tro ·da Ju"atiça; ·-n·ão ã nova. Surgiu, pela 

primaire vez 1 ·na notitia crimlnia converti 
da no Inquãritci na 391, que tramitou junto 

ao ·Supremo Tri·b'una'l federal', na época em 
que o Rapr.eaent:anta exercia pla.otimA.nta seu 
mandato da Senador da República, 

• • ' I • < 

Em ·realidade, ·o dito imóvel fora edqu.!_ 
rido pela emprasa EIG-Empreendimantos Im~ 

biliãrioa Garantidos Ltda (atualmante da-
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Qo.iriada PONTO IMÕVEIS LTOA), que fi uma 
eóciadade familiar integrada pelo ora R~ 

preaantanta; auae filhas a um sobrinho 
'• 

eau. Em nome dasaa ampraaa Foi obtido o 

alvará da conatruçfto da casa a o certifi
cado da matrícula do lAPAS (doe, snaxo),O 

.·" .. - ~·--- J • ~· • 

Ministro da Justiça, portanto, nfto sendo 
- ' :. . ' ) ~ ·,. , ... , .. '.'' ; ' ... ~ ' ~ '• 6~titula~ do domlnio do im6val em apreço, 

nlo podaria avldentamanta lnclu1-lo na d~ 
•·claràçlo da bana que entregou à PraaidOn-

·o r .. 

' ' • ~ :o> n ' •, • O 

_ci~ ~e Republica, na oportunidade am que 
..... ~ 

·::.'·',roi· lnvaetldo na carga, l'lne nfto cholKou do 
' . ,~--~-- ,•,- \'1-l; . 

.. ~ """-t,-.~·:'!t.: .-.-.J~, -l_:.~_r~-.~-
·~· :' -~ :• ·.· ;· .. a-E'róler, como comprova 
. · • .: -~ ; ' -; ' l-. ~ ' -_ .. -,_ . -' . ' - ' ' - ' • -

o documento eneKo 1 

capital social da 

' . 

'r 

' ·• as cotaa que possui no 

am~rasa propriat~ria do im&val, garantin

do assim a lisura de seu procedimento. 

(Doe, 9-10-11). 

Por aates razões, e malsinada notitia 
criminia que o Repraeantedo pretenda mel• 
doesmante fa~er ressurgir, valo, à fipoca, 

,a aer ob~~to de pedido da arquivamento em 

parecer da lavra do antfto Vica-Procuradol 

Geral da. Rapú_blica, Dr. Aristides Junque.!.. 

· to-Alvaranga, aprovado pelo hoje Ministro 

do Supramo Tribunal federal, Dr. José Pa~ 

lo Sapúlvada Pertence, enquanto Procura -
• dor-Geral, a assa inquá.rito, anfim,acabou 

e~ndo dafinJtivamanta supultado por daci· 

alo.do eminente Relator, Ministro frenei~ 
C:!I.IJez.ak (d!lc, anexo), (Doe. 12), . 
~ ;ca~ ~a vA, a daspait~ da sa tratar da 

-~ ,. 
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assunto vencido a acobertado pelos af~ltos 
da rea judicata, o Representado parsista 

em divulgá-lo, a fim da por em dúvida o 
comportamento público da um Ministro de E~ 
tado 1 difamando-lha com a imputação da fa 

to ofensivo à sua reputação, 

Maia adianta, no mesmo escrito qua dirl 

giu ao Sanhor Presidenta da República, o 
Rapraaantado acaba por confessar aau propó 

alto da caluniar, difamar a injuriar o ora 
ofendido, am razDo da suaa funçõaa, quando 
conclui aua denúncia nos seguintes termos 

aleivosos, varbia: 

"IHformo, ainda, para conhacimanto 
da Vossa Exca!Ancia que o atual Mi 
niatro da Justiça, Mauricio José 

CorrAs foi punido por atas atentató 
rios à dignidade da Justiça, em vi~. 

tude da inominável fraude explicit~ 

.da no processo em questão, total ln 

.compatibilidade moral para o cargo 
que ocupa. 

A respeitabilidade do Governo da 

Vossa ExcelAncia não podará sofrer 
os abalos que resultarão do ACOBER-

~TAMENTO OE CRIMES, PELO SEU PRÓPRIO 

MINISTRO DA JUSTIÇA, MAURfCID JDSf 

• ·- · CORR~A, 11 

.• " <, - .-

São eataa, portanto, Senha~ Procurador
Geral da República, os fatos que tipificam 
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condutes dalituosas descritas nos ar~igo• 

138, 139 e 140 do C6digo Penal Brssileirq, 
indubitavelmente ofanslvnn ~ honra tanto 

ohjetiva como subjetiva do ora Rapraaentan 
ta, a cuja autoria á !ncontaat~ ~ 

Acrescento, porque constituem da igual 
modo crimes eutõnomos, que o Reprsaantsd~ 
após ter praticado os tipos comuns acima 
indicados, descritos no Código Penal, ps~ 
sou a difuni-los a reiterá-los por maio 
da imprensa escrita, conforma demonstra a 
anexa publicação do último dia 10, do Jor 
nal "O Estado de S~o Paulo". Da sorte qu~ 
segundo jurisprudAncia do STr, devorá ta~ 
bám ser denunciado pela prática doa cri 
mas previstos nos artigos 20,21 a 22 da 
La! de Impranea (nl'J 9r;/lns, .!.!:!. Damnsio 
de Jesus, CP. Anelado, São Paulo, Saralv~ 
1991, 2D adição, p. 397). (Doc.l3)." 

Como prova material doa crimes qua imputa 

ao Representado, trouxe o Representante cópia da correspondAocie 
por aquele enviada ao Sr, Praaident.e da República contendo . aa 

alaivoaiaa contra ela parpetradaa (fla. OB/09), Também faz anexa 

a rapre~entação folha do jornal "O Estado de São Paulo" rafersn• 
ta a edição do dia 10 de janeiro próximo paaaado(fls. 37). 

'No primeiro paragráfo da carta enviada ao 
Sr. Presidente da República, o Representado imputa ao Repreaen -

tanta, falsamente, a prática do delito tipificado no artigo 1D 1 

Inciso 1 1 da Lei na 4.729/65l como o noman juria da sonegação 

r!acal. Conforme faz crer o denunciante tal fato criminoso esta• 

ria comprovado nos autos do Inquérito Policial nD 9213359-2 1 am 

curso parenta o Juizo da 101 Vara fndaral desta capital, o qua 
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tora contestado pelo Raprasantanta que faz anexar à sua Raprasan ,. 
~açlo cópia do Ralatório produzido naquela apuratório, deixando 
.IVidanciado qua o referido apuratório tam por objato a apuraçlo 
t·: ' I 

~. crimaa daflnldoa nos artigos 20 a 21 da Lei n\ 5.250/62, pa~ 
·• . patrados por JDSf LUCID DE GOIS fiLHO e CELIA REGINA CUNHA DA 
,~qs.r~, cnnt.ra ~ antlo Sanador Maurício Carrila, tendo por·patrono dos 

t~rabdoa•o otadanunt:isdo,Sr,Pedro Maürino Cillmon Mandea (fls ••. 10/16)• · 
.bulllmanta fez anexar a Rapràsantal(i!O às fls. 17, C"r.tidilo da 

6;1!hçl!o da T dbutos a Con t ribu lçõaa radar ai a, expedida em lB, OL 

p:l; Dalagacla da Recolt~ r~dsral. Por Gltlmo, às ·rls. 19!23' 
...... 

traz os documentos comprobatório do recolhimento do lmpoato da 
Renda alusivo soa honorários advocat!cioa por ale recabidoa em 

procaaso judicial .·que pstro'cins'ral contra a ESSO Brasilalra 
de Pa tr6lao 5/ A. 

1 A documentação tr~zlda pelo Representante 

' auficle,nta para se concluir que o denunciado ao imputar ao Sr. 
ftinistro da Justiça o crime da sonegação fiscal, r&-lo maldosa a 
dolnsamanta, com o objativo imadiato.da denegrir a imagem do h~ 

'Mim público detentor do mandato da Sanador da República a atua~ 

menta ocupando o cargo da Ministro da Estado da Justiça, condição 
que j' oatantava i 'peca doa accntacimantca qua anaajaram a dela
tio crlminia, que dá auatantaçlo a seta peça acusatória. 

Aas1m agindo, o denunciado infringiu a no~ 

~· do artigo 138 do Código Panal Braallalro. 

Mais adianta, o denunciado asaaco contra o 

Sr. Mi~iatro da Justiça outra calGnia, imputandn-lha falsamente o 
crim~ da falaidsda ideológica capitulado no Código Panal no arti
go 299 por ter omitido da sua Oaclaração da Bans,ao ser empossado 

na cargo qu• atualmante ocupa, o imóvel onda resida. 'Eis os ta~ 

mal denúncia, r1s. OB varbla: 
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"Assinalo, ainda, que esta danGncie não 

ex n tt r J t. n ri a n q 11 u :11 fi n , 1" d " , '' M lu l n t. r n ri n 
Justiça não arrolou, enLre os bana que d~ 

clarou a imponente mansão em que raside,QI 
15, Checara 10, Lago Sul, nesta Capitel, 

lançada nas declareçõsa das firmas fami
liar, "EIG-EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS G! 
RANTIDOS e "PONTO", de imenso patrimônio , 

• figurando o Ministro da ~ustiça como maior 

acioniata, juntamente com sue esposa ALDA 

CORR~A a u~ sobrinho. Em sua declaração da 
bem declarou, unicamente que é possuidor 

do cotas destas empresas." • 
,. 

Damonstrando, também, a falàidad,e _ desta 

trecho da nntitin criminie, o Rnprasenl.anta " fnz nn~tn" tnrmos·: 

''Essa acusação, absolutamente invaridica, 

da omissão na declaração de bens do Minis
tro da Justiça, não é nova. Surgiu, pela 

primeira vez, ne notitie criminia converti 
da no Inquérito nO 391, que tramitou junio 
ao Supramo Tribunal Federal, na época ·am 
que o Representante exercia planamente seu 
mandato da Senador da República. 

Em realidade, o dito imóvel fora adquirido 

pala empresa ErG-Empreendimentos Imobiliá

rios Garantidos Ltda (atualmenta denomina

da PONTO IM6VEIS LTDA), que é uma socied~ 

defamiliar integrada pelo ore Representan
te, suas filhas e um sobrinho seu, Em nome 

dessa empresa foi obtido o alvará de cons

trução de case e o certificado da matr{c~ 

,~------------------------ -----~-----_ ....... _ _..._~--~ 
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la do lAPAS (doe. anexo). O Ministro da 

Justiça, portanto, não sendo o ti tula.r do 

domínio do imóvel am apreço, não podaria 

avidantamenta incluí-lo na declaração de 

bana que entregou à Presidência de Repúbll 

ca, na oportunidade em que foi investido 
no cargo. Mas nfto deixou de orrolnr, como 
comprova o douumento anexo, as cotes que 

possui no capital social da empresa propri 

etária do imóvel, garantindo assim a lisu

ra da seu procadimento.(Ooce. g-10-11), 

Por estas razões, a maleinada notitia cri
minis que o Repreeantaqp pretende maldosa 

mantafazer ressurgir, veio, à época, a ser 
objato da pedido da arquivamento em para 
cor da lavra do então Vica-Procurador- G~ 

ral da República, Dr. Aristides Junqueira 

Rlvaranga 1 aprovado pal~ hoje Ministro do 

Supramo Tribunal fadara!, Dr, José Paulo 
~hni'1l 11~clil rqr i"Pilrn. f'flfltlílflt 11 flr actJradnr-Go 
ral, e assa inquérito, enfim, acabou sendo 

definitivamente sepultado por decisão do 

eminente Relator, Ministro francisco Razak 
(doe. anexo), (Doe. 12). 

Como se vê, a despeito da as tratar da as

sunto vencido a acobertado pelos afeitos 

da res judicata, o Representado persista 

em divulgá-lo, a fim da por em dúvida o 
comportamento público da um Ministro da Ee 

tado, difamando-lha com a imputação da fa 

to ofensivo à sua reputação." 
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~ forçoso admitir-se que também ao formg 

lar tal acusação, o denunciado tinha rleno rnnhacimento da sua i.!!!. 
procadAncia, Fazendo-o, contudo, dolosamanlu, cum o intuito Gnico 
dt atingir a raputaçlo do Sr. Ministro da Justiça, desestabiliza~ 
do-o politicamente, dasacreditando•o perante o Sr. Presidenta da 
R•pú~lica a a opinião pGblica. Mais uma vez, o denunciado prati -
co~ a conduta ~lpificsda no artigo 138 do C6d!go Panal. 

Não satisfeito, prossegue o denunciado em 

IUI empreitada criminosa, imputando ao Representante fato ofensi
va i sua raputaçi!o, nestas letras às fls. 09: 

"Informo, ainda, para conhecimento da Vos

sa Excal3ncie que o atual Ministro da Ju~ 

tiçe, Mauricio José CorrAs foi punido por 
ATOS ATENTATfiRIOS A DIGNIDADE DA JUSTIÇA , 

em virtude da inominável Frauda explicita
de no processo em questão, total incompatl 
bilidada moral para o CBiQD que ocupa," 

Está -eviden-ciado, também aqui o propósito 

do denunciado em menosprezar ou achincalhar gratuitamente o ofen
dido, trazendo a pGblico fato ocorrido nas entranhas da um proca~ 

la judicial no ano da 1986. t verdade que tal ralo ocorreu confoL• 

ali datnona tra a documento: lia fls. 55/59 , contudÓ, não á Hei to ao 
dahuncibdo propal~·lo, aob pena da o fazendo, incorrer nas panas 
do artigo 139 do Código Panal, que define o crime da difamação. f 
aata a lição qua se extrai do consagrado mestre, Celso Oalmanto 

aa comantar o prefalado artigo (in Código Panal Comentado, Edição 
tnlitas Bastos, 1986 1 pág. 237). Ao se referir ao tipo objatfvo 
do dalito da que sa cuida, assim se expressa Dalmanto: 

qA imputação não necessita ser falsa; emb~ 

ra verdadeira, haver& o delito." 
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Assim sendo, está patenteado o animus dif~ 
'aahdi do denunciado, consistente em atingir e honre objetive do 
I 
~tendido, devandoi por isso1 responder paio crime perpetrado, 

Não satisfeito com as denGncias formuladas 
10 Sr. Presidenta da RapGhlica, através do documento da fls. 08/ 
09 1 o denunciado resolveu torná-las públicas, veiculando-as, trás 
~ias depois, am 10.01.93, através da um jornal da circulação n~ 

cional, qual seja o Estado da São Paulo, conforma atesta cópia do 
•xamplsr trazido pelo ofendido a juntado às fla. 37. 

Os fatos noticiados pala imprensa elo os 

mssmos constantes da carta-denúncia juntada às fls. OB/09, razão 
porque nos rsprtamos ao argumentos antes expandidos para tipifi -
cer as condutas criminosas do denunciado. Também atraváa da lm --prensa o denunciado praticou em concurso formal os delitos tipifi 
cados no artigos 20, duas vazas e 21 da Lei 5 250/67. 

Assim agindo, o denunciado praticou, em 

concurso formal (artigo 70 do Código Pnrool) ··~delitos capitulo· 

dos nos 139 1 duas vazas a 139, do Código Penal e ertitn 7.0, duas 

~azas a 21 1 da Lei 5,250/67, devendo incidir a majorante do arti• 

go 140, inciso 11 1 da Lai panal substantiva, tendo em vista a con 
diçlo da funcionário público - Ministro da Estado~da Justiça - os 

~~n~ada pelo ofendido. 

Há, também, concurso material (artigo 
da C6digo Pene!) entra os crimes praticados pala imprensa a . . 
iae perpetrados através da corraspondOncia enviada a~,s~. 
d1nta da República. 

69 

equa

Pras!, 

Resta esclarecer que a teor do artigo 42 

da Lai 5.250/67 a compat8ncia para processar os crimes a ala alu-
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si~os seria da Justiça radaral da São Paulo, lugar da impressão 
do Jornal que publicou a matéria. Contudo, e.no rll7i'io dA conexão en 

tra os crimes por que ora se denuncie o Rapreaarltado, tendo em 
vista o disposto no artigo 76, inciso III, do Código da Processo 
Panal e mais ainrla 1 em respeito ao princípio constitucional d~ 

aMpla defesa, ais que o daunciado tem domicilio nesta cidade, é 

acanealhável que ala responda por ambos os crimes parenta o ju!zo 
da V, axa,, observado, porém o rito estabelecido pelo artigo 43 e 

11guintss da Lai da Imprense em faca da norma do artigo 10 1 pará
grafo único do Código da Processo Panal. 

A corraspond3ncia enviada ao Sr. Presiden
ta da_Rapública, qua constitui a prova mataria! dos delitos por 

qua sa está denunciando o Sr. Pedro Calmon, n§o deixa dúvida da 
~ua a ofanse fi proptar officium, o que legitima a atuação do Mi 

niat(rio Público radaral, para deflagrar a prasanta ação panal pú 

' ~lica condicionada, conforma previsto no artigo 145, parágrafo 
. ' 
~~ico, in fina, do Código Panal. 

Requer o Ministério Público raderal, por 
••u rapraaantanta, seja recebida e presente peça acusatória, ln~ 

taurando-aa a compatante ação panal, citando-se o denunciado p~ 

itl 1 querendo, acompanhá-la em todos os seus termos, devendo ao f! 

nel ser condanado pala prática doa ctimea apontados nasta instru
mento da acusação. 

Pada dafar!manto 

Braa!lia, 26 da março da 1993. 

~
? • 

/ ,;a/C' d~}e' JrtJ?~~ 
ONIO CARNEIRO SOBRINhO 

Procurador da República 
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Processo nR 93.4748-5 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

CERTIDÃO 

Agosto de 1993 

Certifico que, em cumprimento ao mandado 
retro, dirigi-me ao ses Quadra 01 Bl. G sala 1605, nesta Capital, e 
CITEI o Dr. Pedro Maurino Calmon Mendes dos termos do presente mru1 
dado o qual deu nota de ciente e recebeu a contrafé. Dou Fé. 

BrasÍlia, 03 de maio de 1993 
I V' . ·.'. 7 . . / 

fl(./~~., .: .f(<.lr..v_,(1 
Oswald aiva da Costa Gomide 
Oficial de Justiça Avaliador 

CERTIDÃO 

··Certifico que, em cumprimento ao mandado 
retro, dirigi-me ao Ministério PÚblico Federal onde Intimei seu Re
presentante legal dos termos do presente mandado o qual deu nota 
de ciente e recebeu a contrafé. Dou Fé. 

BrasÍlia, 03 de maio de 1993 , 

··i~J··~ w~«f . (f!eter w 
Oswald Paiva a Costa Gomide 
Oficial de J stiça Avalia~or 
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P'OOII't JUOICtA"IO 
.MITIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA 

SECRETARIA DA__!!l!_VARA_ 

MANDADO DE~CI~T~Aç~X~o _____ __ 

O DOUTOR PEDRO fl!\11.0 C !!!!ANCO COEUII 

MM. JUIZ FEDERAL DA 101 VARA, 

11 REGIAO, SEÇAO JUDICIARIA DO DII'IIIIlD 

n:otRAL , NA FORMA DA LEI, ETC. 

MANDA, a qualquer Oficial de Justiça deste Juízo, a quem 
for e e apresentado, indo devidamente assinado, no• autn da Aç;a P11M1 nlll 

9J •• 7.8-5 qua o ttPr darWncta PEDRO C MURJtll CAUIJN f'I:'M)[S, ................... 

_________ que, em seu cumprimento C J T t PEDRO MAUAtNO CAL

NJN JCM)[S, ,. QI...Ol, ConJ 04 Caaa U - Lego Sul • Dr 

na pessoa de seu representante legal, para m praza da 05 (clnca ) dba, ap~.
a.nt.r dar. .. pr:vta ,.. tona do art. •• , da lal ,,2'50/67 I 11 aabn a danlin-. _ 

cia apraeanta~ pala lftF, 

tudo de conformidade com a petição inclusa por cópia autenticada e despacho 
a seguir transcrito: ___________________ ~---

DESPACHO DE FLS. 

CUMPRA .. sE, penas da lel. Dado e passado nesta Cidade 

aa. du""'' de obrll de~ 19..!!._ 
Eu. T.cnlat ludlct:do 

Eu, Arn:tl; 
~ 

subscrevo e assino por ordem do MM. juiz. 

l.-:7 .D55 

, datfiografel e oubserevl. 

, Dlretor de Secretaria, 

""RILtN~~~ili.tvtiRl 
DIIETOR DE IECIETMil 

1 f\1 UI AI 
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EXCELENTiSRIHO SENIIUR llOU nm .,llJIZ FEUEU(\l.,. JJ(\ __ lOA ·: ~.,_ftO -:-. 
DA BEc;:ao .JUD.ICIAIUA DE DI~ASi.LIA - U.tEJTR,.tJp _ ~EUE~~I,-; __ - . • _ 

•,. y ~ ~ . ·.~ f.., 

A E:Xc:E:r=- ·r.ro 

. ; . , .. 

'·1. 
t: 
llt 
-J .... 
'f), 
)o 

.,.. 
:f' 
" ... . 

- ·; 

' 

i 

PEDRO H(\UR.INO CALHON HENUEB, 
brasileiro, divorciado, advogado, collt Escr·it,q_rfo, nesta 
Capital, no Ed. Baraccat, conj. 164!Hl, · reli,Peitosa•ente 
vem, à prestn1ç,a dtr V. Eua., r•or·_ advog<adus· _ , <••J ,_ duc:. 
et) e 1rn1 cau!la prÓI'ria, nos aul:os da tlenúnci•a r•ran•ovidu 
pala Hinist~ria Público Federal~·e• que'dtz'jer vítima 
o Sr. HAURfCIO JOSé CORR~A. brasileiro, casado, 
advogado e ~mpresdrio do ramo imobilidrid, atual•ente 
eHercendo a cargo de Hinistra de Estada da Justiç,a, em 
obediAncia ao con•anda do art. 43, 11 3g, da Lei 5.2:18/67 
<Lei da Imprensa) c/c art. ill, da CPP argUir a 
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pelos fatos e fundamentog a seg~ir eKpostos: 

Alega o drg5o danurrcinnte que o 
excipiente teria co•etido delitos contra a honra uo 
hoJe ocUPaAte do eargo de Ministro de Estado, Maurício 
Joud Carr~a. nau espdcies da injdria, difama~~o e 
caldnia~ veiculada em o jornal "O Estado de 9. Paulo''• 
e embora set11 demonstrar, item por item, a descrls~o de 
cada Fato, em t~se, delituoso, urge a conseqUente 
darnonstra~ão de que os fatos contidos no "dossiê" 
entregue ao Excelcnl:íssirno Senhor Presidente da 
Rmpdbllca, via do protocolo, são absolutamente 
legítimas e verdadeiras. 

Inexiste caldnia ou difamaç~a. 
Porque, na realidade, aquele cidad~o. advogado e 
empre..sár·.ig. do ranro irnobiliáriu, verrr_ ··Praticando, às 
escincara?• :so~f;;pÁÇ~O FISCAL e, de outro nrodo, tenha 
praticado.~•al:o$ atenl:atórios à dignidade da justi.;a 
brasi.leira .. , Is.to é o que se pr·etende pr·ovar na presente 
exce~io de verdade, embora o referido cidadão de h~ 
muito venha se escondendo das garras da justiça, na 
impunidade. Hingu~m se anima em tomar providBncias 
cabíve~s. em virtude de sua posi~5o polít~co-social. Os 
fnto~ decorrentes da irn~utu~5o ~ue cunl~t11 naquele 
.. duss ii!", re Fert!tfl-se l: àct-surneu l:n i••:i it t i v i. tlac.Jes pr· i v adas 
do cidadão e advrr!Jado 11aur·ír:irJ .Jo•;;oí l:t:or·r·ila. 

Ouer o excipiente arutiir, 
preliminarmente, tumb.rn, na hipdtese de superadas as 
preliminares J~ anteriormente suscitadas, a exce.;ao da 

. ver.dàde 1 pos·to· que uu. fazÜ-ltJ, a for-~ a moi: ivadora desse 
_des~derato'ld~riva de seu a•or ao direito e h just~ça, 
~as ~~ual$, ineJcoravelmente, t~m sua ganese na verdade 
f•tica e Jurídica. 

. ' 

. ,,.,..,L',, ).:•·•Nessa medi da, não tergiversa o 
eNcipiente em mar1ter como verdadeiras todas as informaç5es 

·'•levadas- · ab -é:onhecimenl:o do Presidente da ReJ•dblica 
-c:otltra·· o. cidadão Maurício .José Corria que, lícito é 
repisar,- ao-- taiíii>ii-i:lessas mesmas impreca~êíes não exerci a 

-- ~ --------·---- -
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o cargo dn ,n'~'.';adcn·. dn ~~~,-.~~~·J i«:~~·,. IIIPtUJ~i ainda( Rut;'•. ·d~ 
tlt:ulnr· dn r~,'9tll <1.:'1. ... Jtl.:.l.i~·"· r .••.• ···••t•J, tti-;il»t)(! () 

acusado de farta dacumenla~~o comJ•robatdria do~ atas 
ilícitos imputados nu cidadffo Mauricio Josd Corria, 0 
q~e equivale dizer pura os fir1s precor•izados r•o § 3a do 
ar t- ~ 43 da Lei na S- 250/67, que indica r.on•o prova à 
supedar.ea a demor1stratio ver1, a roro~,ra documental_ 

Ora, se a- honr-a níio é mais do que a 
estima de si prdprio, fortalecida pela estima p~blica1 
~e ela d o sentimento de dignidade pessoal e o desejo 
do apre~o e do respeito de outrem, o Sr. Hauricia José 
Cor,·la dePveria t:er esse mesmo sentimento, npurada no 
zelo constante pela canserva~5o e manuter•clo dos 
primadds da justi~a. N~u a respeitou, e se nKo se 
r••reita a Poder Judiciário brasileiro, como a fez, 
punida que fui par atas atentatdrios à dignidade da 
justica, •icando proibido de peticionar em processo que 
patrocinava, inclusive em desonra da prdpria clnsse dos 
advogados, da qual era presider.te da Seccior•al do 
Distrito Federal, como enl:ão deseja •1ue o cargo que 
ocupa, de Hinistro da Justi~n, não esteja a so•rer, por 
sua pres~nça, a gritante da sociedade, pela 
incompatibilidade ética e moral. 

Na ve,·dade, 
profunda refleH~o da sociedade. 

tal fa~o merece uma 

á POSSiVEL UH CIDADXO QUE TENIIA SIDO PUNIDO PELA 
PRÓPRIA' JUSTIÇA, POR Al"OS ATENTATóltiOS l-o DIGNIDADE DA 
JUSTICA, EXERCER O CARGO DE HINISTRO DA JUSTICA77? ... 

~ desse sagrado sentimento •1ue o 
ora eHCil•iente se investiu, ao entr·egar ao Presidente 
da República provas concrel:as, in!3ofisruáveis e bastante 
elucidativas, no sentido de que o Chefe da Haç5o, em 
corrospondGncia ao se11timer1to da sociedade fizesAe a 
refleHão que ora se su~ter1ta. 

O eHercício de cargo de tal porte d 
sempre reservado •R ressoas de 11ma atividade laboriosa, 
perseverànte e reputação ilibada, ao contrário do 
cidadgo Haurício José Corrªa, que nao revela nenhum 
sentimento de probidade no exercício de suas ativldades 
privadas, inclusive sonegando impostos e formulando 
contratos saciais sucessivamente para despistar o 

. Fisco. 
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Pobre llerú~l i c a I O sonegado'r de 
impostos, o ofengor da dignidade da Jusl:iç:a, por 
e>eercer, evenl:ualtnenl:·e, o car·go d<t Hinietro dn Justiç:a, 
transforma-se em vitima e utilizartdo-se do benepldcitº• 
isto sim, de tal cargor cor1segue estagnar toda e 
qualqul!!r invasl:igaç:ãd, e, d<! forma célere, formula 
represenl:aç:llo à t>r·ocurndoria dt:a rtepúbl ica, soh a l:ul:el n 
de que d cargo estaria vulnerado pela simples entrega 
de tal "dassi3'' ao Presiderate ~a Rerdblica. 

Se ag coisas s~o aasiw, é da se 
dizer que, efetivamenl:e, uma petiç:5o endereç:ada por 
qualquer c~dadla brasileiro ao Presidente da RepÚblica, 
denunciandd tal:as e apresenl:t~nda provas, que envalva111 
me111bros de seu governo, não ter·ão nunca as providÉincias 
do destinatário. No caso, destinou-!le uma pel:lç:!la ao 
Presidente da República, de moda formal, e nenhuma 
providÉincia foi tomada, senao a de 5& procegsar o 
remetente, com o agravartte de se rem~ter a prdpria 
peti~ão I!! o "duasiê" i1 i1n1•run~1a, pnrn, mais tarda, 
au>eiliar ct intratar a r·e<Jui.•·litar· O"l esForç:os .da 
Procuradoria e processar pessoas. 

~ por demais sabido que toda a 
característica de crime contra a honra só se efetiva 
quando o presumido ofensor tenha divulgado a ofensa ~ 
hdnra e ~ dignidade dos outros. Na ltiPdtese dos áutos, 
a órgão denunciante nttd demongtrou em nenhum nronrenta, 
que tal fato se fizera conhecida por aç:lo ou alo do 
denunciada.. H~ referênci~ tio-somente k mat.ria 
jornal:Í!Itica do "0 Estado de S. Paulo", publicada uem o 
conhecimento do autor do escrito, de onde se deduz que 
o Jornalista conseguiu através de servidores da Palácio 
da Planalto, na e~ercicia. do seu direito de informa~;ão 
e divulga~io, maxime quando se tratava de docum~ntd 
ostensivo. 

Sandd divulgado a petlç:ão do ora 
eHcipienl:e, no u!õo dm l>rerr·o!Jativas consl:ll:ucionõl!li, na 
chancela da cidadania, e o r·espectivo "dassiG", coma 
se pretende, eratio, utilizar-se das institui~aes 
democráticas para punir quem laborou em favor dos 
interasses da própria sociedade 7 

é evidente que ludo se passa com 
efeito de marketing político, porquanto d Presidente da 
Repdbllca d~tarminou que se crinsse comissão, no imbito 
do Hinistdrio da Justi~a, para apurar tddau e quaiuquer 
dendncias rel~tivas • sonegaç:ffo fiscal, fraudeu e 
oul:rou crimes contra a Administrac~a Pdblica. 
Certamente, tuS duve ser vâlidu ne a dt!núncia não for 
contra o cidadUo Haurício Josd CarrGa, ocupante 
eventual do cargo de Ministro da Justica. 



·· 7048 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Agosto de 1993 

As provas que se pr~tende 

apresentar à Justic;:n sao documentos autenticados e 
t'ora•n •H traídas de autos dn processos que tr·ami tRralll no 
&mblto do Poder Judiciirio, e por conseqUAncia, 
irrefut:áveis. 

E.I-LAS 

DA SONEPAC~O FISCAL DO IHPOSTO DE RENDA E DOS ATOS 
ATENTATóRIOS ~ DIGNIDADE DA JUSTICA 

No dia 5 de dezembro de l9B~f o 
advogado, Haurício Jo~~ Carrªa, OAB-DF 40~. sacou a 
import5ncla milionária da Cr$ 836.683.357,00 
<oitocentos e trinta e seis milh5es, seiscer1tos e 
oitenta e' três mil, trezentos e cinqUenta e sete 
cruzeiros), equivalente à DUZENTOS E OITENTA E OITO HIL 
DÓLARES AMERICANOS, da conta na 013.681.273-0, 
depositada à disposic;:So do Juízo da la Vara Cível de 
Brasília, nog autos da Ac;:io Ordindria entre TUDY BAYARD 
TUPY DA FONSECA e a EàSO llRASILEIRA UE PETRóLEO 9/A, 
processo na 32.89~ fdocs. 02, 03 o 04,. 

ne tal inlpor·tânci<l, fos fls. 626 
daquele processo, conlbrme os c4lculos do cor•tador, 
deveri,a ficar nrt:ida a i11rportância de Cr$ 41.834.168,90 
(qua'rent:a o urn r11ilhões 1 e>ltoc:enl:os 11 trinta e quatro 
n1il, cerJto e sessenta Er oito cr·uzeirol!f) !'ara o i1111>osto 
da renda, cor•lorme cdlculos formulados pelo Cor1tador 
Judicial Romeu Alvim P. Heto (doe. 05). 

Assiru, rrão l.ouvr! n J"l'!colhimenl:.o na 
fonte do I1111>o•;to rlt~ flenda, ~:c11rrunru~ llnloa sido 
calculado, lli~;l:n •1ue soiJruncei.rlauwnt€! o <advouado 
Hauricio Jos• Corrªa, aproveitando-se de um descuido 
dos serventudrios conseguiu o Alvar~ sem apresentar a 
Ouia de Dep6sito do Recolhimeroto do Impo~Eo de Renda, e 
nunca o f•z ou declar·ou, rtn lanc;:arnr!nl:o anual de l985, n 
despeito da declarac:i'ío graciosa do hoje Cl.et'e de seu 
gabinete e contador particular, Dr. Assu Guimarães, as 
fls. 52 deste processo, que confessa literalmente a 
sonagac:~o. asseverando: 
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.. ~ óbvio 'lUa 
não poderia haver deduc:ão na fonte, 
Já que na•Ju<da ti1•t•ca alruln n5:o 
tDti~,l:i.tt n tfo,qa,]rict t' ra parcr~ta do 
InlJ>t:l!n tu du l!nnda sü .,,.a tleduz.i d;J. na 
dao.::lar·açüo anual". 

Ora, o rao.::olhiruento na 
inrpawiçila de lei <Decrel:u-Lei no 1584, de 
art. 3a § ea>. ~ declarac:io anual, • toda 
era da ana-base de 1984, eKercicia de t985. 

fonte era 
29/ll/77, 

evidencia, 

O prdprio Haurício Josd Corraa, 
defendendo-se da denúncia canl:ra ele apresentada pela 
Procurador Geral de Justic:a do Oistrita Federal, Dr. 
Joio Carneiro Uli,Ga, hoje Desembargador do Tribur1al de 
Jugl:ic:a do Distrito Federal, por apropriac:io inddbita e 
crime de desobediincia, confessou: 

"EI1 UI-IA OPERAC~O 
PREJU:fZO DA 
LEVANTOU, EIS 
COI-tiNO" ( dr3c . 
falha>. 

DESASTROSA, 
HIPORTI>NCIII 

QUE DEPOSITADA 
06 -7 flg.-

SOFREU 
OUE 

uo 
3a 

Tomando conloec imen I: o do 
levantamento da lmportincia rnilionárla, igual•ente 
procadida por Maurício Jos• CorrGa para o ~eu cliente, 
cr• • 4.l60.éee.eee,ee <doe. 07 o 08), em processa de 
eKucuc:ão da sentença monocrdtica, e r1~0 estando aquela 
eKecu~So devidamente resguardada 1•ara a montante 
levantada, insurgiu-so a Easa Brasileira de Petrdleo, 
por mandado de seguranc;:a, denunciando •1ue nmbos, 
cliente a patrono, forjaram a garantia cauciar1~ria, 
verbis: 

"Tudo isso quando se constata, pela 
m~i~ rdpi~fo lallura que ~e fi~asne 
do pedido do eKeqUente credor u tias 
documentos que o acompanharam, que 
tudo n~o passava de uma primdria 
tentativa, data venia, de burlar a 
lei, de verdadeira fraude. Com 
efeito, constata-se du imediato que 
apenas a escritura referente a 
gleba de Josó Ferreira de Brito 
<Faxenda Salobro, descrita acima 
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sob o na 04), vinha ncompanl.ntla çln 
imprescindível cer-tidão ru•sativa de 
8nus reais, legais ou 
convenc: i o na is. Igualmente, via-se 
de logo que a AVftLIAC~O (doe. 09, 
Fls. 29/34> datado do mesmo dia 
04/12/8.11 (e portanto, Feita etn 24 
hor·as), vez •rue a Fazertda Salobro 
fora adquirida rto dia anterior por 
.José Ferreira de Drito, constitui
se proced1mento irrito, por isso 
~ue l~vadn a efeito por simples 
corretores <le irudveis, de for~a 
ilegal, fraudulenta. 

ftdemai~i e o qtte daspertava de 
pronto u aten~~o, era a 
circunst5ncia de que a pretensa 
avalia~ão fora assinada 6 de 
pasmar! - EH DRANCO, pois as duas 
assinaturas que ali constam foram 
apostas, na vertical, no canto 
egquer·do de l:odas as suas cinco 
folhas ... 

Constul:uvn-r.n I an•ht-~1n, eh! i1nedia.tu, 
que na glebam t•erlencentes a Le 
Hans nuto Lo~adora Ltda acima 
descritas Sob os nas 1 a 3 <Fazenda 
Brasília>, adquir·idas no correr de 
1983 pela import&rtcia global de Cr$ 
12.200.000 1 foram ali estranhamente 
avaliadas por Cr$ 1.656.000.0001 ... 
E o pior, ainda, verificava-se de 
pronto o outro absurdo de que a 
Fazenda Salobro, de .Jus• Ferreira 
de Br·it.o <na 4 ac:iural, adquir-ida Hrn 
03/12/84, por Cr$ 20.000.000, foi 
avaliada rto dia seguinte - 041'12/8.11 

por Cr$ 2.512.000.000, quando a 
escritura rezava constituir-se tal 
gleba de campos de terceira classe 
e 290,40 l.ectareg em matos de 
cul~ura de s~gunda cla~ce, a a drea 
utiliz;ada de 0,0 ha (doe. 05, fls. 
F.!3 a 28 > I I I ... 

Tambént se co11s~atava, de logo, 
quanto ao imdvel pertencente a EID 
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naquele 

Empreertdimentos Imo~ilidrios 
Ltdn.J construído no lote 07 da 
quadra 107 do SCL t~orte - DF, que 

não foi apre9ent:tda a certi I~G! .. tio 
seu registro no Cartdr e ~~ 
Registro de Imdveis e nem ta~pouco 
a certidão 11egativu de ônu" reais, 
legais~ ou convencionais (tloc. 05, 
fls. 41 a 4.1\). "<Does. 09 li 
fls., l.0 e 11> 

Dustar-te, a 
H . s . . f.~IH 

Essa 
pedido 

Brasileira de 
de litainar, 

''Como resulta forçoso, suplica a 
impetranta a concesstto de medida 
liminnr, de sustaçtto do processo de 
eMecuç5o at• o julgamento do 
presente mandado de segurança, 
inl:imando-sn o e~eeqUente TUDY 
DAYARD TUPY DA FONSECA, ~ar ~eu 
advogado, DR. tiAURiC~O JOttd CORRfiA, 
e este prdpria, a devolverem 
incontinenti as impor·tiinci.as <!Ue 
levantaram, deposi tando-119, com 
jurog e carreç:!lo monetária, 
calculados dia-a-dia, desde 
0~/!2/84, rta conta 110 013-691273-0, 
du Cai~a Econünlica Federal - P-.S. 
TJDF, Ag. 1039." 

Distribuído o mandado d~ ~eguran~a, 
o erninenl:e Desembargador LUIZ VICENTE~ CERNICCIIIARO, 
designada relator do referida Ha11dado de 9eguranca r1u 
10j9, que hoje honra a judicatura nacional, conro 
Ministra do Colando Superior Tr·ibunal de Justiça, 
acolheu a liminar, deferindo-a nos seguintes termo9: 

''Vistos, etc. 1> Solicitem-se as 
informaç:Õe5. e> Cil:em-se ccuno 
litisconsorte passivos necess.rios, 
Tude Uayard Tupy da Fonseca e Dr. 
11aurício José Corr·ª11. 3> Defiro tl 
liminar. O-Ficie-se, intimando
se, na forma do requerimento de 
fls. 12, Tudu! 11;-..yar·d Tupy da 
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F"ora!J,"'!CD.,- ,.,,.. '"~" advuyndu, IJr. 
Haur·ício Jus~ Cor·r·fla, e esta 
prdprio, a devolverem incontineti 
a.g i1n1•ort:âncias que levantaram." 
C Doe. 12) 

As importâncias levantadas nem 
assim foram devolvidas, ensejando ao ent5o Procurador 

'Geral da Justi~a do Distrito Federal, o hoJ& 
Desembargador JO~O CARNEIRO DE ULH8A, a re~uisitar ao 
Juí.:o Cr-i•inal pa~as rara oferta d<r denúucias, 1•or 
l.aver pr~tica da fato delituooo atribuível ao cidadio 
Tudy Bayard Tupy da Fonseca a ao Dr. Maurício Jos~ 
Corr@a, inclusive porque n5o obedeceram aquela 
respeitável mE!Ciirla. liminar e ad<oundt!, rto:t '"'~rito, aquele 
Tribunal cunt:e<I<!U a seyurunç:a l!otl cluf"ónitivo. 

1 E assim, em vifita da decisão, 
ocorrendo o decurso do prazo fiKado e o nio cumpriMento 
da ordem JUdicial emanada, o honrada Jui2 DHILDO AHARAL 
DE HE(O CASTRO, determinou que fossa oficiado o 
Ministério Público da Distrito Federal, Para os fins 
legais CCPP, art:. '10), inclusive par·<1ue às fls. 1005 e 
100'1 1 Já havia de c i si{ o, que nuru: a foi dE!scon!l 1: i l:u i dn, 
na qual foi proibido o Sr. Maurício Josd Corraa de 
falar naqueles autos. 

O ilustre Promotor de Justiça, 
Tl.emístocles de l·lendon~a Castro, e111 prouunciaonento 
aprovado pela Procurador Geral da Justi~a do Distrito 
l'"edarlll, o ltuje UesenatJar·gadur Juão Carnairu de Ulfoüa, 
asuever-a que: 

·~a oportunidade, decidiu a Eg. 
Corte Revisora que o levantamento 
foi feito geru a instaura~ffo do 
processo cautelar devido, COM 
LIGEIREZA DESACONSELH~VEL E HESHti 
SEH AUDI~NCIA DA PARTE EX
ADVERSA .... 

Daí adveio o r. despacloo de fl~ 
213, via do qual o e~eqUente foi 
dado como ir1frator processual, por 
haver praticado ato atentatório ~ 
dignidade da Justiça e foi 
datermiraada a eHpedlç~o du 
intima~Oes para que ele e seu 
advogado Ur. Haurício Josd Corraa, 
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repusessem au 
levantadas com 

impartSncias 
vício 

procedimental. 

Descumprida a intima~ffo, ou seJ~. 
em persistindo pela eHequente e neu 
itual advogada, a empolgadura das 
importincias, prola~ouoa HH. Juiz, 

ma ti v a do pcw r e pe 1: i do r·e que t'i lil'l!n ~o~ 
'1111! consta do5 autos principnf9-,~ 
des1•acho que deter~lnou' o 
encaminhamento das pe~as sob eHame, 
terodo o HH. Juiz, pordm, antes, o 
cuidado de mandar <tUe nova 
intima~5o fosse eHpedida aos 
cidadãos, agora recalcitrantes em 
duscumprir a ord~m Judicial ... 

A nova irotima~io foi feita <fls. 09 
e 10), e persistem o eHequente e 
seu patrono inertes, sem atetuar a 
reposi~ão da verba ... 

Sob o aspecto formal, anteciparia 
que o encaminhamento das pa~as a 
Procuradoria Oeral tem respaldo 
legal (ar\:. ~0 do CPP) e qUei 
havendo indícios de fato típica
p~nal, o eHpedin•te daverd ser 
remetido a urna das varas criminBis 
para receber provid@ncias oficiais 
do promotor co• exercício na vara a 
que couber ~or distribui~So. 

O a~pecto substantivo parece 
ihdicru· de fal:o t:l111tel:imetdu de 
ilícito penal por parte do Sr. Tude 
Bayard e Dr. Haurício José 
CorT·êa. 

O tfllf~ car·a•:l.t?t·i.; .. a 
indébi I: a, l'n~visl:a 
Código Penal ... 

~ :11·'ropr i aç, ãt.l 

no art. 169 do 

O mesma pode ser dita em rela~io ao 
ilustre Dr. Maurício José Corrêa. 
Etn sendo ele credor do exeqUente, 
eis que pre~tara servi~os 
profissionais, ertl:endo que tal fato 
n~o re~ira a ilicitude de seu ato, 
considerando que a coisa apropriada 
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n~o se encontrava sob posse de seu 
cliente, mas sob proteç:no 
judicial ... 

~ possível que eMame mais profundo 
indique figeJras outras, a exemplo 
da desobedier,cia, prevista no art. 
330 do Cddigo Penal, sem ddvida 
eM i !!I tiHtte n r•ttt·l i •- dó 
descumprimento da ordem Judicial. 

Ha vara criminal, o Dr. Hauricio 
Josd Corria, Ji eleito Sertador da Repdblica, em 
29/ll/86, recebe do Promotor de Justiça Isacc Barreto 
Ribeiro, nu entertdi~ento da que aquele fato estava sub
Judice, r1ffo haveria Justa causa para lnstala~ffo da 
inst&ncia penal, e pe1r isso, com base no nrt. 20 do 
CPP, prup8s o arquivamento do feito. 

Arttes por~m. o Sr. Hauricio Jns~ 
Corria havia, em 21/tl/86, confessado ao Juízo 
Criminal, que n~o poderia devolver a importincia que 
levantara, eis que 

nlo houvesse 
processo da 
Ribairo, haja 

"o suplicante, que em operac"o 
de!!lastrasa, sofreu prejuízo da 
import&ncia que levantou, eis qUe 
depositou no COHIND ... " 
(tlacs. 13, 14, 15, 16, 17 -4 fls-, 
10, 19, eo, 21, 22, 23 -6 tls-, 24 
-4 fls) 

Embora tal petiç~o que se retere 
tido acolhida do JUÍEo Cível. Hns no 

eKecuç«o, o ilustre Juiz Hirio Cesar 
titular da 9a Vara Federal, concluía: 

''Isto posto, para o fim r•revisto no 
art. 601 do CPC, delermino, face a 
omissio da r. decis~o de fls. 956 e 
mandado de fls 960, sejam os 
exeqUentes cierttificados e 
advertidas por mandada, que a nio 
cumprimento daquela ardem judicial 
implica em ata atentat6rio ~ 
dignidade da justic:n". 

Bayard da Fonseca e 
aci•a transcrita, 

Devidamente intimados 
Haurício Josd Corr~a, 
e n5o se prestando a 

os Srs. Tudy 
d11eta decisão 
devolverem a 
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impor·tância vult-o!5a, o hc111rado e sempre diuno .JuiE 
Hdrio Cesar Ribeiro, oa pr·oibiu de falar nos autos, por 
atog atantat~rios h diYr•idade da Justl~a. verb1s! 

''Isto posto, por tais razaes, 
considerar1do que o~ dustinat~rios 
da decisio de Pls. 993/997 resistem 
injustificadamente a ordem 
judicial, consistente na reposi~So 
de importfincias levantadas 
ind<!vidamentl! da conla na 671273-0 

CEF f'B T,JUF, consoante 
decisão pr<JFerida pelo E:g. Tr4.biHH~L 
d~~ Justi(;a, mesmo dfiPois de 
advertidos, pessoalmente, d~ que 
tal atitude implicaria tim ato 
atentatdrio ~ dignidade da Justi~a. 
conr fundanrento no urt. 601 <lo CPC, 
PnDiU0-09, doravante, de falarem 
nos autos'' <Does. 2S -5 fls-, -26 
-5 fls.- e 27) 

Esta d o cidadio Maurício Jos~ 
Corria, que foi al~ado ao cargo 1le Hinistro de Eutado 
da .Justi~a da Repdblica Federativa do Brasil. 

J~ no e1cercício do mandato de 
Senador· da lh?fttlbl ica, enr pJ.f!na l"'l•l!ll?lllht ái u lhtcionlll 
Conutituinte, r!m lu/10/97, o udvo!Fulll, •lut• tivera sido 
proibido de ralar no processo, por ~to atentatdrin ~ 
dignidade da Justi~a, peticiona nos autos assinando 
acordo entre seu cliuntu e a Essa Oraeileira de 
Petrdleo w em favor dele prdprio, como advogado 
i n t ri!r··esslldo 111:1 r·cceb imer1 to de mais una a g 1·ossa. 
importância a título da J.cmorár1os, tudo rweviameflte 
acertado conr aquela empresa multinacional. Nesse 
particular~ o Juiz ausim daspacloa, no rosto da petl~io: 

deapacho, a md~ima 
de quw o seu nome 

"Junte-se. Par precau~~o, tornei 
p~blico o acordo celebrado entre as 
partes, destinando audiincia 
especial para este ato~ realizada 
na Sala da Audiência, com as portas 
abertas, tudo conforme termo 
lavrado''. <Doe. 28 -7 fls.) 

Nota-se, claramente, pelo 
cautela do juiz e até mesmo o 
viesse a sofrer seqUelas com 

r. 
temor 

aquela 
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t:rarl!saç:ãa precedida da denúncia da lnull:inacional l;;sso 
Brasileira da Petrdleo contra ~aurícla Josd Corraa, 
naquele ata, j~ coma Sanador da Repdblica, e seu 
cliente por atos ilícitos na retirada de uma verdadeira 
fortuna que •~ ancnrotr-Bvn a disposiç:ffo dn Justiç:a 
atrav4s do e•rr•ao da diversas fraudas. 

Ha referida transaç:ão, a Esso 
Brasileira de Petrdleo, deu par quitada as importincias 
que r·eclamava, de Ttidy Bayard da Fonseca e Haurícia 
Josd Corria, e ainda concordou em dar a Tudy B~yard a 
fabulosa importincia dQ Czt 105;009.000,001 Cz$ 
21.009.000,00 de honor,rios a cz• 3.000.000,00 de 
custas. atravds de cheques administrativos dupoh~~tdoG1 

I!!IW ju:l:~<o e, tiO nll!!!lmÍ~;~silnO dia, no escrit:óknr-dtr 
Haurício Josd Corrêa, mais Cz$ 32.'000.000,00 ou' seja, 
Cz• 30.000.000,00 de honorárioS! e Czt 2.000.000,90 da 
custau diversas <Does. 29, ~0 e o doe. ~u1 fls 33 d~ttll:es 
au I: os) . 

Par·a se t_er- a idéia de valor, essa 
quantia era igual a 14.821 Sal~rios Hír1imos da 
trabalhador brasileiro, vez que o SH ~tirogia a 
miser~vel importSncia de C%• 166.560 <cer1to e seuuenta 
e ••l• •il, quinhentos e sessenta cruzados). 

No entanto, após a ual::lcill obJeta 
da denúncia, a multinacional Esso Brasileira de 
Petról~o distribuiu nota para toda a imprensa da País, 
na qual declarava qUe jama's transacionau ou f~z 
qualquer pagaMento a Haurício ~osd CorrDa Cdoc. 31, e 
folhas 39 e ~0 dua autos), 

280 mil 
Engrossou 
Correia. 

A quantia miliouár·ia equivalente a 
dólares nunca foi devolvida k Justi~a. 
o imenso patrim8nio do Sr. Hauricio Jas' 

Embora afirme que fizera uma 
opera~Ko de investimento desastres~ junto no COHIND, ~ 
sabido que tal iiWPort:&ncia, na liquidacla daquela 
instituiç:ão financeira, 1•elo Banco Central, foi 
devidamente restituída a Hauricio José Corria com Juros 
e 'correç:ão monetár·ia, ·~ue nunca, nem •esmo na 
de!l::laracno 11essoal de imposto de renda do ano b'ase 
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1987/1988 a ela se referiu, su•ruer "'"' se\1'!1 rendimentos 
de Jur·o!S neor·atór·itls, o que se r.onstit·ui, c:uen c~feito, 
auti!nt:ica !õonegaç:ãu no imposto Ú4~ rE!IIda, apesnr do 
~lamar pdblica e governamental contra og sonegadores, 
que com !SUas aç:ae!5 ilíci~as contribuem na maior 
efic,cia, para o aumento da fome, da mis~ria e do 
dugespera da povo brasileiro <doe. 32, 33, 34, 35, 36, 
37 • 38). 

Hastes autos, na representaç:io 
formulada pela Sr. Maurício José Corrêa à douta 
Procuradoria, h' uma outra questio que precisa ser 
combatida porquanto pretende o eKcipiente provar de 
forma cabal que o imóvel situado na SUIS OL 15 Chácara 
10, nesta Capital, é de fato de rropriedade de Maurício 
José Corria, eis que demonstra através de documentos 
eMtraídos da inquérito 391-STF, 110 qual o acusado era o 
indigitada cid.adão. • 

Para tanto, o e~ci~ier1te apre~enta 
~nteiro teor da mencionado inquérito que forma o 
documento na ~5. com l38 folhas, totalmente 
autenticadas pelo Supremo Tribunal Federal. 

e!lcrita, e1n 
EMpreendiMent:aa 

hs fls. 
altl!ra~ão 

Illaabi 1 iários 

50, na cl~usula Ba., estd 
contratual da EID 
Oara1tl:ldo9 Ltcla, vurbis• 

·"Em virtude da ci!lão ora pr·ocedida 
au bena relacianadoc passar~o a u~r ae propriedade da sócia Maurício 
José · Cor·r·êa, ·quu a· seguir 
relacionamos". 

Agsi•, todos os bens ~ue pertenciam 
a ElO, foram destinados ao sócio Maurício Jogé Corr-iia 
que, na mesma data, 0B/04/B3, os levou consigo para a 
abertura da firma denominnda....,-Õnta hniveis Ltda, 
a:anst nurclii-põ-s·s!.vetmi!Hite · -para-traut.la~a-ih!ceHã~e 
sobratuda parque naquele t:e~reno se edificava uma casa, 
onde reside desde sua const:ruç:ão, com cerca de três •il 
metros quadradas, uma das maiores •ansaes da Amdrica da 
Sul, 
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1:\s f"ls 53, em 08/0"1/83, foi 
constituída utna nova empr·esa denominada F'onl:o Itnóveis 
Ltda. composta por Maurício Correia, 3 filhas e um 
sobrinho. Atlueles be11s anl:eriomenl:e a ele destinados 
foram incorporados nessa Firma, para inl:egraliza~ffo da 
sua parte uociet~ria, quase 96X da totalidade das 
quotas, com poder absoluto sobre a empresa <cl~usula 
8a, fls 55, do doe. 451. 

hs fls 57/61 l,d a re-ratiFica~io da 
altera~lo da EIG, datada de 01/ll/04, sendo ~te hs fls. 
62/64, com a mesma data, eHiste a alteraçfio contratual 
da Ponto Imóveis Ltda, com a irtl:egrali~a~io daqueles 
bens oriundos da EIG pelo sócio Haurício ~os~ Corria. 

Negte particular, evidencia-se que 
em 05/12/84, quando o Sr. Maurício ~os~ Carr@a ofertou 
o lote no. 7 da quadra 107 do SCL Norte, à Jusl:i~a do 
Distrito Federal, o mesmo J' rtffo pertencia a eNpresa 
EIO, caracterizando a falsidade ideológica que nunca 
Foi vislumbrada, e, j~ agora, a t~or do art. 40 do CPP, 
~ que m~ requer que se remetam tais docu~entos a 
Procuradoria da ~ustl~a do Distrito Federal para o 
oft!reciment:o da cumpel:ent:e th!rttlncia, pnsto que 
evldorncia-s• o delll:o previ••to nu url:. 299 do Código 
Penal. 

hu fls 65/72, dal:ada de Gl/el/99, 
vol~am o• bens para a EIG, juntamente co• o sócio 
Mauricio Josd Corria, certamente para encobrir aquela 
falsidade ideológica, mas, às fln. 70, fica evidenciada 
pelo§ ~nico dn art. 7o., que a allanaçffa ou n onera~Ko 
a qualquer l:í~uln dt! l:otlu n l'<ll:r··l.miinl.a, t:UIItJUII:t! 110 

sricio Haur·ícill Jusá Corr·êu, ~no <.lt~mcttHfb";";:i~o i.nl!•tuívoca 
que todo patrlln8nio a si lho per·tence individualmente. 

Pelas fls. 73/74, ta•b•m datado do 
0l/0l/85, dits•olveu-ge a uociedade Pt111to Imóveis Ltda. 
hu #ls 75, com d~tu do 18/06/85, a EIG pausa u se 
denominar Ponto Imóvelu Ltda, retirando-se da saciedade 
Alda Haria Gont:iJa CarrO~. que vende suas cotas ao seu 
prdprio marido a sdciu, Haurítio ~osd Corrªa, ficando 
ele coat uais de 95X do patrinoônio. 
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~s fls 77, Al~a Haria Gontijo 
Corr&a re~uuscitn, rta mesma data, 19/06/85, a empresa 
ElO, constituindo um novo contrato social, Juntamertte 
com Raimundo Cerqueira Jdnior e Juscelino Cardoso da 
Hota, ficando esta empresa sem nenhum patrim8nio 
físico, anquartto que a Portto Imdveis Ltda ficava com 
Hauricio Joud Corria como senhor absoluto de todo a 
patrim8nio, sendo inacreditivel que toda est~ orgia 
empresarial funcione no mesmo endere~o, com as mesmas 
inntala~~es e sempre com as mesmas pessoas, ficBndu 
caracterizado que a d~ica finalidade d s~m ddvida, 
fraudar a Receita Federal, o INPS e demais drgSos 
beneflcidrias de .tributas dou mais altas interesses 
saciais. 

EH RESUHO: 

Hauricio Jos• Corr~a ficou na Ponto 
Imdveis Ltda_ com as filhas Clea, Fl~via, Cl~udia e o 
sobrinho Raimundo. Senhor absoluto de todo o patrinr8nio 
r•prewentado por •uau cotas societdrias, podendo dele 
dispor do moda que entender. tfla. 53/56 da doe. 45)r 

Sua esposa, Alda GorrtiJa Corria, 
ficou na EIG, Juntamente com o sobrirtho Raimurtda 
Cerqueira b Juscelino Cardoso dn Hata, sem patrim8nio, 
sem capital realizado, com a finalidade dnica da 
corretagem de irndveis. (fls. 91/82 do doe. 39) 

Maurício Josd Corria, nas suas 
declara~aes de bens apresentadas quando d necessdrio 
declarar "apenas" firma ser 1•ossuidor de cotas 
sociatdria• da EIO ou da Portto, sonegando um 
patrim8nio imenso representado par ditas cotas O 
Supremo Tribunal Federal Ji verificou que as seus bens 
nla tlm origem e ne••• patrimBnio soneg~do se encant~a 
a manslo babilBnica situada na SHIB QL 15 Chdcara lê, 
nesta Capital, que pode ser vendida ou alienada de 
quulquer forma por Mnur·ícia Josd Carreia, por se dono 
absoluta de mais de 95X da capital social da empresa, 
na qual sua'iJ filhas a seu sobrirtlta servem apenas Pltt·a 
compor a sociedade. 

' empresau 
camuflar 
Corrêa. 

Eis a 1•rnva irrefutdvel que as 
EIO e Pcrnto servem apenas de facl.ada pnr·n 
o iNertso patrim8rrio do Sr. Maurício Jusd 



7060 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Agosto del993 

O r.hturor .. I'•Íhl.i..-r.r cc•ntra a 
SL1negaç:ão FJ.!;cal tH! evi.dancia af:r·;lvrho t.le tndn a 
impren9a Falada, escrita e t~levisada. Verdadeiro 
câncer que devem ser eKtirpado pela paderea 
canstituldaa hnt1estos deste País, acionando as 
autoridades no 5entldo de, em verdadeira cruzada, 
recupl!rar bilh5es de ddlares sonegados na Tesoura 
Nacional. Uma parcela dessa receita foi sonegada, h 
toda •vldSnc:ia, J•elo cidadão Haurícia Josd Cor.-lia, 
conforme a rar~a prova que ora se apresenta nesta 
eHceç:lo de verdade. 

Isto 1•asto, pede e espera' seJa 
.devidamente autuada e processada a presente eKce~lo de 
verdade, prote9tando por· tndnq o~ meios de prova 
admitidos"'"' tlirP.ito, cunfur·nu! pr·•·c:Pilua n ar·t. na. LV 
d11 Cnns ti tu ii; ãu retlera t, a rHr l:tr ndu 11 t·lll tiP t:en b~munltas 
abniHa relac:iunadas, E! as re.:Jttisi~;ões e dlliu8nc:l!ls, a 
seguir descritas, inclusive perícia~. para que, Julgada 
procedente esta eHc:e~So, e improcedente a a~So penal 
propaota, por ser de direita e 

J u s T I C A 

E. DEFERIHEHTO 

Brasília, 09 de •aio de 1993. 

ERI VAREL.: 
Advogado 

o~? 
__.-t>;t::;;' C~LHON 

Advogado 

'.'; 
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Rol de tuste•unhas na far•a do art. 282 do CPP: 

1 - Haurício Josd Carrª•• brasileiro, casado, advogado 
e ••presirio, atual•enta eHarcendo o cargo de Hinistro 
de Estada da Justi~a. ca• as cautal~s processuais, 
podendo 5er citado e• seu endereço residencial, à SHIB 
OL 1~ Chácara !é, nesta Capital, cp• cláusula da 
i•prescindibilidade. 

2 Dr. Ita•ar Augusto C. Franca, brasíleiro, 
divorciado, engenheiro. atual•ante e>cercendo o cargo da 
Presidente da República, co• a• cautelas proc•••uals. 

3 Lulz Fernando Ous•iu Velich, brasileiro, 
ecano•ista, cuja endereço se ofertará oportuna te•pore, 
~x-Sacret~rio da Receita Federal. 

4 Alda Haria GantlJa Car.r@a, Brasileira, 
co•erciante. residente e da•iciliad~ no •es•o 
do Sr. Haurícia Jas4 Corria. 

casada, 
endereca 

9 - Dr. A•su Gui•ar5es, brasilei~o. casado, advogado a 
cantador, podendo ser citada no Hinistdria da Justiça, 
onde eKerce a fun~Ka de Che*e de Gabinete .. 

6 Hário Gilberto de Oliveira. bra5ileiro, 
advaaado 1 ca• eacritárla na Ed, Daraccat, 16a 
aala 16e4, SCS, Brasília, DF. 

casado, 
andar, 

7 Dr. Antonio Carlos P. de Hagalhães, brasileira, 
caaado, •édica. atual•ente eKercenda a carga de 
Governador da Estada da Dahia, podendo ser citado, co• 
as cautelas processuais, via de carta precatória, na 
Pal,cia Dndina, e• Salvador-DA. 

9 Dr. Le1111~l de Haura Drizola, ~rasileiru. vidva, 
engenlteira, atual•ente eKercenda o cargo de Governador 
da Estado da Rla de Janeiro, podendo ser citada, ca• as 
cautela• processuais, via de carta precatória, na 
Pal,cia LaranJeiras, na Rio de Janairo-nJ. 

Requisi~ães e DiligBncias 

1 - Seja requi~itada a Secretaria da Receita Federal as 
d•clara~Bes de i~posta de renda da Sr. Hauricio Josd 
Corria nos ano• de 1994 a 1990, be• co•a das e•presas 
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ElO E•rreendl•entau I•ablliárias Garantidas Ltda, e 
Ponta I•dvels Ltda, na •es•a período. 

2 - Ao INSB ou INPB, os recoXhi•entas efetuadas pelas 
e•presas Ji citadas, no período aci•a, inclusive na que 
se refere a constru~ão da •ansãa situada à SHIB QL 15 
Chácara te, nesta Capital. 

3 - Ao Danca tontral do Brasil para i~far•ar o dia e a 
i•portlncia que foi devolvida ao Sr. Haurícia José 
Corria, referente a apllcacão financeira no COHIND 
antes de sua liquida~ão. 

4 As E•presas ElO e Ponto, a•bas situadas na Ed. 
Daracat, l3a andar, nesta capital rara fornecere• notas 
fiscais referantes aos •ateriais utill2ados na 
constru~So da •ansão situada na QL 15, chácara 19, 
nesta Capital. 

5 - ~ Socrataria da Viacão e Obras do Davorno DF para 
envlar copias de todos as docu•entos referentes a 
construcSa, alvará e "habite-se" da •ansla aci•a 
rafarida. 

6 - Ao la 
ctlrl:ldão 
avarbacKo 

Cartório de Registra de I•dveis para fornecer 
~a lntelra tear da i•dvel retro, ba• ca•o da 
da canstrucãa da referida •ansSa. 

7 Ao BINDUBCON-DF para lnfor•ar a Pre~as da 
cansl:rucSao o valar real da ediflca~la do referida 
l•dval, da alta lUKDt ca• aproKi•ada•enl:e 3.0et •2. 

U - Ao DETRAN para lnfor•ar, na período da 1904 a 1992, 
a registra da todas as vaículas auta•atoreg 
partencentes as duas e•pregas a ao Sr. Haurícia ~osd 
Carr8a e wua •ulhar, Alda Haria OantiJa Corria. 

-- -----------·-~-~ .. --- .~.---,-_--._-.,---,,-;.--, .. ;_.- '- -·'-
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MAURÍCIO JOSt 
advogado, portador da C.I. nv 
domiciliado nesta Capital, à SHIS 
titular do mandato de Senador 

CORRtA, brasileiro, casado, 
172.017-SSP/DF, residente e 

Ql~15, chácara 10, Lago Sul, 
da RepÚblica e atualmente 

investido no cargo de Ministro de Estado da Justiça, vem 
respeitosamente à presença- de Vossa Excelência para, com 
fundamento no artigo 145, parágrafo único, in fine, do CÓdigo 
Penal Brasileiro (Decreto-lei nv 2.848, dP. 7 de novembro de 
1940) propor 

R E P R E S E N T A Ç Ã O 

medi ante a qua 1 requer do _Parq_uet federa 1, na qua I i da de de 
ofendido, seja oferecida a competente denúncia contra PEDRO 
MAURlNO CALMON MENDES, brasileiro, casado, advogado, tambim 
residente nesta cidade, á SHIS QI-01, conjunto 04, casa 13, 
dando-o como incurso nas .sanções previstas nos artigos 138, 139 
e 140, c/c o arti.·go 141, inciso II, todos do CÓdigo Penal, e 
imputando-se-lhe igualmente, ~m concurso material com os citados 
crimes comuns (C.P., artigo 69, caout), a prática dos crimes de 
imprensa descritos nos artigos 20, 21 e 22, c/c o artigo 23, 
ambos da Lei nu 5.250, de 09/02/67, pelos seguintes fatos e 
circunstâncias que pede vênia para narrar em seguida. 



7064 Quinta-feira 5 DIA RIO bO CONGRESSO NACIONAL (Seção II). Agosto de !993 

01. t fato notório, Senhor Procurador-Geral, que 
o Representado de hi muito vem detratando a pessoa do ora 
Representante, autodenominando-se seu inimigo político visceral 

e lançando publicamente imprecações de toda sorte contra sua 
honra. Mais do que atingir o cidadão MAURÍCIO CORR~A. insiste o 
Representado em ofender-lhe a reputação enquanto titular do 
mandato de Senador da RepÚblica, e agora porque investido no 
cargo de Ministro de Estado, caracterizando-se o intuíto prooter 
officium_de suas aleivosias. 

02. Prosseguindo em suas investidas, o 
Representado fez chegar recentemente às maos do Excelentíssimo 
Senhor Pt~sidente da RepÚblica, no Último dia 07 deste mes, 
escrito ,firmado por ele próprio e do qu~l constam passagens que 
tipificam, à saciedade, os crimes de· calúnia, difamação, e 
i~j~ria, todos eles praticados contra o ora Representante, na 
q~álidade de funcionário pÚblico e em razio de suas funções 
(I:Ópia anexa). (Doe. 1 )·. 

03. Disse~ com efeito, o 
denominada denúncia formal (sic), que.o 

Representado, 
Ministro da 

na peça 
Justiça, 

, . ' .. 
Maur1c1o Correa, praticou ·rato certo definido como cr~me: 

"sonegou vultosa quantia do imposto de renda", 'o que afirma, 
sem titubear, o Representado; e acrescenta ainda, para 
pormenorizar no tempo e no espaço a infundada denúncia, que 
haveria provas desse fato nos autos de um inquirito policiai em 
curso na 10• Vara Federal desta Circunscrição Judiciária de 
Brasília, de modo a fazer crer, falsa e ardilosamente, que tal 
inquérito fora instaurado para apurar delito de sonegacio 
fiscal. supostamente i~putado ao ora Representante. 

04. o animus diffamandi ~ in1uriandi na 
passagem acima descrita é manifesto. o Representado tem absoluta 
ciência de que não hi nenhum inquérito na Justiça Federal, tendo 
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por objeto a apuraçao do ilícito de soneqacao fiscal. 
supostamente praticado por Maurício Corrêa. O inquérito a que 
fez. alus~o. e no qual ele pr6prio funciona como advogado, 
investiga, ao contrário, a prática de crimes contra a honra do 
atual Ministro da Justiça. E os verdadeiros indiciados sao os 
clientes do ora Representado. Tudo isso está comprovado no 
Relatório final do Delegado que presidiu o citado apuratório, 
nos seguintes termos, verbis: 

os. 
Representado 

' 

"Esta autoridade policial, com base no 
artigo 14 do CPP, indefiriu as diligências, 
pois o presente Inquérito foi instaurado para 
apurar crimes contra a h~nra do Dr. HAURltlO 
CORR~A e nao para •apurar denúncia je 
Sonegação Fiscal praticada, om tese, por 
HÁURÍCIO CORR~A", como al~ga o advogado Dr. 
PEDRO CALHON MENDES, em seu requerimento. 
Caso o Douto causídico pretenda, com as 
diligências requeridas, a prova da verdade, o 
signatário entende que a mesma deva-se 
proceder na Justiça, quando admitida. 

Foi provada a materialidade do fato 
delituoso, ou seja, as 
Senador HAURÍCirr 

ofensas 
CORR~A, 

identificada a sua autoria. 

à honra do 
be111 como 

Apesar das alegações de que as notícias 
foram extraídas. de processos judiciais, 
verifica-se que os processos citados (fls. 
22/29, 72/105 e Apenso I) são antigos e já se 
encontram arquivados, evidenciando, assim, o 
intuito de caluniar e difamar dos indiciados.• 
(cópia anexa). (Doe. 2). 

Por outro lado, sabe igualmente o 
que é absolutamente falsa a mencionada imputação 
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de sonegacão fiscal; nao ~bstante, insistiu 
fazendo-a chegar ao conhecimento de terceiros, 
consumando-se, assim, a pr,tica da. cal~nia. 

em difundÍ-la, 
de forma dolosa, 

06. Para provar a falsidade dessa imputação - em 
princípio, aliás, presumida -, pede-se para anexar à presente 
Representação, certidão negativa datada de 22/07/92, da Receita 
Federal, 
ao Fisco 
períodos 

comprobatória 
por conta do 
pretéritos de 

de que o ora Representante não deve nada 
Imposto sobre a Renda, em quaisquer 

apuraçao. (Doe. 3). 

07. Na verdade, as falsas e maldosas acusações 
subscritas pelo Sr. Pedro Calmon, neste ponto da den~ncia que 
enviou ·à Presid~ncia da Rep~blica, t;m conexão com o exercício 
financeiro de 1988. Afirma-se, no intuíto de caluniar, que o 
Representante recebera honorários advocatícios da empresa ESSO 
BRASILEIRA DE PETRÓLEO S/A, sem, contudo, recolher o imposto 
devido. Nesse parti~ular - e para corroborar a falsidade da 
imputação de sonegacão fiscal o Representante junta a 
documentação anexa, que demonstra o regular recolhimento do 
imposto incidente sobre aqueles honorários. (Does. 4-5-6-7). 

08. De outra 
sobre o procedimento do ora 
advocatícios ·que lhe eram 
igualmente, para instruir 

parte, para que não paire d~vidas 

Representante, recebendo honorários 
legitimamente devidos, solicita-se 
futura peça acusatória contra o 

Representado, a juntada da Nota de Esclarecimento anexa. Nela, a 
prÓpria emprer.~ "E"SSO se apressa -em · · --a-f-as-t-a-r qu a-i-sqver 
insinuações, a respeito do acordo firmado no processo em cujos 
autos litigara.contra antigo ~liente do ora Representante.(Doc.8~ 

·09. Não satisfeito em imputar falsamente ao 
Ministro da Justça a prática de crime tipificado no artigo 11 da. 
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Lei no 4.729·, de 14/07/65 (sonegac~o fi se a 11. o Represeiítado 
foi mais adiante: levou ao conhecimento do Senhor Presidente da 
RepÚblica, fato certo que macula a reputação de um dos 
integrantes de seu prÓprio Governo. 

1 o. Na mesma peça que constitui objeto ,material 
dos crimes contra a honra descritos nesta repr~sentação, o 
Senhor Pedro Calmon não hesitou em declarar que o Ministro da 
Justiça, ao assumir o cargo, omitira propositadamente de sua 
declaração de bens, o imóvel em que reside, sito à QI·15, 
chácara 10, Lago Sul, nesta Capital. Essa afirmação, lançada 
com.o foi , reve 1 a o nítido propósito do Representado em 
prosseguir nessa sua campanha difamatória contra o homem pÚblico 
Maurício Corrêa, procurando, a todo custo, imputar-lhe 
qualidades negativas e ofensivas à sua honra objetiva. 

11. Essa acusação, absolutamente inverÍdica, de 
omissão na decla~ação de bens do Ministro da Justiça, não 6 
nova. Surgiu, pela primeira vez, na notitia crim!nis convertida 
no Inquérito no 391, que tramitou junto ao Supremo Tribunal 
Federal, na época em que o Representante exercia plenamente seu 
mandato de Senador da RepÚblic~. 

12. Em realidade, o dito imóvel fora adquirido 
pela empresa EIG-Empreendimentos Imobiliários Garantidos Ltda 

.< I , (atualmente denominada PONTO IMuVEIS LTDA.), que e uma sociedade 
familiar integrada pelo ora Representante, suas filhas e . um 
sobrinho seu. Em nome dessa empresa foi obtido o alvará de 

-construção da~casa e o certifica-do de-matr-í-cula do- -I-A.PAS --{-doe-o 

anexo). o Ministro da Justiça, portanto, não sendo o titular do 
domínio do imóvel em apreço, não poderia evidentemente incluÍ•lo 
na declaração de bens que entregou à Presidência da RepÚblica, 
na oportunidade em que foi investido no cargo. Mas não deixou de 
arrolar, como comprova o documento anexo, as cotas que possui no 
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capital social da empresa proprietária do imóvel, garantindo 
assim a lisura de seu procedimento. (Does. 9-10-11). 

13. 
criminis 

Por estas 
que o Representado 

razoes, a 
pretende 

malsinada notitia 
maldosamente fazer 

ressurgir, veio, à época, a ser objeto de pedido de arquivamento 
em parecer da lavra do então Vice-Procurador-Geral da RepÚblica, 
Dr. Aristides Junqueira Alvarenga, aprovado pelo hoje Ministro 
do Supremo Tribunal Federal, Dr. José Paulo SepÚlveda Pertence, 
enquanto Procurador-Geral, _e esse inquérito, enfim, acabou sendo 
definitivamente sepultado por decisão do eminente Relator, 
Ministro Francisco Rezek (doe. anexo). (Doe. 12) . 

. 
14. Como se ve, a despeito de se tratar de 
assunto vencido e acobertado pelos efeitos da~ judicata. o 
Representado persiste em divulgá-lo, a fim de por em dÚvida o 
comportamento pÚblico de um Ministro de Estado, difamando-lhecom 

.a imputação de fato ofensivo à sua reputação. 

15. Mais adiante, no mes~o escrito que dirigiu ao 
Senhor Presidente da RepÚblica, o Representado acaba por 
confessar seu propósito de caluniar, difamar e injuriar o ora 
ofendido, em razão de suas funções, quando conclui sua denúncia 
nos seguintes termos aleivosos, verbis: 

•Informo, ainda, para conhecimento de 
Vossa Excelência que o atual MINISTRO DA 
JUSTIÇA, MAURÍCIO JOS~ CORRtA foi ounido 
pOR ATOS ATENTATÓRIOS A PIGNIDAD~ ]A 

~USTt~~ em virtude da inominável fraude 
explicitada no processo em questão, total 
incompatibilidade moral Q!!A ~ cargo ~ 
ocuoa. 
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A Respeitabilidade do Governo de Vossa 
Excelência não poderá sofrer os abalos que 
resultarão do ACODERTAMENTO DE CRIMES, PELO 
SEU PRÓPRIO MINISTRO DA JUSTIÇA MAURiCIO 

• • 
JOS~ CORRtA.• 

16. são estes, portanto, Senhor Procurador-Garal 
da RepÚblica, os fatos que tipificam condutas delituosas 
descritas nos artigos 138, 139 e 140 do CÓdigo Penal Brasileiro 
• • t 

Indubitavelmente ofensivos à honra tanto objetiva como subjetiva 
do ora Representante, e cuja autoria é inconteste. 

1 7. Acrescento, porque constituem de igual modo 
crimes autanomos, que o Representado, após ter praticado . os 
tipos comuns acima indicados, descritos no CÓdigo Penal, passou 
a difundÍ-los e reiterá-los por meio da imprensa escrita, 
conforme demonstra a anexa publicação do Último dia 10, do 
Jornal ~o Estado de são Paulo". De sorte que, segundo 
jurisprudência do S.T.F., deverá também ser denunciado pela 
práiica dos crimes previstos nos artigos 20, 21 e 22 da Lei de 
Imprensa (RTJ 96/105, ln Damásio de Jesus, C.P. Anotado, São 
Paulo, Saraiva, 1991, 2• edição, p. 397). (Doe. 13). 

18. Anoto, ainda, que o caso não está atingido 
pela imunidade oenal do artigo 142 do C.P. As ofensas contra a 
honra do ofendido estão contidas em denúncia, ou representação, 

o o o o • , I • encam1nhada a autortdade admln1strat1va que ocupa o grau max1mo 
na hierarquia da Administração PÚblica Federal. De sorte que não 
incide a referida imunidade. (RT 459.353). 

19. Por Último, reitero pedido no sentido de que 
Vossa Excelência ofereça, ou designe Procurador para fazê-lo, a 
competente denúncia contra o Representado antes qualificado, 

·----~-------------~---__.; ________ ~--~---~--
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dando-o como incurso, na forma do caout do artigo 
nas penas previ•tas nos artigos 138, 139 e 140 c/c 
inciso II do CÓdigo Penal, e artigos 20, 21 e 22, 
23, estes da Lei nR 5.250, de 9/2/67. 

69 do c. p •• 

o artigo 141, 
ele o artigo 

Termos em que 

E. Deferimento. 

Brasília, de janeiro de 1993. 

MAURiCIO CORRtA 
Ministro da Justiça 

Durante o discurso- do Sr. Jutahy Magalhães, o 
Sr. Magno Bacelar deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Lucfdio Portel/a, Suplence de Secre-
táriO. ----

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portellâ) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Gilberto Miranda. 

O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB-AM. PronunCia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Se-nadores, ocupo 
a tribuna para abordar um tema que vem ganhando espaço 
crescente na imprensa de todo o País. Tratarei, nesta oportu
nidade; do mundo especial que as empresas governamentais 
criaram para si. ---

Parece, hoje, reduzir-se a lugar comum a assertiva de 
que essas-empresas não se curvam ab Poder Executivo. Costu
mam elas deixar à margem decisões emanadas de _seu contro
lador direto e imediato, que é o MiniStrei da Fazenda. CÓndu
z:m seus negócici_s com imp~~id~ auto_nof?i~. _Na v~r?ade, 
nao se assustam diante da pohtLca de pnvatLz~g;ao, cuJO cum
primento poderá transportá-las de seu mundo de fantasia para 
a dura realidade do mercado. 

Como em geral se reconhece, o Brasif se- apresenta ao 
mundo como país atrasado em matéria de privatização. Nossos. 
viZinhos hispano-americanos, Chile, Argentina, Venezuela e 
México~ têm conseguido dar largos passos à frente no empenho 
de livrar sua economia da nociva presença das emp-resas gover
namentais. 

Embora a desestatização tenha enfrentado sérios obstá
culos, brotam, agora, novas esperanças. Nos últimos meses, 
os fatos que chegaram ao conhecimento do Presidente da 

Repúblicâ talvez-lhe_ tenham demonstrado que as _estatais 
criam forte resistência à-1-etónlada do desenvolvimento. 

~o decreto sobre. privatização, de janeiro -deste ano, o 
Presidente Itamar Franco deixou no espírito do público dúvi
das sobre se o Poder Executivo estava realmente interessado 
em privatízai--ãS empresas esta~is. Nesse decreto,_o Presidente 
reServou para si o direito de suspender qualquer leilão, a 
qualquer hora; proibiu os Fundos de Pensão de participarem 
das privatizações, reduzindo, portanto, a disponibilidade de 
recursos para esse fim, e permitiu que investidores estrangeiros 
adquiram até 100% de uma empresa estatal, dependendo, 
entretanto, da autorização do Congresso. 

O clima é agora diverso. Nos últimos meses, a Presidência 
da República sofreu inundações de fatos sobre a vida real 
das empresas governamentais. Esses fatos empalideceram o 
conceito_ de empresas estratégicas, o _qual _perdeu muito de 
seu tradicional poder de persuasão. Sabe o povo que as empre
sas públicas pertencem à burocracia que as dirige, tendo pouco 
a ver com o interesse nacional. 

Relembra-se que as diretorias das estatais, reconhecendo 
que o Plano Bresser havia reduzido em 26% o poder de compra 
de seus funcionários, no ano- de 1987, decidiram conceder 
aumentOs salariais para Compensàt essaS-perdas. Houve, nes
sas empresas, em 1988 e 1989~ ã.U.mentos de saláriO bastante 
acima da inflaçãQ, justamente para restaurar o perdido poder 
de compra. 

NãÔ obstante, os sindicatos moveram ação contra as em
presas, obrigando-as a pagar a diferença já então compensada. 
A Justiça do Trabalho deu ganho de causa aos trabalhadores 
da TELEBRÁS, cuja folha sofre este ano inchaço da OTdem. 
de 3(~Jirillllôes de dólares. 

··--·-·····-····-····'-·-·------------------~~~-
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Nessa cadeia de felicidade entraram a PETROBRÁS, 
a Empresa Brasileira de CorreioS e-Telégrafos,a ELE~O
BRÁS. Fumas e outras empresas;onde os aupte~_tos ~ salá
rios Iiormais chegam a 15% acima da inflação. Essa tória 
que a Justiça do Trabalhç> deu _aos trabalhadores das es tais 
significa, na PETROBRAS, um aumento _da folha de s? ários 
superior a 200 milhões cte dólareS somente no ano de 1993. 

É curioso que os juízes do Trabalho não tenham reconhe-. 
cido que a compensaÇão foia efetuada mediante aumentos 

. reais de saláriOs. Mas é ainda mais estranho que as diretorias 
das estatais não se tenham esforçado para demonstrar a esses 
juízes que já haviam sanado as mesmas perdas. 
• Informações divulgadas pela SEPLAN e pela Secretaria 
de Administração -Federal deixaram claro que a TELbBRÁS 
é campeã dos aumentos acima da inflação~ ;N"o ano passado, 
a sua folha de salários acuSOt.i-íilcremento da orde.:m de 31%, 
coberto por incre-menTo tãfifário. Os aumentos- de -1:5% acima 
da inflação são correntes nas estatais, abrangendo .~té a cosi:. 
PA, que dá prejulzos da ordem de um milhão de_ dólares
por dia. 

Pergunto, Sr. Presidente: até quando ãs estãtaís conti
nuarão a sonegar impostos? Até quando as diretorías das 
estatais continuarão a não pagar a Previdênciá -SáCiaJ.,-OICMS 
dos Estados, o IPI, o FINSOCIAL, ou praticamente tributo 
algum? Pelo que sabemos todas as estatais, seus dirigentes, 
em primeiro lugar, visam pagar o quê? Pagar fornecedores. 
E a pergunta vem: por quê? Porque sempre se sabe que esses 
fornecedores têm um lobby muito grande, lobby na concor
rência, lobby para gan~ar, p_ara_ rece_ber, _para tudo. . 

Já está--na hora de o Senhor Presidente entençier que 
não é só o problema de corrupção que esta Casa está levando 
ao Executivo o tempo todo; é o problema de que, enquanto 
o Estado permanecer dono dessas estatais, continuará gerando 
a condição, a facilidade para que se prolifere todo e qualquer 
tipo de corrupção ou de facilidades. 

O Sr. Aureo Mello- V. E~ me permite um aparte? 

O SR. GILBERTO MIRANDA- É um-prazer, Senador 
Aureo Mello. 

O Sr. Aureo MeDo - V. Ex~ está abordando um assunto-
de essencial oportunidade, momentoso e, ao mesmo tempo, 
até filosófico. Esse problema do estatismo que veio, inclusive, 
no trabalhismo inglês, nos tempos ·de Oement Attlee e outros 
socialistas daquela época, ele se evidenciou realmente nocivo 
e prejudicial, inclusive na União Soviética. Embora teorica
mente seja praticamente perfeito, porque é um investimento 
do Estado retornando ao Estado, na prática, passa a ·ter as 
peças imperfeitas, essas são justamente os seres humanos que 
põem em práticas essas organizações estat.ais, que aí deixam 
de dar lucro ao País e passam a ser, como essa que V. Ex11 

acaba de citar, onerosas até de um milhão de dólares/dia, 
causando com isso um prejuízo à população. Enquanto, ·no 
momento em que sãO privatizadas com o rigorismo e o cuidado 
que os inter~ssados colocam no desempenho das suas ativida
des, visando tomá-las lucrativas, não deixam também de con
tribuir para o Estado, que lava as mãos de tanto tr~balho 
e passa a ·auferir tranqüilamente aquele dinheiro decorrente 
da atividade da empresa que foi privatizada. O pronuncia-· 
menta de V. Er' é muito oportuno, muito feliz e muito àdequ-a
do. Realmente, mexe com um problema económico do Brasil
e, portcinto, acerta no alvo no concernente a uma das mazelas 

que precisam ser fuzíladas, atiradas e cassadas, neste período 
des para chegar a bom termo na realização da coisa pública. 
Parabéns pelo discurso. V. Ex~ aborda um tema e, em boa 
hora, dos mais oportunos. 

O SR. GILBERTO MIRANDA - Agradeço o aparte 
do meu caro amigo, Senador, colega de bancada do Amazo
nas, Aureo Mello. Queria dizer-lhe, Senador, que entendo 
esiar na hora de o Governo Federal, de o Executivo, de o 
Secretário da Receita Federal, Dr. Osíres LOpes, que tanto
está combatendo a sonegação, venham demonstrar, também, 
o mesmo com respeito às empresas públicas. Penso que está 
na hora de a Receita Federal entrar nas empresas públicas 
e checar- as que págam ou não os seus tributos. E aquela 
que não recolhe em dia, que o Presidente da República demita 
o seu presidente e os seus di!etores, porque n~o podemos 
continuar com exemplos como os da COSIP A, como os da 
CSN e de tantas outras que não pagam tnOuto algum. Se 
o GovernO Federal quer botar sonegadores na cadeia, todos 
aqtii aprovamos; se é para aumentar o tn"buto, o recolhimento, 
todos aprovamos; mas está na hora de o Governo demo_q.strar 
que também quer punir aqueles diretores e presidenteS por 
ele nomeados para as estatais, indicados por políticos, es'tatai~ 
essas ·que nâo- recolhem os impostos devidos, mas que, por 
outro lado, pagam seus fornecedores e estão submetidas à 
pressão de lobbies. · 

Penso que está na-hora; vamos esperar nos próXimos 
dias, nas próximas semanas, -que o Ministro da Fazenda, o 
Secretário da Receita ou que o Presidente da República -
que volto"J. a falar em economia - ordene a seus Ministros 
severa fiscalização nas estatais. 

O SI-. Amir L ando - V. Ex• me permite um aparte? 

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

OSR. GILBERTO MIRANDA -Pois não, Senador Amir· 
Lando. Logo depois darei o aparte ao Senador Ney Maranhão. 

O Sr. Ney Maranhão- Muito obrigado .. 

O Sr. Amir Lando- Nobre Senador Gilberto Miranda, 
realmente V. Ex~ aborda uma questão em que, nos pontos 
específicos, tem a minha concordância. No entanto, -gostaria 
de agregar alguns aspectos que me parecem, igualmente, de 
suma importância. Tem-se propagado por todos os meios de 
comunicação que, nos últimos 10 anos, as estatais gastaram 
20 bilhões de dólares; mas ninguém procura explicar para· 
o!Jde foi esse montante. Para investimentos? Seria uma parte 
par~ investimentos e outra não? O fato é que, na sua maioria, 
as estatais encontram-se deficitárias. Nobre Senador, essa 
questão precisa ser passada a limpo na integridade. Não se 
pode ficar aqui iludindo o povo brasileiro quanto ao· que se 
gasta demais, mal e criminosamente. Alguém tem de respon
der, perante a Nação, por essa imensidão de recursos drenados 
do Erário, dinheiro do povo brasileiro. No particular concordo 
com V. Ex•; precisamos apurar responsabilidades, mas não 
apenas essas referentes ao não pagamento de tributos, mas 
quanto aos recursos mal ou criminosamente empregados. Sa
be-se que no fluxo de recursos de grande parte das estatais 
sempre há um spread que a diretoriaou diretores apropriam-se 
indevidamente,locupletam-se. 3!.abe-se qUe, na aplicação dos 
recursos do mercado financeiro, sempre alguns pontos percen
tuais não vão para o Tesouro, mas sim para o bolso de uma 
minoria que os manipula. -É isso que estou investigando na 
CPI da Privatização, não apenas o por que- se vende às pressas 
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e mal. Seria necessário vender bem e dcntrode um -programa 
que realmente atendesse às vicissitudes do mercado brasileiro 
e até do internacional. Mas. sobretudo, a mim interessa onde 
foram parar os recurSO:i. do povo Drasileiro, porque não podeR 
mos mais viver com metas verdades. Temos de ir a fundo 
nessa questão-para que a Nação saiba e possa punir não a~nas 
o Presidente, mas todos aqueles qu. e ex. tra. em .. vantage. ns. i ícitas 
do dinheiro público. Parabéns a V. Ex~ pela iniciati a do 
discurso e, por isso, senti-me -na obrigaÇ-ão-de ãgiega?ãlguma_s 
idéias. - : 

O SR. GILBERTO MIRANDA - Agradeço o aparte 
de V. Ex! e digo que ele só enriquece o meu disc~rso, com 
a experiência que V. Ex~ está tendo na Comissão de Privati
zação, da qual faço parte como Relator._ V. Ex• tem demons
trado o maior intereSSe em saber todas as minúcias, todos 
os caminhos sinuosos_das estatais. 

Tive oportunidade de estar com V. Ex~ no Palácio do 
Planalto, __ quando o Presidente da República, após ouvi-lo, 
resolveu se retirar da reunião- o que foi lamentável. Penso 
que quanto à honestidade, à seriedade e à integridade do 
Presidente.da República, nenhum de nós tem dúvidas, mas 
será que Sua Excelência conhece, sabe, acompanha onde é 
empregado o dinheiro das estatais? Será Que Sua Excelência 
sabe como são feitas as aplicações financeiras? Será que o 
Presidente sabe como são_ renegociadas as dívidas dessas esta
tais? _Será que Sua Excelência sabe dos acordos das diretorias 
para obter benefícios dessas estatais? 

Penso que ou o Governo toma uma posição, assumÍndo
a sua parte de responsabilidade, demonstrando, punindo e 
tomando conhecimento, ou nós, nesta Casa, teremos que subir 
à tribuna e começar a dar os nomes das estatais que praticam 
taxas diferenciadas, que renegociarn rn~l_, que obtêm privi-
légios? -

Temos estatais-, como a:- Empresa BraSíi€:íri-de-COr!"eios 
e Telégrafos, cujos contratos- pasmem os senhores, e fiquei 
sabendo disso pelo Presidente dessa estatal, Dr. Rocha Lima 
- são feitos em licitação de um ano, mas esses contratos 
têm um artifício que permite que sejam~ renO-\lã'dos por fiais 
quatro anos. 

·os senhores acreditam-que, numa inflaçào giilopante cO~ 
ino a nossa, um contrato de cinco anos atrás seria bom ainda 
para quem ganhou a licitaÇão? Não. A não ser q-ue ele estivesse 
ganhando muito desde quando iniciou. 

Falei ao Presídente dessa estatal que estava na hora de 
rever esses contratos, de mudar essa forma de licitação. Ele 
me disse: "A lei permite". Eu lhe disse: "A lei permite, mas 
o _senhor sabe que podem estar embutidas nessas licitações 
gravíssimas posições assumidas poi diretorias passadas. Esiá 
na hora de o senhor rever esses contratos". Senti muita dificul
dade para que isso fosse feito. 

Agora, imaginem V. Ex~s que os contratos celebrad_os 
entre a ECT e as companhiaS de aviaçãO para o transporte 
do correio são de quase cinco anos atrás. Os contratos de 
vale-refeição são "Contratos de quatro anOS atrás. Isso daí não 
é privilégio ... 

O sr. Ainir Lando-:_-No-mínimo, não é étíco. 

O SR. GILBERTO MIRANDA - Sim, no mínimo não 
é- ético o_ fato de uma licitação, que foi feita por uin ano, 
ser renovável por quatro anos, consecutivamente. Penso que 
está na hora de mudar. 

O Sr. Amir Lando - Nobre Senador -se me permite 
. voltar_ao assunto rapidamente- são essas ques_tões que de
vem ser atacadas. E isso que est~ Casa tem que físcalizar._ 
É isso qUe predsamos colocar às claras e àS ·vistas da NaçãO: 
Não é possível continuar-se encobrindo esse lodaçal que real
mente compromete a atividade do Estado. Mas o mal não 
é o Estado em si. São essas estruturas viciadas que estão 
comprometendo a própria existência do Estado brasileiro. 

O SR. GILBERTO MIRANDA - V. Ex• tem toda a 
razão. Temos estatais berit gerenciadas, temos estatais coin 
pre~identes sérios, com diretorias sérias, mas eu não poderia 
afirmar isso quãnto à maioria-delas. 

O Presidente, no início de seu Goverriõ, pe"diu-que queria 
ver as tab.êlas para saber corno eram- calculadas as tarifas, 
e até hoje não tivemos resposta. A partir7-do momento em 
que sãó calcul3â3s cõm refin3ilcia·ment0s, -com diriheii-o -Colo
cado no b~nco dois dias antes do vencimento das duplicatas 
-e o banco faz caixa com esse dinheiro (até quando?) -
as tarifaS não pararão de crescer. Sempre crescerão acima 
da inflação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena. Faz soar a cam
painha.) 

O SR. GILBERTO MIRANDA- Presidente, estou falan
do há apenas dez ou doze minutos. Creio que tenho no mínimo 
oito minutos e gostaria de contar com-a ·compreensão de V. 
Ex' 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Veja bem, 
quando assumi a Presidência, encontrei uma anotação na mesa 
de que o término do discurso de V. Ex~ se daria às 16h24min. 
Por isso é que chamei a atenção de V. Ex~ Mas o nobre 
Senador disporá, pelo menos, de mais uns cinco minutos. 

O SR. GILBERTO MIRANDA- Agradeço a V. Ex•, 
Sr. PreSidente. Cinco minutos para falar iri:al do Gáverno. 

Em matéria de vantagens e benefícios ihdireto_s, ganhou 
bastante espaço, na imprensa 6 -fato de que -os funciolláriOs 
da PETROBRAS, que trabalham em amplas salas refrige
radas, ganham adicional de insalubri9_açie de 30% dos salários. 
Considerando-se "injustiçados", os enlpregados da empresa 
que trabalham em locais perigosos exigiram "compensaÇão" 
e acabaram ganhando da Justiça do Trabalho a ins~lubridade 
de 60% sobre o salário-base. -- . 

Desde fevereiro, a Presidência da R_epúbÜ~ exige das 
estatais que remetam à Secretaría de Administração Federal 
- SAF, a discriminação de todos os benefícios/vantagens que 
concede a seus empregados. Em alguns casos, esses adicionais 
multiplicam o salário por quatro vezes. No Instituto_de Resse
guros do Brasil- IRS, a soma de todos os benefícios, inclu
sive quatro tipos de salário-família, pode multiplicar por deZ 
vezes o vencimento básico de cada funcionário_. 

Por sua vez, o Banco do Brasil e o Banco Central dão 
tratamento especial aos funcionários que saem de férias~ Em 
ambas as instituições, a a-ntecipação de férias é descontada 
em oito parcelas mensais_, funcionando o desconto, parcelada
mente, como um empréstimo sem juros para os funcíonários. 

Por outro lado, na PETROBRÁS, os funcionários ga-
nham 8,33% do salário a título de participa"ção·no lucro. Esse 
benefício, mantido mesmo quando não haja lucro a distribuir, 
representa o 149 salário :Para cada empregado. O monopólio 
petrolífero conc_ede a seus cinqüenta mil trabalhadores outros 
benefícios, inclusive a licença-prêmio remunerada de noventa 
dias, a cada cinco anos de ~tividade_. 
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Imaginem os senhores s_e cada trabalhador _brasileiro com 
cinco anos de trabalho possuísse o direito de usufruir 90 dias 
de férias remuneradas! No mínimo, isso é um absurdo num 
País de uma pobreza brutal como a nossa, num País com 

.7 milhões de desempregados. 
Está na hora de o Governo Federal acekrar essa privati- ' 

zação. Está na hora de o Governo Federal vendú a qualquer 
preço essas estatais, porque enQuanto continuarmos com elas 
vamos ter esse património totalmente dilapidãdo.-

Está na hora de o Senhor Presidente da República analisar 
a posição das estatais. 

O Sr. Josaphat Marinho- V. Ex~ me permite uin aparte? 

O SR. GILBERTO MIRANDA - Ouço V. Ex', com 
prazer. 

O Sr. Josaphat Marinho- Venho acompanhando o seu 
pronunciamento, nobre Senador, mas, neste ponto, permita 
que lhe faça uma observação. Se há falhas na_ administração 
da PETROBRÁS, essas falhas não atingem a essêricia das 
atividades da grande empresa. Essas falhas não- podem fazer 
com que se oculte o notável serviço que a empresa tein pres
tado ao País, à sua economia e ao desenvolvimento de sua 
tecnologia. Se há alguns excessos, que sejam corrigidos, mas 
eles não bastam para se decretar a privatização da empresa. 

OSR. GILBERTO MIRANDA -Senador Josaphat Mari
nho, agradeço o aparte de V. Ex~ 

Em nenhum momento disse que todas as estat_ais têm 
que ser privatizadas. Acredito que grande parte das estatais 
deve ser privatizada. Acredito que o Governo deve estudar 
·quais as estatais a serem privatizadas e fazer iss_o_o mais rápido 
possível. Sem dúvida nenhuma, reconheço nas palavras _de 

·V. Ex• que o grupo de técnicos da PETROBRÁS tem realizado 
um trabalho sensacional na empresa. A PETROBRÁS tem 
conseguido achar petróleo numa lâmina de água qu-e chega 
a mil ou a dois mil metros, coisa pouco atingida nos países 
mais desenvolvidos do mundo. Saímos de uma incipiente pro
dução para, hoje, mais de 600 mil barris diários. Se_ tivéssemos 
investido mais no setor e colocado menos em outros setores, 
como na COSIPA, como na AÇO MINAS, como numa série 
de outras empresas, talvez não estivéssemos_ impõi-tail.do pe
tróleo atualmente para suprir a necessidade de um milhão 
de barris. 

Concordo com V. Ex~ que é um corpo _técnico ~eXcep-
clonai, que tem funcionários serííssimos. Acoritece-que o cor
porativismo continua cOm privilégios _e privilégios. Para V. 
Ex~ ter uma idéia - fugindo um pouco, roas ainda no setor 
de energia - ouvi do Secretário de Energia Qo _Estado de 
São Paulo que a ELETROPAULO e que a CESP dão aos 
seus funcionários mais de 13d tipos de benefícios. ImagiJle 
V. Ex• a situação do trabalhador brasileiro, que -não tem bene
fício nenhum de nada, que não tem direito a um hOspital 
nas mínimas --cõlidiçóes, que está vendo sua família morrer 
na porta do hospital ou, então, quando o adentra. Estamos 
cansados de ver na televisão os hospitais lotados, a briga de 
um Ministro com outro, e a Fazenda não liberando. 

É notável o trabalho da PETROBRÁS, mas acho que 
o Presidente, quando faz afirmações como "se há corrupção 
que-me digam, eu demito, etc."_,muito rniris do que a corrup
ção é o dinheiro malversado, mal-gasto, é o dinheiro empre
gado naquilo que não dá emprego, que não é produtivo. 

Agradeço o aparte de V. Ex•, nobre Senador Josaphat 
Marinho. 

O Sr. Josaphat Marinho - Agradeço-lhe pela ressalva 
que fez com relação à PETROBRAS. A minha observação 
foi apenas nesse sentido. V. Ex~- pouco _,antes de falar em 
priVatização havia feito alegação concemt:;._nte a possíveis desa
certos na administração da PETROBRAS. Mas o reconhe
cimento qUe fã.z dO- trabalho da grande empresa esclarece 
perfeit.amente o seu pensamento. 

O SR- GILBERTO MIRANDA - Gostaria de registrar 
que não cabe apenas à PETROBRÁS. Temos a Companhia 
Vale do Rio Doce, um exemplo em administração e expor
tação. Presidentes do mais alto nível passaram por aquela 
direÇão. Te-mos o~tras estatais, com boã. administração, que 
dev"eriam ser "considerad13s, para que, na hora de privatizá-las, 
privatizassem-nas por preços realmente condizentes que pos
sam ajudar a pagar a dívida interna do País. 

-o Sr. Josaphat Marinho- Concordo com o novo eSCi8.re
cimento que V. Exa dá e que confirma Uffi ponto de vista 
que é predominante nesta Casa, o de que falhas existentes 
na administração das empresas estatais não devem conduzir 
a que o Governo as equipare todas pela ine.ficiência. 

O SR. GILBERTO MIRANDA- Agradeço, mais uma 
vez, o aparte de V. Ex~ e a compreensão do meu Presidente. 

Prosseguindo, Sr. Presidente, no meu discurso, eu diria 
que nas estatais são comuns os salários de três mil a cinco 
mil dólares. Essa remuneração, paga 14 e 15 vezes por ano, 
é reforçada pelos auxílios â moradia, empréstimos subsidiados 
e vantagens financeiras por tempo de serviço.' Um item que 
representa efetivo aumento salarial é a assistência médica e 
odontológica, acompanhada de ressarcimento de gastos com 
remédios, lentes e armação de óculos. Um caso à parte é 
a participação nos lucros, que se torna efetiva, mesmo que 
as empresas registrem prejuízos constantes, como no caso 
da AÇOMINAS e da COSIPA. 

Tendo recebido a incumbência de executar o programa 
de privatização, o Presidente dq_ Programa Nacional de Deses
tatização, Sr. André Franco Montoro Filho, emprega diferen
tes argumentos para justificar a venâ~-ae empresas estatais. 

.Empresas como a Vale do Rio Doce, ELETROBRÁS, PE
TROBRÁS e TELEBRÁS possuem graodes patrimônios, cu
jo valor supera a dívida pública interna. Essa dívida é estimada 
em quar~n_ta e_ poucos bilhões_~e_ dólares._ 

Se fossem ve_ndídas apenas algumas das grand~s empresas 
seria possível levar a efeito uma substancial redução do endivi
ciament9 interno, que custa à Nação juros anuais da ordem 
de oito bilhões de dólares. 

Decl~ra o Presidente do Programa Nacional de Desesta
tização que a lent~ execução do programa de venda d~~ estatais 
tanto conserva empresas deficitárias quanto a dívida_ onerosa. 
Diante desse fato, apresenta ele a seguinte indagação: quem 
está dilapidando o património público? É quem vende essas 
empresas, para aliviar o Estado de investimentos sem retorno 
e ao mesmo tempo reduzir a dívida interna, a qual tira investi
mentos da área social, ou quem pretende manter a situação 
como está? 

Urna avaliação crítica do papel negativo que as estatais 
desempenham na sociedade resulta do_ seguinte col)frQnto: 
em um decênio, os investimentos contabilizados em dezoito 
empresas governamentais totalizaram o equivalente a 22 bi
lhões _de dólares. No mesmo período, os dividendos pagos 
por essas empresas não passaram de setecentos milhões de 
dólares. 
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Criando paraísos de bem~estar para seus quatrocentos 
mil empregados, as empresas governamentais exibem um pa
drão-de riqueza que represent.<:. um brutal contraste com a 
modéstia da maioria esmagadora dos 65 milhões de trabalha
dores brasileiros. 

Estimam fontes oficiais que o prejuízo das estatais che
gará no corrente exercício a mais de cinco- bilhões de dólares. 
A esse valor estimando s_e_deve acrescentar o_ total dos juros 
de suas dívidas, que é avaliado em seis bilhões de dólares. 
Mas, para manterem o perfil que ostentam hoje, essas empre
sas precisam investir oito bilhões de dólares. Ou seja, estamos 
diante de sacos sem fundos. que subtraem recursos cuja aplica
ção em saúde, educação. transporte urbano c habitação popu·
lar produziria hem-es.tar colctivo eln escala consideráveL -

A intervenção do Estado no domínio económico tem um 
símholo. Trata-se de Lloyd Brasileiro, _que, em meados do 
decênio passado, possuía oitenta riavios. Em 1992. a empresa 
de navegação deu prejuízo de 65 rnilhõe::; de dólares. Vendeu 
muitos navios J:iara pagar indenizações trabalhistas e para sal-
dar dívida::; no estrangeiro. -

O Lloyd tem agora apenas dois navios cm operação e 
ainda enfrenta uma nutrida folha de salários. Houve conside
rável atraso na privatização~dessa empresa. Ela não foi vendida 
a tempo, enquanto ainda havia investidores interessados na 
sua aquisição. Hoje, essa empresa. que operava no longo 
curso. só possui alguns hcns imóveis. O resultado é deveras 
melancólico. 

Queria dizer ainda aos Srs. Senadores que está_ na- hora 
de o Brasil, o Governo Federal, repensar onde alocar recursos. 
Tivemos nos últimos dez anos· !TraiS dC ___ VintC e dOis hilhõcs 
de dólares colocados no se to r da economia estatizante. Portan
to, o momento é para o Governo rever, acélenff.-~pois temos 
visto neste País pessoas- hrilhante_s, vozes lúcidas, ex-ministros 
como o D_eputado Delfim Netto. que sempre teve uma posição 
dura com relação às estatais e que, no entanto, no seu governo 
elas foram ajudadas no seu crescimento. Está na hora de 
o Governo desestatizar mais. 

Não acrediw 4ue a Medida Provisória que o Senhor Presi
dente da Rcpúhlica enviou ao Cõng-reSsO Nacional, dando 
ao Senado Federal a prerrogativa de 20 dias para analisá-la, 
desde 4ue qualquer Senador pedisse dnco dias, após a publi
cação de qualqu~r privatização, seja constitucional. Tenho 
pouco conhecimento de Direito, mas não creio que o POder 
Executivo póssã dar prerrogativas ao Poder Legislativo, no 
caso ao Senãdo Federal c não à Câmara dos_ Deputados. 
. Todos os S~nadorcs_ dev_eriam rever essa ~~di~a .Provi só

na. porque 20 dms_ para analisar uma estatal, que levou vários 
meses para ser avaliada, é impossível. No mínimo, virá a 
comprometer qualquer opinião desta Casa. 

Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente. 

Dcmmtt' o discurso do Sr. Gilharo Miram/a, v Sr. 
Lucidio _Portel/a, Suph•llfe dt' Secretário, ddxa a c:adeira 
da Pn•shN'ncia~- tjtl(' é ocllp(l({a pdo Sr. Humberto Lucena, 
Pn•sidenre. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Alfredo Campos _ Aureo Mello _Carlos Patrocínio _ Darcy 
Ribeiro_ Dirceu Carneiro _ Divaldo Suruagy __ Humberto Lucena 

Jnnas Pinheiro _ J únia Marise _ Jutahy Magalhães _ Marluce 
Pinto_ Moisé~s Abrão _Nelson Carneiro_ Ney Maranhão_ Pedro 
Jreixeira. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Sobre a 
mesa. projetes que serão lidos pelo Sr. 1" Secretário. 

São lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 98, DE 1993 

Dispõe sobre o controle social dos atos de gestão 
da Administração Pública empreendidos ou descentra
lizados no âmbito estadual ou municipal, através de 
programas federais, e as..<.Jegura o livre acesso dos cida
dãos às informações relativas às finanças públicas. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1" Fica instituído o controle social da gestão púhlt

ca pertinente às ações executadas ductamcnte por órgãos ou 
entidades da Administração Púhlica Federal ou aos atos prati
cados pelas demais esft.:ra~ da Administração à conta de recur
sos federais. independe-nte da fonte ou natureza dos recursos 
da União alocados no~ respectivos programas federais. 

Art. 2" O controle social, coordenado nacionalmente 
pelo órgão central do Siste-ma de Controle Interno do Poder 
Executivo Federal. de que trata o inciso 2·, art. 19 da Lei 
Federal n" R.490, de_l9 de novcmhro de 1992, com o auxilio 
da Ouvidoria-Geral da Repühlica, constitui-se em ação volun
tária e espontânea de agentes c_omunitário~ ou de organizações 
não-governamentais som vistas à fiscalização participativa so
bre os ativos da União, operacionalizada em estrita confor
midade com os princípios da legalidade, legitimidade, transpa
rência, descentralização, moralidade, autonomia, isenção, 
gratuidade, rrohidade administrativa. eficácia. eficiência, eco
nomicidadc e da não vincula_çã~ partidária. 

Art. 3' O Poder Exec-utivo regulamentará o controle 
social, no prazO de seSsenta diaS, com- 3 finalidade de manter 
mecanismos de participação que permitam aos cidadãos brasi
leiros e às entidades civis naciOnais atuarem no processo de 
contrai!.!, fiscalização e avaliação dos resultados dos projetes 
c atividadc_s contidos qos orçamentos da União, cm especial, 
daqueles com caníter nitidamente local: bem como de criar 
condições para que os cidadãos sejam permanentemente infOr
mados ou que possam dirctamcnte obter os dados da execução 
orçamentária, fí:::.ico-financeira c p3trimonial da União, princi
palmente no que se rderc a hase de dados oficiais do Gowrno 
Federal sohr_e as finanças públicas. 

Art. 4'' A União, através do órgão de que trata o art. 
2", promovcn.i. na forma a ser estabelecida t.!m regülarriento, 
a divulgação institucional do controle participativo. com vistas 
à fixação de dirctrizcs para a uniforme e incondicional aplica
ção desta_lei. observadas as diferenciações regionais.-

Parágrafo único. As despt.!:t<-l:t a que se refere este artigo, 
correrão à contn de dotações de publicidade do Ministério 

-da Fazenda e, em se tratando de cursos preparatórios, de 
recursos provenientes do Fundo Especial de Treinamento c 
Desenvo[vimcnto- FUNTREDÍ:.. criado no âmbito do Mi
nistério da Fazenda pelo Decreto Federal n'.' 58.924, de 15 
de julho do 1Y71. alterado pelo Decreto Federal n'" 73.115, 
de 8 de novembro de 1973. 

Art. 5" Os órgãos c entidades da Administração Pública 
Federal,_ descentralizadores de recursos federais. e os. órgãos 
e entidades convcncntt:~. executores nos níveis municipal e 
estadual. são obrigados a prestar, tempestivamcnte, informaR 
ções requisitadas por agente comunitário o_u organização não
governamental. limitadas as informações ao convênio ou ins
trumento equivalente pactuado. 
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§ 1" Assinado a· convênio ou instrumento- equivalente, 
a entidade ou órgão federal rcpaf.sador informará ao órgão 
central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo 
Federal a identificação do objcto a ser_ executado, metas a 
serem atingidas, etapas ou fases de execução, plano de aplica
ção dos recursos financeiros, cronograma de,desembolso, pre
visão de infcio e fim da execução do objeto, bem assim da 
conclusão das etapas ou fases programadas e demais io{orma:
ções caracterizadoras do acordo, as quais serão repassadas 
imediatamente pelo órgão coordenador do controle partici
pativo aos agentes comunitários e organiiâções~nao governa
mentais cadastrados na localidade. 

§ 2<:> Na hipótese do paráirafo anterior, em ~ão havendo 
agente comunitário ou organização não-goveYnÇtmental inte
ressados, o órgão central do Sistema de Controle Interno 
fará divulgar na imprensa oficial escrita, falada ou televisada 
ou, ainda, em jornal local de grande circulação, edital de 
convocação de entidades civis. ao controle social da gestão _ 
pública, na forma prevista em regulamento. 

Art. 6'' Para os efeitos desta lei, _;:tdmitir-se-á que as 
organizações não-gq_yerna_mentais legalmente constituídas, se
jam partes legítimas para propor ação popular, isentas de 
custas juaiciais c do ónus da sucumbência, visando anular 
ato lesivo ao património públicq ou de entidade de que o 
Estado participe e à moralidade administrativa, salvo compro
vada má-fé. 

Art.. 7n Quando em. autos ou documentos de que conhe
cerem os titulares dos órgãos do Sistema de Coritrole Interno 
do Poder Executivo Federal, verificarem a eXistênCia-de irre
gularidades, remeterão de ofício, de forma direta e imediata, 
ao Ministério Público as cópias e os documentos necessários 
ao oferecimento da denúncia; informando, conco_niitantemen
te, ao Tribunal de Contas da União. 

Parágrafo único. Os órgãos e entidades do _Poder Execu
tivo Federal ficam obrigados à adoção das medidas corretivas 
que lhes forem determinadas pelo Sistema de Controle ln
terno. 

Art. .s~ Para o desempenho de sua competência, o ór~ 
gão a que se refere o art. zn, instituirá no Sistema Integrado 
de Administração Financeira- SIAFI mecanismo automático 
de bloqueio de transferência a órgãos ou entid~des inadim
plentes_ para com o Erário Público, principalmei1te õO que 
se refere a recursos federais descentralizados. __ _ 

.§ 1 ~ Compete ao Sistema de Contfole inú~.rn-0 çlo. POder 
Executivo Federal instituir rol e cadastro de responsáveis pela_ 
gestão de recursos, à disposição permanente a qualquer cida
dão brasileiro interessado, com objetivo de manter registro 
sobre a atuação desses responsáveis,_inclusive para subsidiar 
o processo decisório relativo à nomeação de pessoas para 
o exercício de cargos na Adminis'tração Pública. 

§ 29 Os órgãos de controle interno são obrigados a pu
blicar resumos de relatórios e de certificados de auditorias, 
inspeções, avaliações operacionais e demais fiscalizaçÇ)essobre 
a gestão dos órgãos e entidades que gerenciem recursos fede
rais, inclusive recursos descentralizados mediante convênios 
ou instrumentos congêneres. 

Art. 99 Para atender às demandas do controle social 
da gestão pública-, estabelecido nesta lei, fica o Poder Execu
tivo Federal autorizado a remanejar cargo~_ comissionados e 
funções gratificadas existentes no âmbito da Administração 
Direta, para a estrutura de seu Sistema de Controle Interno. 

§ 19 Ficam criados na estrutura do órgão central do 
referido Sistema, 1 (um) cargo DAS 101.5, 2 (dois) cargos 

DAS 101.4, 4 (quatro) cargos DAS 101.3 e 12 (doze) cargos 
DAS 101.2, os quais serão ocupados por seryidores da Carreira , 
Finanças e Controle com a incumbência única de coordenar 
naçionalmente o programa de que trata esta lei. 

§ 29 No orçamento do órgão central de que trata este 
artigo, serão alocadas dotações suficientes à implementação 
do controle social, não inferiores a 10% (dez por cento) do 
total previsto para o subprograma específico de controle in
terno-. 

§ 3Q Fica restabelecido o quantitativo original de pes
soal, criado pelo Decreto-Lei n' 2.346, de 23 de julho de 
1987, acrescido de cinqüenta por cento para os cargos de 
Analista e Técnico de Finanças e Çontrole, os quais desempe
nharão as atividades de coordenação nacional do controle 
social, sem prejuízo de outras atribuições específicas. 

§ 49 Os integrantes da carreira a que se refere este artigo 
terão exercício nas atividades do controle_ social da gestão, 
pública cm quantitativo nunca inferior a 10% (dez por cento) 

_ da força de trabalho efetivamente_ alocada no Sistema. 
§ 59 Os candidatos aprovados em concurso público para 

cargos da carreira de que trata este artigo, submeter-se-ão 
a programa de treinamento teórico-prático em que conste, 
obrigatoriamente,_ estágio junto à_ organização não-governa
mental, findo o qual deverá ser apresentada monografia com 
vistas ao aprimoramento sócio-institucional do prograrrla bra
sileiro de controle participativo. 

§ 6" O Sistema de Controle Interno promoverá inter
câmbio internacional com entidades governamentais ou não
governamentais de países conveniados que tenham institucio
nalizado formas de controle social sobre a gestão pública com 
viStas ao aprimoramento sócio-institucional da metodologia 
adotada no Brasil, contando com o apoio logístico de repar
tições brasileiras sediadas no exterior. 

Art. 10. Esta lei entra em vigor na data de sua publi
: cação-. 

Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Atualmente, a auditoria interna do Estado a dota um mo
delo conservador que não se coaduna com os novos tempos 

_de transparência e-de participação popular sobrte os atos da 
Administração Pública. O .Sistema de Controle Interno do 

-Poder Executivo Federal constitui-se em importante agente 
para a salvaguarda do património público, conforme disposto 
nos arts. 70 a 75 do texto constitucional de 1988, entretanto 
a prática norteadora dos trabalhos de auditoria, fiscalização, 
inspeções e avaliações operacionais realizadas pelas atuais Se
cretarias de Controle Intemo-Cisefs nos Ministérios tem se 
pautado em modelo inercialmente burocratizado, centraliza
dor e formalística. 

Neste sentido, a apresentação de proposta visando insti~ 
tuir mecanismos de controle comunitário e particípativo sobre 
os atos da gestão pública vem de encontro à transparência, 
à desburocratização, à descentralização e, principalmente, ao 
pleno exercício da cidadania do povo brasileiro. 

A abertura de canais de _comunicação e o ,estreitamento 
da relação Estado/sociedade na seara do controle da ·aplicação 
de verbas federais, contribuirá para que,_ num._ movimento 
reformador de distribuição de responsabilidades e encargos 
e de otimizaçáo de resultados face às demandas ~ociais, haja 

- o aperfeiçoamentO teórico-riietodológico das atividades de 
avaliação de gestão e de auditoria, sob bases mais modernas, 

· legítimas e democráticas. 
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O fortalecimento da cidadania, na medida em que grupos 
organizados da sociedade civil detectem problemas e sinalizem 
para suas soluções, corroborará para uma nova cultura admi
nistrativa e político-social benéfica para toda a Nação. 

Em termos gerais, a iritplantação do controle social no 
Brasil, como atividadc permanente coordenada pelo Estado, 
sem abafar o carátcr espontâneo e voluntário dos movimentos 
sociais, representará passo revolucioii.ário c crucial rumo à 
extinção da atual dissonância cognitivo-operacional que Per
meia o discurso e a prática atinentes à fiscalização da gestão 
pública, além de possibilitar a melhor visualização da contra
ditória e cambiante realidade social deste País de dimensões 
continentais, que o discurso e a dogmática lógico-formal da 
Administração Pública não conseguem modificar. 

Sala das Sessões, 4 de agosto _de_l993.- Senador Pedro 
Simon. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N'' 8.490- DE 19 DE NOVEMBRO DE 1992 
Dispõe sobre a organização da Presidência da Repú

blica e dos Ministérios e dá outras providências 
....................................................................... 

SUBSEÇÃO III 
Dos Órgãos Específicos 

Art. 19 São órgãos específicos dos Mi~istérios Civis 
• •' ~· '-'' • • • •' • • • ·~'-'-'"' • • • • • • ~~~•'<"• • •-• • •• n • • •" • •• • • • ·~•••• • • • '• •" • • • •o•oo • • 

nal; 

II -no Ministério da Fazenda 
a) Conselho Monetário Nacional~ 
b) Conselho Nacional de Política Fazendári_a; 
c) Conselho de Recursos do Sistemª_ Financeiio Nacio-

d) Conselho Nacional de Seguros Privados~ 
e) Câmara Superior de Recursos Fiscais; 
f) p, 2<.> c 3" Conselhos de Contribuintes; 
g) Comitê Brasileiro de Nomenclatura; 
h) Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; 
i) Secretaria da Receita Federal; 
j) Secretaria do Tesouro Nacional; 
k) Secretaria de Política Econôm"ica-; 
I) Secretaria do Património da União; 
m) secretaria Central de Controle Interno; 
n) Secretaria de Assuntos Internacionais; 
o) Escola de Administração Fazendária; 
p) Junta de Programação Financeira; 

, 0 0000 0 0 0 0 00 0 O o ~-~••• 0 ~-r~-· OOT~·---~-~·••oooOOOO oo.oooo.oooO 

DE._CRETO N" 68.924- DE 15 DE 
JULHO DE_l97! 

Dispõe sobre a autonomia administrativa e financeira do 
Centro de Treinamento e Desenvolvimento do Pessoal do 
Ministério da Fazenda - CETREMF A -e dá outras provi
dências. 
. ·-· .... ·-~·.' .... " ......... "~'-"-' ................ ··-·· .... -- ~~.,. .. -·----·--

DECRETO N" 73.115- DE 8 DE NOVEMBRO DE 1973 

Transforma o Centro de Treinamento e Desenvol~ 
vimento do Pessoal do Ministério da :Fazenda, CE~ 

TREMF A - em Escola de Administração Fazendária 
- ESAF - e dá out~as providências. 
....................................................................... 

DECRETO-LEI N·· 2.346, DE 23 DE JULHO DE 1987 

Cria, no Magistério da Fazenda, os cargos queespe~ 
cifica e dá outras providências. 

(A Comissão de Canstituição, Justiça e Cidadania -
Decisão Terminativa.) -

PROJETO DE LEI NO SENADO N• 99, DE 1993 

Institui o Vale-Educação e dá Õutras providências. 

O Congresso- Nacional decreta: 
Art. 1'' Fica instituído o Vale..:EdUcação que poderá-ser 

entregue pelas empresas aos seus empregados para custeio 
de suas despesas com a própria educação e a de seus depen
dentes. 

§ 1" As empresas poderão deduzir do recolhimento de· 
vido da contribuição social do salário-educação a sorna de 
recursos destinados à distribuição do Vale-Educação com seus 
empregados . 

§ 2~ O Vale·Educação destinar-se-á, exclusivamente, 
ao pagamento de encargos educacionais em estabelecimentos 
priVados de ensino fundamental. 

Art. 2<.> Mensalmente, cada empregado terá direito a 
receber, em Vale-Educação, o valor dos encargos educacio· 
nafs mensais a cj_ue deva fazer face para si e Para seus depen
dentes, até o limite máximo, per capita, da razão entre a 
contribuição mensal do salário-educação devido pela empresa 
e o número de empregados e dependentes efetivamente fre
qüentando, nos termos do parágrafo 2", aulas em estabele
cimento de ensino fundamental mantido pela iniciativa pri
vada. 

Parágrafo-úniCo. A freqüência- esColar do ·empregado e 
de seus dependentes deverá ser comprovada mensalmente 
para que ele faça jus ao Vale-Educação, devendo a empresa 
arquivar essa documentação pelo prazo de cinco anos. 

Art. 39 O ônus eventual ou permanente decorrente da 
concessão de Vale-Educação em montante global superior 
ao valor da contribuição devida do salário·educação, será de 
responsabilidade exclusiva da empresa que assim o decidir. 

Art. 49 O Vale-Educação, não tendo natureza salarial, 
não poderá ser_ incorporado à remuneração do empregado 
ou se configurar como rendimento tributável, ou ainda se 
COnstitUir em base de incidência de contribuição previdenciária 
ou de Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. 

Art. 59 Na regulamentação desta lei, o Poder Executivo 
Federal especificará a forma de emissão, de comercialização 
e de fiscalízaçãO do Vale-Educação e designará o órgão da 
Administração Pública Federal responsável pela sua gestão, 
o qual poderá firmar convênios e delegai competências. 

Art. 69 A regulamentação desta lei será feita pelo Poder 
Executivo no prazo máximo de noventa dias, a contar da 
data de início de sua vigência. 

Art. 79 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação . 

Art. 89 ~evogam-se as disposições em cont_rário. 

Justificação 

O parágrafo 5' do artigo 212 da Constituição Federal 
estabeleceu que: 
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"0 ensino fundamental público terá como fonte 
adicional de financiamento a contribuição social do salá~ 
rio~educação, recolhida, na forma da lei, pelas emrpesas 
que dela poderão deduzir a aplicação realizada no ensino 
fundamental de seus empregados e dependentes." 

O que se pretende com este projeto é, país, ins-tituir 
um mecanismo simples, eficiCnie e sem grandes envolvimentos 
da estrutura burocrática do Gov_erno, para que as empresas 
possam cumprir o citado mandamento constitucional e bene
ficiar diretamcnte seus empregados. 

A complexidade do atual sistema para que as emptesas 
cumpram sua obrigação com a educação de seus trabalhadores 
e de seus dependentes envolve. hoje, gastos e circulações 
de recursos totalmente desnecessárioS. --=-

Com efeito, todo o pagamento da contribuição do salário
educação vai, atualmente, primeiro para os cofres do Fundo 
Nacional de DesertvolvimentO da Educação - FNDE, para 
depois, na forma de bolsas de estudos, ser repassado às escolas 
credenciadas, o que não garante que empregados da empresa 
que pago-u a contribuição serão diretamente beneficiados. 

A ineficiência do sistema vigente é também comprovada 
pelos atrasos nos repasses, o que tem causado constrangimento 
e problemas·· tanto para alunos quanto para dirigentes dos 
estabelecimentos de ensino. 

A fixação pelo FNDE de um valor nacional para a aquisi
ção de vaga nas escolas é outro problema que ·se-ria superado 
com a aprovação deste projeto. Hoje, devido aos baixos valo
res das bolsas do FNDE, os quais, historicamente, sempre 
ficaram aquém dos cuStos de um ensino de qualidade compro
vada, as escolas consideradas como as melhores do País não 
aceitam participar do sistema para não terem prejuízos, o 
que afasta o trabalhador c seus filhos da possibilidade de 
terem uma educação de alto nível çomo seria desejável. 

O Projeto estabele-ce também tanto condiçõçs básicas 
para o funcionamento do sisterri.a que propõe. conio a compro
vação pelo empregado da freqüência escolar, quanto salva
guardas para as empresas de que o Vale-Educação não será, 
em hipótese alguma, considerado como componente da remu
neração salarial do empregado. 

No artigo 59 o Projeto femete para o POder Executivo 
a regulamentação da lei, respeitando as competências priva
tivas do Presidente da República em relação às atribuições 
dos órgãos da Administração Fideral c_deixando para o órgão 
público gestor do Vale-Educação, as responsabilidades pela 
especificação da forma de emissão, de comercialização e de 
fiscalização do Vale-Educação. _ 

Assim, além de se constituir ein uma medida desburocra
tizadora, a proposição que fazemos favorece direta"mente os 
trabalhadores brasileiros, oferecendo-lhes melhores condições 
para o seu próprio aprimoramento e para o desenvolvimento 
educacional de seus filhos. 

Este projeto merece, pois, a aprova-ção dos ilustres Mem
bros do Congresso Nacional. 

Sala das Sessões, 4 de agosto de 1993. -Senadora Mar
luce Pinto. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
CON-STITOIÇÃO . . . -

REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL 
1988 

Art. 212 A União aplicará, anualmente, nunca menos 
de dezoito, e os Estados. o Distrito Federal e os Municípios 
vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante 
de impostos, compreendida e proveniente de transferência:;, __ 
na manutenção e desenvolvimento do ensino. 

§ 59 O ensino fundamental público terá como fonte adi
cional de financiamento a contribuição social do salário-e
ducação, recolhida, na forma da lei, pelas empresas, que dela 
poderão deduzir a aplicação realizada no ensino fundamental 
de seus empregados __ e dependentes. 
•• • •• • • ~AA- • • • • • • •• • •• •"-'••~• • • • 0 • •• • •• • • •• • • • • • • • • • • • '• ;;. • ;".:' '' • -; • • • • • • • • ••;;: .; 

(À Comissão_de Educação- Decisão Terminativa) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Os projetos 
lidos serão publicados e remetidos às· comissões ~~petentes. 

Sobre a mesa, ofício qUe SeJ:á-lidO-pelo Sr. 1"' Secretário. 
É lido o seguinte . 

OF.PSDB/1/N• 303193 

Brasflia, 3 de agosto de 1993 

Senhor Presidente: 
Tenho o grato prazer de indicar a Vossa Excelêncía, rios 

termos regimentais, os Excelentíssimos Senhores Deputados 
Beraldo Boaventura, como membro titular e Eduardo Masca
renhas, como membro suplente, em substituição 3!JS Depu-: 
tados José Serra e Sigmaringa Seixas, para integrarem a Co
missão Mista destinada a analisar a Medida Provisória n? 
336193. 

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência manifes
-tações de elevada estima e apreço.- Deputado Geraldo Alck
lllin FUbo, Vice-Líder do PSDB. 

O _SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Serã feita 
a substituição soiícitada. __ _ 

· Sobre a mesa, comunicação que !;lerá lida pelo Sr. l 9 Secre
táiio. 

É lida a seguinte 

Para: Exmo. Sr. Dr. Humberto Lucena 
End.: DD. Presidente do Senado Federal 
Fax n' 061-311-1500 
N"' pág.: incluindo esta uma 
De: Senador João Rocha 
Assunto: Comunicação 

Data: 4-8-93 

Senhor Presidente, _ _ _ _ __ 
ConiunicO-a V. Ex~ que, por motivo de sa_úde _e!D pessoa 

de minha família, estou imPossibilitãd() cOmpã.recer às Sessões 
do Senado no período de 2 a 6 de agosto do corrente ano. 

Respeitosamente, Senador João Rocha. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - O expe-
diente lido vai à publicação. -

Esgotado o tempo destinado ao Expediente. 
Presentes na Casa os Srs. Senadores. 
Passa-se à 

ORDEM))() DIA 

Sobre a mesa, requerimento de inversão da pauta que
será lido pelo Sr. 1"' Secretário. 

, · _É lido e aprovado o seguinte 
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REQUERIMENTO N• 737, DE 1993 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 175, alínea d, do Regimento Interno, 

requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de que a matéria 
constante do item n» 1 seja submetida ao Plenário em último 
lugar. . .. . 

Sala das Sessões, 4 de agosto de 1993. - Lucídio Portella 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Aprovado 
o requerimento, a matéria figurará em último lugar da pauta. 

-Item 2: 
Votação, em turno único, do Requerimento n» 479, de 

1993, do Senador Marco Maciel, solicitando, nos termos regi
mentais, a transcrição, nos Anais do Senado Federal, dos 
discursos dos Ministros Francisco Rezek e Luiz Octávio Ga
llotti, na cerimónia· de posse deste -último ria Presidência do 
Supremo Tribunal Federal, e do Ministro Paulo Brossard na 
Vice-Presídência, ocorrido no dia 12 de maio último. 

Em votação o requerimento, em turnO ú~~cO. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Será feita a transcrição solicitada. 

É a seguinte a matéria cuja transcriçãO é solicitada: 

DISCURSO DE POSSE NA PREsiD~NCIA DO StF 
Renovam-se, uma vez mais, os titulares da Presidência 

e da Vice-Presidência do Supremo Tribunal, segundo os pre
ceitos da altemâOcia da direçáo e da valorização da experiência 
(expressa pela antigüidade no cargo de Ministro), seB.J. des
cer-se à graduação de virtude ou atender a vaidades pessoais, 
mas com o pensamento voltado para a unidade e a e~rma
n~ncia da Instituição. 

O fato de estar compenetrado da condição de simples 
instrumentos dessa liturgia não faz, todavia, esmaecer o reco
nhecimento pela honra que me concedem os eminentes cole
gas, de investir-me, pelo voto, na Presid~ncia do Supremo 
Tribunal. Tampouco me priva da consciéncia da delicadeza 
do momento de nossa História política, em que-me cabe assu
mir esta imerecida culminância. 

EStão prestes a se completarem cinco anos. contados da 
Carta de 5 de outubro de 1988, que - independentemente 
dos méritos ou deméritos a lhe serem creditados ou debitados 
-certamente despertou anseios reprimidos, muitas vezes des
proporcionais aos recursos financeiros disponíveis e aos instru
mentos processuais, até agora destinados a satis~azê-los. 

Some-se, a isso, a modema eficiência dos meios de comu
nicação, iinpelidos pelo noticiário ágil e nervoso da TeJevisão, 
e induzir novo estilo de jornalismo (falado e escrito), onde 
se busca predominantemente a emoção e a velocidade, em 
prejuÍZo do apuro da informação. -

Insiram-se, esses componentes, em uma fase de prolon
gada recessão da economia, assinalada pela inflação, pelo 
desemprego, e agravada por perversa desigualdade na distri
buição de renda; tudo a generalizar inevitável clima de insatis
fação, propício à disseminação de queixas e reprovações, 
amiudamente amargas, dirigidas _aos três Pod_eres da Repú-
blica, e, no Judiciário, ·ao próprio Supremo Tfibunal. _ 

De todo juízo cií'tico, é necessáriO-acercar-se -oom alguma 
dose de humildade, decorrente do natural reconhecimento 
de que o erro é próprio do ser humano (seja ele, ou não 
seja, um Juiz). De toda censura, há também que procurar 

extrair algum estímulo ao aprimoramento da função desempe
nhada, pois nenhuma obra terrena consegue ser perfeita. 

Mas é, ainda assim, preciso repelir toda injustiça, sobre
tudo quando procura - mais do que a pessoa - alvejar 
a própria Instituição, contraditando a verdade histórica, o 
que, não é, aliás, um sinal exclusivo deste nosso tempo permis
sivo e conturbado. 

Há pouco mais de um quartel de século (era o dia 14 
de dezembro de 1966), o saudoso Ministro Cândido Motta 
Filho, ao empossar, nesta cadeira, seu colega Luiz Gallotti 
(meu pai e meu exemplo), afirmava que este se habituara, 
de~e moço, .. a atravessar tempestades com serena firmeza, 
tendo assistido, perto de seu coraÇão".....:.... referia-se ao expurgo 
de Pires e Albuquerque e outros quatro Ministros, em 1930 
-"à injustiça contra a justiça e contra seus representantes". 

Haveria, efetivamente, de fazer-lhe eco o empossado, 
ao repisar em seu discurso, como de fato repisou: 

"Esta Corte tem sofrido injustiças." 

_ E, antes_ de refutá-las, exemplificando com episódios his
tóricos (os da concessão da habeas corpus a Octavio Manga
beira e Armando Salles de Oliveira, para retomarem ao País, 
em plena ditadura), timbrou em renovar às inspiradas palavras 
que antes escrevera, e que se tomam atuais, como evidencia 
·a recordação, por mestre Josaphat Marinho, em recente pro
nunciamento no Senado, da concessão de habeas corpus a 
Mauro Borges e Miguel Arraes e do provimento de recurso, 
para absolver Caio Prado Júnior, tudo a partir de 1964. 

Pode, então, dizer o empossado de há vinte e seis anos 
atrás: 

"_1\.o contrário, o que a Nação pode testemunhar 
é que a nossa Corte Suprema soube sempre cumprir 
e sua alta missão constitucioilal, impávida e serena~ 
mente, IJ!esmo nas horas mais difíceis e de maior peri
go, usando, na falta de outra, de s~a imensa fol'Ça 
moral e jamais desertando ao seu nobre dever de guar
da impertériitó da Constituição e da~ leis." 

E assim continuou sendo e haverá de prosseguir. Essa 
a nossa missão e o nosso compromisso. 

Trouxe consigo, a Constituíção Federal de 1988, uma 
decidida opção pela segurança, em detrimento da celeridade 
do processo. _ . · -- , -

As garantias da ampla defesa, com os meios e recursos 
e ela inerentes (antes assegurados somente aos acusados), 
bem como a do contraditório (oUtrora restrito à instrução 
criminal), são todos agora o enfático apaná-gio de qual((uer 
litigante, em prOcesso judicial ou administrativo (art. 5», LV). 
"Ninguém será considerado culpado, até o trânsito em julgado 
de sentença penal condenatória" frisou. de seu turno, o art. 
59 , no item LVII. E, salvo nos casos de flagrante e de crime 
ou transgressão militar, ninguém será preso sem "o[dem escri- -
ta e fundamentada da autoridade judiciária", conforme o de
terminado no inciso LXI. É por essa razão que, até mesmo 
o presidiário foragido de pe~itenciária de alguma naçáo amiga, 
somente poderá ser detido mediante prévia decisão de um 
dos Ministros do Supremo Tribuna~. 

Exparl.diu-se, paralelãmente, o já sObrecarregado sistema 
de recursos, criando-se uma nova instância (o Superior Tribu
nal da Justiça), em obséquío ao projeto ambicioso de propiciar 
a revisão, por um Tribunal da União, de todas as questões, 
de direito ordinário federal, independentemente de algum' 
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outro critério legal ou regimental de seleção, e sem prejuízo, 
do acesso, do Supremo Tribunal, das questões constitucionais 
que surjam antes: e depois do julgamento do recurso especial, 
gerando, nessa última hipótese, a possibilidade de um OO\'O 

apelo. 
Ampliam~se. assim, os recursOs -e as·garantías das partes. 

ao mesmo tempo cm que a conjuntura excita a natural ansie
dade dos jurisdicioriados, exaltada pelos meios de comuni
cação. 

No ano de 1992- para exemplificar - surge.- difundido 
pela grande Imprensa e o Congresso, um clamor angustiante 
pela convocação extraordinária do Supremo Tribunal, durante 
o recesso de janeiro, a fím-âe pôr termo à momentosa contro
vérsia travada em torno da subsistência do valor das prestações 
da Previdência Soda!, expresso cm determinado número de 
salários mínimos. com o resultante reconhecimento do famoso 
reajuste de 147% (art. 58 do Ato das Disposições Constitu-
cionais Transitórias). - -- -

Estava, entretanto, _essa almejada deliberação do Supre
mo Tribunal, a simplesmente depender da eventual e futura 
interposição, dO pfoCessarricnto e da admissão de um recurso 
extraordin~iri6, contra acórdão do Superior Tribunal de Justi
ça, que nem sequer fora ainda publicado, naquela Corte de 
origem. 

Por mais que proCU:rãsse eu eXplicar esse óbvio motivo 
(encontrava-me, inte.i:inamentc, no exercício desta fresidên
cia), não se logrou dissipar esse brado coletiYo, que ainda 
mais se avolumava, contra a demora no julgamento de um 
recurso inexistente. 

A proliferação das liminarcs é outro fruto desse fenômeno 
de impaciência contagiante e coletíva._ 

Uma proporção cada vez menor de litigantes resigna-se 
a esperar pelo desfecho normal de uma demanda, e esse desfe
cho acaba sendo, paradoxalmente, retardado pelo tempo em 
que se acham os magistrados azafamados no estudo dos pedi
dos cautelares. Estes --e -os instn.~.m-entOS criados pãra- reme-
diá-los----:- passam a atravessar instâncias sucessivas (de conces
são er suspensão de liminares) c, chegam 3.té o Supremo Tribu
nal, produzindo, enquanto isso, duradouros e alternados efei
tos satisf<:itivos, Invertendo gravemente os riscos-e precipitando 
soluções, antes de que sequer esteja resolvido, em primeiro 
grau, o processo principal, baseado no contraditório. 

Quando momentosos, até em processos criminaiS, õnde 
rigorosa e pontualmente aqui se cumprem os prazos proces
suais impostergáveis, v·o~cs se-levantam, exigindo .o atropela
mento das formalidades de defesa, ditadas pela rei e assegu
radas pela Constituição. Foi a respOSta a crftkas dessa nature
za, que levou o eminente Minis,tro Paulo Brossard a recordar, 
em artigo recente, o elogio de Ruy Barbosa, às instituições 
britânicas, pelo: 

" ... _hábito - disse o grande Ruy - de colocar 
os direitos permanentes da Justiça em altura inacessível 
às conveniências do governo, as crises da política, ao 
clamor das tormentas populares.'~ 

Esse anelo- Senhores Ministros-,_- essa:=ânsia já nãó 
se- restringem à presteza das soluções. Reclama-se, até, com 
arrogante paixão, o próprío desfecho favorável (e indepen
dente do que venha a prescrever o direito positivo), para 
quantas causas se mostrem populares, ou despertem o inte
resse de corporações e segmentos expressivoS da população 

(servidores públicos civis e militares, segurados da -previdên
cia, inquilinos, mutuários do Sistema de Habitação, titulares 
de depósitos do Fundo de Garantia e muitos outros). 

N~ssas paragens mov~diças, encontram campo f~rtil os 
cultores do chamado direito alternativo (que até magistrados 
passou a seduzir), produzindo artigos, pareceres ou sentCôçãs 
deliberadamente contrários à lei, a pretexto de sobr_c:por-lhe 
o que se lhes afigura ser mais equitativo. 

Mesmo quando se julgue melhor caeacidade (ética ou 
tecnicamente) do que o legislador, deve, porém, o Juiz·ú)ffiar 
ad\i_'~rtêncía de que não foi ungido, como aquele, pelo votO 
popular, e que não reside apenas em virtude de discernimento 
pessoal (supostas ou verdadeiras), a razão do sagrado depó
sito, em suas mãos, da missão de julgar os semelhantes. 

Predomina, nessa escolha, o princípio da separação das 
funções, que manda extremar o mister de julgar, das atividades 
de legislar e governar. E assim se faz para evitar a tirania 
de quem faz e, simultaneamente_,_ ap_~~~ ~interpreta a lei. 

Nem comporta dispensa, o atual estágio de nossa civiliza
ção, da existência de regras abstratas, previamente conhe
cidas, que presidam à formação das relações jurídicas, sem 
que fiquem estas ao sabor aas normas que poSsam vir a ser 
editadas, em concreto, pelo eventual julgador dos litígios qtie 
venham a surgir. 

Daí a advertência de Solei, que também precisará ser 
lembrada por Luiz Gallotti, no discurso a _que já me referi 
e, pelo que se vê, continua atual: 

''Não deslembramos, por outro lado. a advertência 
de Solcú: o direito pode ser examinado dogmática, ·críti
ca, histórica e filosoficamente; os pontos de vista são 
infinitos. O que impOrta afir"rhaf é ·que a construção 
dogmática não deve ser barrocamente confundida com 
apreciações extr-anormativas, com opiniõe·s pesSoais, 
com teorias derrogatórias da lei. Uma coisa __ é a_ lei 
e outra coisa nossa opinião; quando não coincidem, 
naqa_nos prjva 9e dizer o que pensamost ma~_ d_cvem9s 
S<;lher distinguir o que é a leí daquilo que é somente 
nosso desejo." 

Essa subordinação do Juiz é vontade da lei, e não a satisfa
ção do seu desejo ou alvitre pessoais, nem sempre é bem 
compreendida pela sociedade, atraindo, então, para o Judiciá
rio, insatisfações que melhor seriam dirigidas às outras áreas 
do Poder, quando não imputadas a inelutáveis contingências 
do çlestin_o. _ -~ _ _ 

Suportá-las pacientemente é, porém, o nosso deve-r, 
-alheios à tentação -da rama e dos aplausos que, de outro modo, 
seria fácil conquistar, e resiStindo à tentação de emitir juízos 
gratüitos _de conveniência, muitas vezes conflitantes co,m ou
tros interesses mais gerais que haviam condicionado as delibe
rações legislativas e os a tos do Governo, segundo dados sociais 
e econômicos que, ao magistrado, nem sempre é dado conhe~ 
cer. 

Outra incompreensão generalizà.da-(em boa dose, justifi
cável), reside na prolação de decisões divergentes, a emanar 
de diferentes Juízos ou Tribunais, dando soluções discrepan
tes, à mesma questão jurídica. 

Também aí, é necessário ter em conta o magistrado_(sem 
prejuízo da liberdade de convicção de cada um), a razão pela 
qual foram as sedes judicantes organizadas em ordem de hie
rarquia, segundo o sistema constituCional em vigor neste País. 

A obstinação individual em soluções repelidas por juris
prudência recente. reiterada e uriiforme dos Tribunais Supe-
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riores e do Supremo Tribunal gera imperdOável quebra de 
igualdade entre a sorte dos postulantes (quando transitada 
em julgado a s.entença), ou, então, para prest!rvar-se a coerên
cia, uma plctora invencível de recursos (que, de outra forma, 
seriam prescindíveis), a congestionar, em prejuízo geral, os 
cansais jUdiciários, já tão assoberbados.__ _ __ ,_ 

É preciso, pois. emprestar um sentido mais ãmplo, rea
lista e substancial ao apenágio da independência da magistra
tura; uma liberdade entendida, antes de tudo, corno indepen
dência do Poder Judiciário cm seu conjunto orgânico (não, 
mas apenas de determinado Juiz ou tribuiJal), tanto em_ maté
ria jurisdicional, como nas questões admínistra_tivas sujeitas 
à deliberação das Cortes de Justiça. 

Outro ponto a merecer ponderação é que não parte, da 
vontade ou do arbítrio dos Juízes (como alguns pensam), a 
reiterada condenação de réus mais pohres, em comparação 
com a raridade de qua alcança os extratos bem situados da 
sociedade, especialmente quanto aos suspei~os da prática de 
crimes contra a moralidade da administr~ção ou delitos de 
caráter financeiro (os chamados criminosos de colarinho bran
co). 

Crimes dessa natureza - para cuja gravidade é _agora 
louvavelmente despertada a consciência coletiva - _apresen
tam, cm seu itinerário, um grau de complexidade incompara
velmente maior ·do que os cometidos medidantc violência, 
para cuja averiguação estão tradicionalmente vocacionados 
os aparelhos policiais, os órgãos do_ Ministério Público e os 
próprios magistrados. 

São delitos habitualmente engendrados com prt!vio exa
me e avaliação dos aspectos legais, suscetíveis de vir a difiCUltar 
o enquadramento penal e a colheita das provas da acusação. 

Mesmo em países mais desenvolvidos, fica o êxito da 
repressão dessas infrações a depender da esmerada apresen
tação dos processos, com gráficos, documentos e até fitas 
gravadas, didaticarnente elucidativas, capazes de deslindar os 
fatos, de modo a torná-los compreensivos· a promotores e 
juízes, como acaba de revelar alto funcionário visitante, do 
Governo dos Estados UnidOs da América, titular de órgão 
sem similar no Brasil, especialmente instituído e guarnecido, 
para esse gênero de averiguações, perante a repercussão dos 
escândalos ali ocorridos nas décadas de 1960 e 1970. 

Torna-se, portanto, imp~riOso inve"stir rCcursos hum Pó
der Judiciário dotado de adequada e eficaz autonomia finan
ceira, p3ra reduzir o grave descompasso entre o número de 
Juízes e o de habitantes; para lograr a modernização_ das insta
lações e equipamentos dos serviços auxiliares (SecrCtárias e 
Cartórios). Mas investir também, inape1avclmente. najnfra
estrutura dos órgãos de que depende a eficiente provocação 
do Poder Judiciário, especialiricntc o Ministério Público, cuja 
perfeita atuação é indissociáVel da tarefa de julgar. 

É nossa missão apregoar, portanto, essas necessidãdeS-
e aspirações, fazê-las sentir aos governantes, aos ·políticos e 
à sociedade, como um todo. 

Porque, bons Juízes, tem felizmente o Brasil probos, inde
pendentes, opetosos, e selccionados (para o ingresso na carrei
ra) pelo critério do mérito, ateStado em concurso público 
de títulos c provas. 

Excelso padrão desse~ atributos é o Ministro Sydney San
ches, a quem tenho agora a honra de suceder. O constante
aumento da atividade judicante, a cargo da Presidência deste 
Tribunal (no_tadamente no tocante aos pedidos de suspensão 
de segurança), permitiU a cOCxistência da comprovação das. 

qualidades do esplêndido Juiz, com a atuação d_o austero e 
eficiente administrador judiciárío, a capacidade do coorde
nador inteligente e, até (mercê de circunstâncias "excepcionais 
de nossa vida política) a projeção desse íntegro perfil, para 
além da esfera do Poder Judiciário, no exercício da Presidência 
do Senado Federal. 
- Para a difícil missão de tentar substitUí-lo: aguardo a 
colaboração de S. Ex• e de todos os caros e eminentes pares. 
No verdadeiro espírito do Colegiada (que é a essência das 
Cortes de Justiça), pretendo fazer repousar a tônica missão 
a que vós, ge1_1erosamente, me elevastes. 

Além da honra de tê-lo a meu lado, como Vice-Pre
sidente, conto com a inestimável contribuição do eminente 
brasileiro Ministro Paulo Brossard, que, aqui e no Tribunal 
Superior Eleitoral, se \'em revelando_ um notável Juiz, após 
haver prestado importantes serviços aos dois outros POderes, 
corno Deputado, Senador, Consultor-Geral da República e 
Ministro de Estado da Justiça, entre outros cargos que digna
mente ocupou. 

Confio, igualmente, na graç~ de Deus, a se irradiar neste 
dia de aniversário da aparição da Virgem de Fátima, e na 
solidariedade de Iara e JlOSsos filhos, cujo conforto e incentivo 
jamais faltou, a par--de devotada submissão aos sacrífícios 
normalmente impostos à famllia de um Juiz. 

Aos magistrados de todas as instâncias e regiões brasi
leiras; aos membros_ do Ministério_ Público e aos advogados 
(classes a que ambas me orgulho de já haver pertencido); 

- aos servidores judiciários, especialmente os da Secretaria do 
Supremo Tribunal, peço tãmbém a valiosa contribuição, que 
espero passa a ser igualmente a da boa Imprensa deste nosso 
País. 

Também em nome do Ministro Paulo Brossard, agradeço 
as palavras -sempre luminosas e impregnadas de bondade 
-do eminente Ministro Francisco Rezek, do ilustre Procura
dor-Geral da República, Aristides Junqueira Alvarcnga c do 
Dr. José Roberto Batochio, digno presidente do Conselho 
Federal da Ordem do Adgovados do BrasiL 

A todos aqueles- a cujã. gratissima_ presença se deve o 
brilho e o significado desta solenidade, o meu comovido "mui
to obrigado". 

Senhor Presidente, 
Eminência, -
Exceléncias, 
Senhoras t Senhores. 

Chega a seu termo o mandato do Presidente Sydney San
ches, e o Tribunal se reúne para ver investido na cátedra 
de regência o Presidente Octávio GallottL Em nome de seus 
pares, por casualidade, fala aquele juiz que há quatro anos, 
no limiar do processo político de 1989, com ambos convivia, 
Sanches e Gallotti, representando esta Casa, na corte superior 
·da Justiça EleitoraL Imaginava traduzir nosso sentimento com
partido - o de três homens de origens diversas, havendo 
trilhado diferentes caminhos- a propósito do ofício que então 
nos congregava, quando disse no momento prímeiro daquela 
nossa jornada comum: 

"Nunca será demais lembrar que a defesa intransi
gente da independência do judiciário, frente aos demais 
poderes do Estado e as forças outras do quadro social, 
só faz sentido quando tenhamos a exata percepção de 
que essa independência não é, nem teria por que fosse, 
u_m fim em si mesma; ela é meio, é instrumento obriga
toriamente voltado ao beneficio coletivo. A magistra-
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tura nada há de reclamar pelo amor do privilégio de 
seus membros, ou pelo enlevo de uma olímpica afirma
ção de poder. Sua Independência e sua dignidade há 
de preservar-se no interesse comum_ __ de_ nossa gente, 
e de modo destacado em prol dos setores primários 
da sociedade, daqueles que com maior premência de
pendem de uma justiça livre, de juízes onde se conju
guem invariavelmente a eficiência, a honradez e o bom 
senso." 

A sucessão que agora se consuma traz à corte a presença 
física de dignitários da República, de magistrados e profis
. sionaiS do direito, de seus colaboradores e amigos, mas traz-lhe 
também a força e a dimensão inestimáveis de sua própriO\ 
memória. -

Essa é a cátedra inaugurada. no distante_ janeiro de 1829, 
por José Albano Fragoso, e ao longo de mais de século e 
meio não deslustrada por ninguém. Essa é a cátedra de onde 
Ribeiro da Costa replicava, com destemida energia, ao obscu
rantismo autoritário. É cátedra de onde Baleeiro, educativo 
em cada gesto, alertava seus pares, no calor de um debate 
mais áspero, para que não se confundissem cOrri Os advogados 
das partes; e vez por outra os exortava, angustiado pela urgên
cia da prestação jurisdicional, à que no plenáriO se limitassem 
a produzir decisões, remetendo a erudição e a -doutrina às 
casas editoras. 

Essa é a cátedra de Luiz Gallotti, que antes mesmo de 
ocupá-la já parecia persOnificar a instítl..iiçao; a··corte a que 
o conduziram com naturalidade todos os seus caminhos, desde 
a casa fidalga de umbrais projetados sobre o Rio Tijucas. 
Capaz de contagiar com seu equilíbrio os espíritos mais exalta
dos, foi ainda enquanto Procurador-Geral da República que 
Luiz Gallotti se encontrou um dia investido pelo Presidente 
Dutra numa missão diplomática impossível, e não obstante 
levada a bom termo: serenar, no Estado de Alagoas, o conflito 
que se travara entre o Tribunal de Justiça c o Governador 
Silvestre Pérides de Góis Monteiro, conseguindo deste, ao 
completo reverso de seu temperamento, uma retratação, e 
dos desembargadores que a aceitassem, ã lntelrà revelia de 
seus primeiroS desígnios. Decano da corte, sua palavra sensata 
solvia crises e· recompunha no espíritO de Cada juiz o respeito 
reverente pelas razões. Foi assim naquela tarde amarga de 
10 de março de 1971, quando Adauto Lúcio Cardoso, a quem 
chamaram o cavaleiro andante da democracia e da liberdade, 
coração generoso e audácia sem limites, decidiu precipitar 
seu pedido de retirada ao ver-se só no julgamento de um 
feito. Do Presidente Luiz Gallotti, reverenciado pela Ordem 
em 1974, dizia o então--advogado Sepúlveda Pertence que 
era impossível falar de seu papel decisivo- sobre as últimas 
décadas da história do Tribunal. 

" ... sem recordar momentos de crise, nas intem
péries de nossa imaturidade política, para que neles 
se reveja, antes da despedida, a verdade da afirmativa 
( ... )de que poucas vezes um homem se terá identificado 
tão completamente com a imagem da instituição a que 
serviu.( ... ) não espanta, assim, que seja nOs momentos 
de crise que mais nítida se torna, em seu comporta
mento, a identificação com a corte a qüe se entregou 
por inteiro. Sua preocupação sobrcpaira as paixões do 
momento para buscar, além delas, o caminho de seu 
compromisso vital com o fortalecimento, quando não 
com a sobrevivência mesma do Tribunal." 

Essa cátedra, assim, Ministro-Presidente, consagração 
maior do magistrado, onde não faro s~ busca e se precisa 
encontrar o estadista, a vós vos há de dizer algo mais que 
p corrente, por quanto nela ficou guardado a vossa própria 
caSa. Por isso vemos de novo o Supremo reunido em sua 
composição mais-que-plenária: aqui estão nossos pares de ou
trora e mestres no cotidiano, Xavier de Albuquerque. Décio 
Miranda, Rafael Mayer e Aldir Passarinho. Aqui estão víndos 
de longe, Evandro Lins, Oscaf Corrêa e Céli()Borja, e, vindos 
de mais longe ainda, Djaci Falcão e Carlos Madeira. Todos 
honram conosco a memória daqueles que perdemos, enquanto 
celebram a nosso lado a permanência da corte e sua inque
brantada dignidade. 

Senhor Presidente, 

O Brasil enfrentou, dentro do último biénio, uma criSe 
grave, carregada de traumatismos sem registro anterior na 
sua própria história..:...._ corri o nac[uela mais ampra das democra
cias. Com a crise política sofreram nossa economia j_á croniCa
mente combalida, nossos sisteina de produção, nÕsso quadro 
social, nossa auto-estima, o progn6stico que raziamos de nosso 
futuro e, seguramen.te, a idéia que fazem de nós, lá fora, 
os demais povos. A propósito, não tenhamos ilusões: os acon
tecimentos de 1997 retardam nosso processo evolutivo, que 
já nos parecia lef!_tO, e o fazem numa "época em já não- nos 
é mais permitido o desperdício do tempo. Mas é certo que, 
além do muito que essa crise nos ensinou a todos, ela serviu 
também para a demonstração compensadora de que o Brasil 
de hoje é uma democracia definitiva, dificilmente superável 
no seu pluralismo, no seu arejamento, na sua transparência. 
Uma república verdadeira, onde as instituições se afirmam 
e o Estado se preserva, sem limitar, em absoluto, a vitalidade 
da cidadania ou a esplendorosa liberdade das ruas. 

Dentro do quadro da crise esta corte foi em sucessivas 
ocasiões chamada a dizer o direito- Mas de seu Presidente 
as circunstâncias exigiram, mais que o domínio da ciência 
jurídica, o exercício de encargos constitucionais até então nun
ca materializados na realidade objefiva, e ele os soube honrar 
com a fortaleza que lhe proporcionaram seu passado e sua 
consciência. Primeiro líder de classe da magistratura a ascen
der ao Supremo, Sydney Sanches nos fez conhecer, de quando 
chegou a Casa, as razões de sua consolidada liderança, defi
nida nas urnas por uma comunidade criteriosa, exigente e 
difíciL Fez-nos saber, ao presidir o Supremo nestes primeiros 
·anos do final do século, da prudente maestria de seu estilo 
e diretrizes, já conhecidos há anos pelo Tribunal de São Paulo, 
e, há menos tempo, pela justiça Eleitoral. Fez saber ao país, 
em horas de tormenta, o que é o magistrado - e de modo 
especial o que é esta Casa. Tenho observado que, para recon
forto dos brasileiros, sua corte maior encarna a diversidade 
de um país prodigiosamente denso e matizado, reinando entre 
nós diferenças expressivas na trilha biográfica, na fc;>rmação, 
na ideologia, no modo de entender o_ direito e a sociedade, 
as pessoas e as coisas, a história e o futuro. Irmana-nos não 
obstante, com a devoção ao trabalho, o empenho absoluto 
em preservar o legado de integridade que esta casa encerra. 
e que em nenhum momento de seu_passadq viu-se arranhar 
sequer por incidentes_singulares corno os que, em instantes 
raros_,_ atingiram a pr6Prla Corte Suprema norte-ariiericana, 
modelo institUcional que nols assinalaram os fundadores da 
República. Isso explica em certa medida, Presidente Sydney 
Sanches, a sobranceria com que haveis exaurido vossas respon

, sabilidades extremas na vertente da crise, em meio a paixões 
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sem freio, à incontinência gencralizad~. a um co;lflito __ colos~al 
e ostensivo de interesses. A todo momento se nos revela que 
não somos poupados, nenhum de nós, das vicissitudes que 
impõem a condição humana, a vida cm sociedade, a função 
pública. A resistência e tanto mais firme_ quanto mais segura 
a noção da invulnerabilidade, que ninguém constrói em pouco 
tempo nem sem perseverante sacríficio. Assim, pois,_ foi que 
se apresentou ao país, em meio a tempestade política do ano 
constitucional: como o sereno gestor de- uma Confraria sem 

medo, porque sem mácula. 

Presidente Octávio Gallotti. 
Três anos atrás, falando a um jornalista_emFlorianópolis, 

haveis recordado que durante vossa infância, no _Río de Janei
ro dos anos trinta, ~li apertavam os barcos e veleiros do Rio 
Tijucas, ao cabo de longa jornada, trazendo produtos da terra. 
Fora esse. tempos antes. o itiõerário -dos_Gallotti, os catari
nenses emigrados pa milenar península de civilização sem pa
ralelo. no contexto da repressão política aos partidários de 
Garibaldi. Nos que vêm de longe, como nos que guardam 
o legado genético de grandes travessias. é provavelmente mais. 
profundo o sentido da essencialidadc da comunicação huQla
na, da transposição de fronteiras, do entendimento do outro. 
Não faz muito que um dos espíritos mais agudos que marcaram 
a Paris revolucionáriã c incandescente de 1968, Régis Debray, 
fez publicar um ensaio inesperado c sublime, uma penitente 
crônica póstuma do· General de Gauile. enfim reconhecido 
em toda a sua grandeza por quem o hostilizara. O autor lamen
ta, entretanto, o instante tardio de se lhe abrirem as portas 
da percepção, quando diz que queria somente entender p9r 
quê, em nossa trajetória, " ... tantos encontros perdidos; e 
por que somos tantos os a chegar atrasados à nossa própria 
vida". 

A vossa formação, Ministro-Presidente, todo radicalismo 
é estranho e toda obstinação supérflua. Penso que não fanta
siaria a realidade se vos destacasse, na composição contem
porânea do Supremo, como um modelo admirável de convi
vênc~a entre a absoluta segurança de seus próprios pontos 
de vista, em qualquer caso, e a nenhuma preocupação de 
influir sobre convicções. alheias, em caso algum. Leitão de 
Abreu citava um dia neste plenário o escritor do século passa
do para quem " ... quando um homem se mostra fiel a si 
mesmo, tudo corre no seu sentido - governo, soCiedade_, 
o sol mesmo, a lua e as estrelas". Tudo, afinal, conspira em 
favor daqueles que ~e conhecem e guardam fidelidade a seus 
princípiOs e propóSitos. 

Vossa memória-hoje eváca, por certo, os cenários do 
passado: o Colégio São José, dos maristas do Rio, e o Ginásio 
Catarinense, dos jesuístas de Florianópolis; depois, de novo 
na metrópole, o Instituto Lafayette -onde_ o nato precoce 
com Célio Borja e_Moreira Alves- e o curso jurídico da 
antiga Universidade do Brasil. Também a procuradoria, a 
empresa, o foro. Mais que qualquer outra Casa, o Tribunal 
de Contas da União, que vos recebeu em junho de 1973 para, 
poucos meses adiante, eleger-vos seu Presidente, e preservar 
desde então vossa imagem- entre as mais caras à ·instituição. 
Ali ponderastes, um dia, que o manuseio. pelo gove"mo, das 
tabelas de desconto na fonte do imposto sobre a renda, resul
tando em percentuais abaixo da inflação real, importava au
mento ·efetivo da carga tributária imposta aos assalariados, 

. sem auto~ização legal. Aqui, já bem mais tarde, tivestes oca
sião de dizer da autonomia técnica dos tribunais de contas 
frente às Casas Legislativas. Impondo, não obst~nte, a trans-

parenc~a das conras dos pró rios tribunais, quando a assembléia 
quisesse conferi-las: 

··creio ser hoje possível afirmar ( ... ) que os tribu
nais de _contas são .órgãos do Poder Legislativo. sem, 
todavia, acharem-se subordinados às Casas do Con
gresso. assembléias legislativas ou câmaras de verea
dores. Que não são subordinados, nem dependentes, 
comprovam-no o dispositivo da Constituição Federal 
que lhc_s_atribui competência para realizar, por inicia
tiva própria, inspeçõcs e auditorias nas unidades admi
nistrativas dos três poderes (art. 71-IV). bem como 
as garantias de magistratura asseguradas a seus mcm
hros (art. 73-§ 3") (. "). Acresce que a competência 
dos tribunais de contas não resulta de delegação das 
câmaras legislativas, mas, originariamente, da Consti
tuição. ( ... )Pode-se, portanto, deduzir que os tribunais 
de contas estaduais guardam autonomia perante as as
sembléias legislativas, mas isto não basta para torná-los 
indenes ao controle externo delas( ... ). ( ... )As despe
sas em apreço - especialmente as representadas pelas 
folhas de pagamento- não constituem gastos sigilosos; 
são despesas públicas, em suma, tanto no sentido de· 
serem- satisfeitas com recursos públicos, como no de 
revestir-se de publicidade o seu processamento. Não 
vislumbro, portanto, como a obrigatoriedade de serem 
levadas ao conhecimento da assembléia( ... ) possa ser 
tida como afrontosa à independência dos órgãos que 
as realizam. Nem como convenha, em medida cautelar, 
sonegá-las à ciência dos membros do Poder Legisla
tivo." 

Noutras espécies o Tribunal assumiu vossa análise e alvi
tre .a propósito de temas tão diversos quanto a imunidade 
parlamentar pelas palavras ditas fora do Congresso. mas ati
nentcs aos encargos do representante do povo; a indeniza
bilidade do dano moral causado pelo banco ao correntista, 
quando por erro recusa seu cheque como se lhe faltassem 
"fundos; o voto aberto, e não secreto, da Câmara dos Depu
tados na autorização do processo contra o Chefe de Estado. 

Com vossa investidura, Ministro-Presidente,_celebramos 
também a do Ministro Paulo Brossard na vicc-Presidência 
da corte, e tanto maior é nosso empenho em recolher os 
b_enefícios da convivência desse estadista do nosso tempo. 
quanto inevitável que o imperativo constituciOnal não nos 
permita guardá-lo conosco a ponto de vê-lo um dia, também 
a ele, na chefi_a suprema do Poder Judiciário. Recordo-o, 
nos anos setenta, senador da República, a paranintar no A udi
tório Dois Candangos os bacharelandos da Universidade de 
Brasilia, c a lamentar que não experimentassem aqueles jo
vens o privilégio que tivera ele próprio, trinta anos antes, 
de graduar-se em direito depois de sepultado o arbítrio c 
recomposto o próprio Estado de direito; ou - como diria 
Celso Lafer - num momento cm que, superada a ruptura 
totalitária, estivéssemos a _empreeilder a reconstrução dos di
reitos humanos. Foi numa democracia, entretanto -não mais 
num tempo de cassados e desaparecidos, nem de imprensa 
amordaçada nem de balés proibidos -, mas num tempo de 
democracia plural e duradoura, que Paulo Brossard veio ter 
conosco, e é nesse mesmo clima que o Supremo o consagra, 
depois de sua fecunda regência da Justiça Eleitoral. 

Senhor Presidente, 
A imprensa recolhia uma semana atrás vossas idéias a 

respeito da crise e do aparente descrédito das instituiçõe~ 
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públicas. Na interpretaçio. qut;: vos fui r~·dida. dU- fato Je 
ser o judiciário o mais pn:.'s~rvtldo entre os pude-res. disst!stcs 
da singularidade do nosso ofício, mas tan~b~nl Jt> .. -osso n.'_púM • 
dio pela idéia preconceituosa de que certos seres humanos 
possam ser melhore5 que O':! demab tãoMsú porque juízes.. ou 
soldados, ou sacerdotes. Sabeis, com vossos pares. que o mo
mento induz à rdlexão e à auto-crítica. E tempo, entre outras 
coisas, de que a justiça e suas instituições prôximas. a classe 
dos advogados e o Ministério Público, procurem método ade-_ 
quado para ahrcviar a decis<i.o ddinitiva sob te questão juridica 
que se coloque, numa multiplicidade de _casos concreto.s,._ante 
um número incontável de foros. Não que se devam transfor~ 
mar as cortes em consultarias constitucionais que, definindo 
a sanidade das leis no desfecho mesmo do processo legislativo, 
suprimissem um dos valores inais preciosos de nosso sistcrrla: 
o acesso dos particulares ao foro comum. a exposição de seus 
argumentos, a eventual discrepância cnÜt!" juízos diversos. 
a informação contraditória ante ~~s instândas supefibres. 1\1as 
há um justo limite all!m do qual ningu~m mais. cm boa fé, 
acreditará que a continuidade do desencontro d1: decisões 
singulares, e a conseqüente superlota~,;ão do foro. sejam o 
efeito colateral inevitável da obt.!Jiência a ;;1lgum princípio,
qual o do juízo natural; podendo ent<lo insinuar~se nas pe~soas. 
inexoravelmente, a convicção de que esse quadro tem como 
causa primária o propósito me no~ noh1t:'. de multipli<.:<lr à e man
das e multiplicar honorários 

É imperioso podermos afirmar -de modo convincente 
- aos demais estratos da sociedade LJUC dispomos de meca~ 
nismos de controle contra toJo alm!:!o. contra tudo erro ou 
desvio que a falibilidade hummta pode produzir nào impo.rta 
em que classe, em que pai!>. em que momento histórico. É 
imperioso podermos garantir ao quadro social que temos 
meios de verificação de falha~ de conduta. de correção da 
nossa possível infecundidade, meios que acelerem a prestação 
jurisdicional e a tornem sempre mais idünca, menos lh::pen
dentc da vitalidade econdômíca das partes, menos condicio
nada a estímulos pouco éticos- que as vezes se dizem neces~ 
sários a que um processo tenha movimento em tantos e tantos 
foros do país. 

De outro modo, a conseqüência é inevitávd: passa a 
fazer parte do discurso político a tese de que o Judiciário 
reclama um controle externo. Seus patronos parecem abstrair 
por inteiro a lembrança de que o:<. trt:s poderes da Repúhlic:a 
já se controlam mutuamentl!; de que não_ há um modelo, 
atuante quer sobre o governo. 4llef sobre o parlam~nto, da~ 
quilo que se propõe criar-originalmente para o patrulhamento 
da magistratura; c de que, como contrapartida ao controle 
periódico das urnas sobre os poderes pnlíticos., ~ jusüça se 
constrói sobre carreiras· fUõdadas na .compctiç~\o pública de 
mérito; além do envolvimento crónico, à luz da_Con::.tituicão, 
de governantes e de casas legi~lativas na compo!'iÇáo de seus 
escalões superiores- não porque a classe política se arrogu.e 
virtude intrínseca para avaliar juízes, mas tão somerite.para 
que a legitimidade recolhida nas urnas pOs<;a projetar-se na 
medida exata sobre o tcn.:dro potkr. Posse o Judiciário uma 
autarquia inteiramente imune a pr~rrogativa constitucional 
dos podares políticos. c aí sim não haveria como admitir~se, 
num regime democrático, configurasse tal justiça um poder 
do Estado. Só assim faria sentido a idéia de um controle 
externo, mesrno.que sem paralelo sobre o Execlttivo e o Con~ 
gresso, e de todo modo sem afronta ao mais pétreo dos princíw 
pios constitucionais~ a horizontalidade em que se ddrontam 
os três poderes do Estado - agora em definitivo. depois 

qtie as urnas de 21 de .abril rejeitai-am, r.:om .sugestiva firmCza, 
ª' proposta de um regime de.asscmblêia. -

Senhor Presidente~ s.enhor Vice~Presidente. 
Oe vO-ssos pares. e de quantos agora Vos circundam tendes 

mais que a justificada reverência, uma estima bem nascida 
e melhor cultivada, que se estende a vossas mulheres, lara 

-~e Lúcia, e a vossos filhos. É dia de honra posturna. Ministro 
Octávio -Gaflotti, para vosso pai. cuja imagem parece obser
var~nos de todos os ângulos da sala, e para Dona Maria Anto
nieta, que aqui conosco partilhou, cm novembro de 1984, 
as alegrias de seu ingresso na corte. 

Não falta muito, ~ta yuem sabe dentro do horizonte 
visível, o dia cm que nossos compatriotas - não mais uns 
tantos, mas os brasileiros todos - terão perfeita percepção 
das circunstâncias. dos liniítes c da motivação de seus juízes, 
e um conhecimento correto desta casa .. Não de perceber então 
que nos move apenas a vOntade _de achar na lei, que não 
é bhra nossa, um meio de tratar a todos com justiça. E que 
na extrema simplicidade desse proposto huscamos nossa re-

. âerição· e .conStruímos nossa esperança. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Item :k 
Votãção, em turno único, do ReqUerimento n9 699, de 

1993, do Senador Henrique Almeida. solicitando, nos termos _ 
regimentais, que sobre o Projeto de Lei da Câmara n9 05,
de 1991, que tramita em conjunto com o" Projetó de Lei do 
Senado n9 20, de 1992, seja ouvida também, além da Comissão 
constante do despacho inicial, a de Assuntos Económicos. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa~) 
Aprovado. ... ~ 
Os projetos irão ao ex:ame também da Comissão de As

suntos Económicos. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Item 1: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 110, DE 1993 
(Incluído em Orde.m do Dia nos termos do art. 

353, parági3.fo ú"nico, âo Regimento Interno) 
Votação, em turno único, do Proje-to de Lei da Câmara 

n• 110, de 1993 (n' 3.714/93, na Casa da origem), de iniciativa 
do Senhor Presidente da República, que dispõe sobre a estru
tura e competência da Ouvidori3.-Geral da República e dá 
outras providências. 

-Parecer proferido em Plenário, Relator: Senador Mag~ 
no Bacelar, eqt ~~gstitl!ição à.Co!fliSsãq de Constituição, Jtisw 
tiça e Cidadania, favorável ao Projeto, com as emendas que 
apresenta, de n"'S 01, 02 e 03; pela aprovação das Emendas 
n'i'S 06 e 07, apresentadas perante a ComissãO de Cóilstituição, 
JustiÇa e Cidadanül; e peta rejeiçãO- daS'Eme!l-,:fãs"IlQg 04, 05, 
08, 09 e 10. ~ ~ . . .~ .• ~ 

A discussão da matéria foi encerrada na sésSã.o ordinária 
de 8 d.e julho último. 

Passa--se à votação do projeto, sem prejUízo das emenâas. 
Os Srs .. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O Sr. Josapb.at Marinho - Sr. Presidente, peço verifi
cação de quornm. 

O Sr. Elcio Álvares- Sr, Presidente, peço verificação 
de quornm. 
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) --, Altm da 
solicitação de V. EX"s, outros Srs. Senadores os apóiam. 

Passa-se à verificação requerida. 
Solicito aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares. 

O Sr. Pedro Simon - Sr. Presidente, peço a pataJra 
pela ordem. 1 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Tem a pala· 
vra V. Ex• 

O SR. PEDRO SIMON (Í>MDB -RS. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Senador Josaphat 
Marinho está afirmando - e é real - que foi feito um 
entendimento entre os Srs. Senadores e o Governo. Será en
viada mensagem do Governo retirando esse Projeto, para 
que ele venha com uma retificação. Esse o motivo pelo qual 
estamos de acordo em não votá-lo. 

OSR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Nobre Líder 
Pedro Simon, o adiamento da matéria não poderia ser feito, 
porque ela está em urgência, atendendo à norma constitu
cional. 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 
(Procede-se à votação.) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 
Amir Lando 
Aureo Mello 
Beni V eras 
Carlos Patrocinio 
Chagas Rodrigues 
Alceio Alvares 
Henrique Almeida 
Jutahy Magalhães 
Lucidio Portella 
Ney Maranhão 
Ronaldo Aragão 
Valmir Campelo 
Wilson Martins 

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES: 
Esperidião Amin 
Francisco Rolemberg 
Josaphat Marinho _ . 

ABSTÉM-SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES: 
José Paulo Biso! 
Pedro Simon 

O SR. PRESIDENTE (flumberto Lucena) - Votaram 
SIM 13 Srs. Senadores; e NAO 03, havendo 2 abstenções. 

Total de votos: 18. 
Não houve quorum, e a Presidén_ci_a deíxa de renovar 

a verifiCação daqui a lO minutos pela evidente falta de quorum 
em plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Esgotada 
a matéria constante da Ordem do Dia. 

Volta-se ã lista de oradores. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Pedr_o Simon, Líder 

do Governo, por cessão do Senador Albano Franco. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB -RS. Pronuncia .o se
guinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,· 
Srs. Senadores, estamos acompanhando esse importante deba
t~ sobre o projeto de lei votado por esta Casa, enviado à 

Câmara dos Deputados e depois vetado pelo Presidente da 
República, que apresentou, a respeito do mesmo assunto, 
uma Medida Provisória sobre a lei salarial que agora discu
timos. 

Disse na reunião minísterial o que tenhO dito desta tribu
na: lei salarial não é novidade no nosso País. Temos votado 
urna série de leis salariais, praticamente uma atrás da outra. 
Votamos leis salariais na época da democracia do Governo 
de Juscelino Kubitschek e do Governo de João Goulart; vota
mos leis salariais na época do regime militar e assim o fizemos 
novamente na democracia, durante o Governo do Presidente 
José Sarney. 

Sobre lei salarial, já votamos decretos-leis, à época em 
que os regimes militares os apresentavam c o Congresso Nacio
nal não tinha o que fazer porque o decreto-lei era aprovado 
por decurso de tempo. Sendo aprovado por decurso de tempo, 
no dia em que o decreto-lei sobre política salarial seria votado, 
não havia ninguém cm plenário. Nós do então MDB sabíamos 
que não adiantava estar lá, porque não haveria quorum; e, 
não havendo quorum, a ARENA ou o antigo PDS era orien
tada a retirar a Bancada; assim acontecendo. o decreto-lei 
era aprovado. 

Portanto, o fato novo não é a votação sobre a nova lei 
salarial. O fato novo é a discussão que se está fazendo paralela
mente à votação da nova medida salarial. O que está aconte
cendo? Ora, Sr. Presidente, falar-se em sentar-se em torno 
de uma mesa, em dialogar ou até, como já se mencionou, 
em_ Pacto de Moncloa - expressões que tenho até medo 
de usar - caiu no descrédito, para não dizer que caiu no 
ridículo, da so.-:iedade brasileira. Pelas razões mais variadas, 
pelas razões mais esdrúxulas que se possa imaginar, a socie
dade brasileira reuniu-se, sentou-se à mesa várias vezes, para 
discutir os mais variados assuntos, mas não tem conseguido 
·sentar-se à mesa para discutir os seus problemas sociais, as 
suas dificuldades. N9s, recentemente, tivemos o exemplo de 
uffi momento em que a sociedade brasileira, na sua unanimi
dade, sentou-se em torno da mesa, determinando o afasta
mento do Presidente Collor. Desse pacto participaram todas 
·as entidades: a OAB, a ABI, a CUT, a Força Sindical, os 
estudantes, os brancos e os negros, Os rícos e os pobres e 
praticamente toda a Câmara e todo o Senado. 

Passado esse momento, não se tem conseguído - não 
é fácil - reunir-se a sociedade brasileira para debater e 
buscar o entendimento. Qual é o motivo? 

Outro dia ouvi o ex-Presidente José Sarney dizentque 
umas das coisas que mais lamentava era não ter insisti um 
pouco mais na busca do chamado entendimento. 

A imprensa, às vezes, ridiculariza, porque conside!a in
viável a tentativa de sentarem-se à mesa partidos pol icos, 
empresários, trabalhadores e governo para discutir. C<? side
ram-na uma tese tão velha, tão antiga, tão boroco]'Ó que, 
assim como não foi possível realizá-la ontem, não o será a ora. 

Por que, segundo a imPrensa; como não se fez oJntem · 
não se vai fazer agora? Porque esta é uma época delfada, 
por razões as mais variadas, a campanha está nas ruas Çtesde 
a derrota do parlamentarismo -lamentavelmente - diga-se 
de passagem. 

É natural, não vejo _nªda de mais em que os partidos 
já este fam iniciando a sua campanha, que já estejam lançando 
seus candidatos: os Srs. Lula, Brizola, Maluf e o candidato 
do PMDB, seja lá quem for. Mas diz a imprensa, dizem os 
parlamentares que I?-ão se coaduna a campanha presidencial, 
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com o ato de sentar-se cm torno de uma mesa para discutir 
as questões difíceis que vive o Brasil. · 

Não penso assim. A hora que estamos vivendo é muito 
importante. Creio que avançamos nesses últimos 15 dias como 
nunca antes. A convite do Presidente Itamar Franco senta~ 
ram-se à mesa a CUT, a Força Sindical, a CGT, as Federações_ 
das Indústrias, do ComérCio, da Agricultura, dos bancos, os_ 
Presidentes da Câmara e do Senado, as Lideranças e os Minis
tros da Fazenda, do Planejamento, da Indústria e Coinércio, 
da Previdência -e o do Trabalho. Discutiram e debateram. 
Alguém já disse.que essa reunião começou-tarde, tinha que 
ter sido feita antes. Concordo, mas foi feita. Antes tarde

. do que nuncat Discutiram a proposta de lei salarial do Depu
tado Paulo Paim? Sim. Chegaram a um entendimento em 
torno do item? Não. De repente, concluíram que deveria 
ser mantido o índice de aumento de 100% da inflação. O 
Governo, através, dos Ministros Fernando Henrique, Walter 
Barelli e Antônió Britto, com alta competência, demonstra
ram que esse índice era inviável. 

Mas esse não me parece ser o p·onto fundamental. Seja 
o índice de 100, 80 ou 60% da inflaçãO, seja o redutor de 
10, 12 ou .5%, não. é por esse· caminho que vamos salvar 
o trabalhador brasileiro e equacionar o problei:na da nossa 
inflação. o que me parece importante é a- segu_ndO parte da 
reunião, quando estabeleceram que as ass-essorias dos órgãos 
sindicais, dos órgãos dos empresários e dos Ministérios tam
bém se reunissem. Foram realizadas três reuniões e estabele
ceram o que se chama de uma pauta mínima. DiScutirão Uma 
série de problemas fundamentais _os trabalhadores, os empre-· 
sários, os partidos, o Congresso e o Governo. 

Ora, Sr. Presidente, o fato de a CUT, de a CGT e de 
a Força Sindical afirmarem que vão reJeitaro o vetO~oU qUe 
vão votar contra a medida provisória nãó deve ser questio
nado, é um direito que eles têm. O que quero dizer é que 
considero da maior importância contínuarmos na: mesa de 
negociação da "Agenda Brasil", continuarmos o debate sobre 
aqueles outros itens - tenho a cópia distribuída a todos os 
integrantes daquela reunião - fundamentais diante da reali
dade deste País. Da pauta constam, além de salários, os seguin
tes assuntos: inflação, juros, tributos, oligopólios, enfim uma 
série de itens que me parecem fundamentais assim cofio o 
problema do salário. 

menta da seguridade social, aumento da eficiência na provisão 
de bens e serviços públicos de consumo popular. Esses _sã_o 
alguns dos itens que os trabalhadores, os empresários- c o 
Governo estabeleceram como discussão prévia de entendi
mento. 

Ora, Sr. Presidente, o normal seria que o Governo ou 
o próprio Ministro da Fazenda tomassem a dedsão indepen
den-te de outras opiniões. EntretantO, com singeleza, o Go
verno cónv"ida -a sOciedade para debater. O Presidente da 
Câmara e o Presidente do Senado, reunindo seus Pares, pode
rão levar adiante essa pauta míriima de diálogo. 

Se der certo, Sr. Presidente, ótimo! Mas não creio que 
venha ocorrer uma revolução no sentido de o Senhor Presi
dente Itamar Franco ou o Sr. Fernando Henrique Cardoso 
tornai-em-se heróis e_ muda.rem o panorama da eleição presi
dencial a ponto de prejudicar alguém. Pode, sim, melhorar 
a situação, sair do clima de incerteza social, de incompreensão, 
em que alguns falam em fujiiriorizaÇão, outros em Amazôilia, 
outros na crise da Candelária e tantas outras situações dramá
ticas que vive este País. 

ImpOnanie, entretarito, para todos é a busca desse enten
dinient6. N3.o haverá vencidos nem vencedores, nem os que 
ganham nem os que perdem, porque todos são convidados 
para discutir. Será que não temos condições de alcançar um 
entendimento mínimo em torno desse assu_nto? 

O Sr. Ne.Y-Maranhão- V. Ex~ me -cO~cede um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON- Com o maior prazer. 

O Sr. Ney Maranhão- _Seqadqr_ Pedro Simon, V. Fx•, 
_como Líder do Governo, traz·ao Senado, esta ta-rde, Um 3.ssun~ 
to que interessa a todºsnó~_. a toda a sociedade. A questão 
salarial é um pioblema de longa data. No meu entendimento, 
safário, seja do trabalhadqr, seja do funcionalismo público, 
não gera in_flação. Com muita propriedade, V. Ex~ fez ah.i.sào 
à agenda de entendimento mínimo. Foram os cartéis inteni.a
cionais da época que derrubaram Getúlio Vargas. Sabe-se 
que a indústria Leve, a indústria pesada, a agricultura e a 
pecuáriã, neste País, são oligopolizadas. Tive ocasião, da tribu
na deste Senado _Fe:deral, de norninar as quatro empresas 
qUe dominam o ranking nacional na economia. Por isso; quan
do há aumento de salário, os oligopólios elevam os preços 
em dobro. Quando se fala em sonegação, o maior sonegador 
é o próprio Governo. No projeto que aprovamos durante 
o Governo Fernando Collor de Mello, 52% do teto da Previ
dência provéin das estatais, dos Governos de Estado e das 
prefeituras. Graças ao cumprimento dessa lei, o Ministro An
tônio Britto hoje está pagando, mesmo minguadq, os salários 
dos aposentados. _Temos_ que atacar a base, elaborando uma 
lei rígida, a fim de que a cada aumento de salário __ não__corres-

Sr. Presidente, falo desta tribuna aos meus amigos da 
CUT, da CGT, da Força Sindical e aos trabalhadores, que 
me parece da maior importância separar as duas questões. 
Uma é dcbatermos_se o índice deve ser de de 60, 80 ou 100%. 
A outra é continuarmos na mesa das negociações para tentar 
fazer alguma coisa. O que vai-ser feito? Não sei. O resultado 
será positivo? Não sei. Mas parece-me que o pior é nada 
fazer, é nada acontecer. -- poil.âa um a·umento de custos pelos cartéis. Na ;sessão de arila-

Sr. Presidente, peço singeleza para dizer que a proposta 
de agenda mínima para o entendimento feita por_ todos: os 
trabalhadores, as lideranças sindicais, representantes de em- _ 
presários, repreSentantes do Governo, coritéin vários ite-nS .. 
Quando se fala, por exemplo, em uma política salarial que 
defenda o salário real, o emprego~ e que favoreça a queda 
da inflação; ou mesmo a manutenção do crescimento, do em
prego, mediante a continuidade da recuperação da economia, 
implementação de projeto de lei regulamentando a partici
pação dos trabalhadores no lucro das empresas, aprimora
mento das relações capital e trabalho, uma política de renda . 
para o País, uma política de tarifas públicas, combate à sonega
ção, combate aos cartéis e oligopólios, redesenho do financia-

nhã do Congresso Nacional deyerá ·ser lido o requerimento, 
assinado por aproximadamente 70 Srs. Senàd?~es, de inicia
tiva deste Senador~ para instauração da ConfisSãO Parlamentar 
de Inquérito destinada a examinar. as contas do Governo. 
Ê importante frisar Que_eSsã crise é antiga, mãs a culpa está 
recaindo sobre o nosso amigo Itamar Franco. Na verdade, 
o Governo não sabe quanto deve nein quanto tem a arrecadar. 
Quando, por exemplo, O Governador de São Paulo diz que 
só deve 1 bilhão de dólares ao Executivo e este afirma que 
são 13 bilhões e meio, há uma diferença _de_ 2 anos de _arreca-

. dação do IPMF. Precisamos, por intermédio dessas rodadas 
de negociação, dar Ufl?. basta nisso. Todos desejamos ver esse 
problema resolvido, pois o salário não pode continuar sendo 
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responsável pela inflação. A nossa ConstitUiçãO necessita de 
uma reforma urgente, visto ter sido elaborada dentro _ _da· po-si
ção do Leste Europeu, do Muro de Berlim: coflstitu_i-se por 
78 artigos de direitos, 46 de garantias, 4 de deveres e 1 de 
produtividade. O trabalhador não pode mais ser sacrificaâo. 
Parabéns a V. Ex•! 

O SR. PEDRO SIMON- AgradeçÓ o aparte de V. Ex• 
Concordo plenamente com a afirmativa de que salário, no 
Brasil, não é causa de inflação, até porque há muito tempo 
não se concede aumento_ real de salários. O último ocorrido, 
ao que me lembre, foi em decorrência do Piaria -Cruzãdo, 
quando se congelou e, ao mesmo tempo, deu-se 20% de au
mento ao salário dos trabalhadores. De lá para cá o que vemos 
são os preços aumentando e_ os salários correndo atrás. As 
lideranças sindicais têm razão--quando dizem isso. 

O que me traz a esta tribuna, entretanto, é um só mátivo: 
o Governo tirou três zeros-com-Sing~~eza, sem con-gdamCnto, 
sem confisco. Todavia, o que está acontecendo diariamente 
é que, com essa mudança, os pr-eços estão selldo m_ajoradoS. 
Essa a reclamação. que tenho recebido de Porto Alegre e 
mesmo aqui de Brasília. Uma série de produtos ent farmácias 
e supermercados estão sendo remarcados; as pessoas estão 
aproveitando o momento em que estamos vivendo e a confu
são para alterar os preços. 

Pergunto aos nobres Senadores se é normal discutirmos 
se o aumento de salário deve ser de 60%, 80% ou "100%. 
Penso que sim. Mas não é normal ficar de braços cruzados, 
assistindo ao que está acontecendo. A_sociedade tem de parti
cipar e tomar alguma providência. _ . 

O Ministro Fernando Heni-ique Cardoso está conversã"ll
do, os sonegadores estão sendo ameaçados, mas sabemos que 
o Governo encontra dificuldades. Lembramo-nos que houve 
um momento em que a sociedade mobilizou-se 1 foi para as 
ruas, as mulheres gritaram, prenderam os gerentes de super
mercado. Hoje, não há essa C~?ndição. M~s se, de repente, 
a CUT, a Força Sindical, a_CGT, as representações empre
sariais e o Governo, numa reunião, começassem a· agír nesSe 
sentido, começaria bem. 

Aqui está uma reportagem de O Globo - a qual peço 
a transcrição nos Anais - cujas manchetes dizerii; "Troca 
de moeda gera remarcação de até 4~_%". Só porque trocou-se 
a moeda. E vigarice- Õ que ~§_tfi acontecendo. Um jornal de 
Brasília cifa inclusive a relação dos produtos remarcados, após 
a retirada dos zeros: o arroz aumentou 32,8% (o _pacote de 
5 kg aumentou 31.9%); o f~ijão carioquinha, 88%; m<iizena 
de SOO gramas~-49%; á bisCoito cream cracker. 49%; o óleO 
de soja, 41%. 

Nessa hora, os meus amigos da CUT, da CGT, da Fofça 
S.ind5cal estão disc':ltindo se devem sen_tar <l_mes~ de negç
ctaçao ou náo, porque querel!l que o aumento salarial não 
seja de 66%, mas sim de 100%. Mas que dlabos! Seja qual 
for o percentual, o que está acontecendo é muito pior. TemOs 
que reagir, temos que responder. Salário não causa inflação, 
mas, muitas vezes, salário é mOtivo para muita gente especular 
em cima da inflação, como está acontecendo agora. --

O Sr. Epitacio Cafeteira- Permite V. E~ um aparte'? 

O SR. PEDRO SlMON- Com o maior prazer. . 

O Sr. Epitacio Cafeteira -Nobre Senador Pedro Simon, 
V. ~x:. às.vezes, reclama 9a falta de diálogo~ Coloquei para 
o Mtmstro Fernando Henrique Cardoso, em mais de uma 
ocasião, que o que está acontecefldo neste País é que o valor 

da m.oeda está desaparecendo diariamente. A moeda perde 
o yalor todo dia, tanto que faz parte do noticiàríO econômico 
diário de todas as televisões e rádios o preço do dólar; que, 
às vezes, muda trê~ vezes: de manhã, na hora do almoço 
e de noite, na hora do fechamento do comércio. É claro que 
urna moeda que não tem valor, que basta dormir fora do 
banco para valer menos, ela lev:a, naturalmente - e daqui 
estou falando sem defender nenhum supermercado ou loja, 
porque não sou dono de coisa -alguma, a não ser da minha 
própria vida ...:...._ , o comerciante a adaptar a sua mercadoria 
ao·preç<i da moeda, senão ele não vai poder repor ó seu 
estoque. Pelos levantamentos que fiz, o dólar só perdeu para 
a UFIR, ou seja, o Governo está atento a modificar a UFIR 
acompanhando e até acrescentaTido uma pequena marge~ 
s9bre o dólar. Como quem marca o preço do dólar é o Gover
no, e como quem determina o preço do dólar em relação 
ao· mundo é o ouro, claro está que o Governo tem uma partici
paÇão muito grandet considerável, nes~~ aumento de.preços, 
porque é o Governo quem diminüi o valor da moeda. Quando 
vejo uma remarcação, não sei se estou vendo um aum.ento 
de preços ou um ajuste do preço ao valor da moeda atual. 
Por isso, tenho defendido que haja uma âncora para preesta
belecer um limite. O próprio MinistrO Fernando Henrique 
Cardoso disse-me, numa reunião, que estava pensando em 
pagar os funcionários em UFIR. Ora, se o salário fosse em 
~IR, posso garantir a V. Ex~: não _precisaríamos nem de 
uina política salarial. Se o funciOnário público, o trabalhador 
brasileiro recebesse em UFIR, garanto a V. Ex~ que não have
ricffienhum pleito de aumento de salário, porque manter-se-ia 
o poder aquisitivo do trabalhador. 

O SR. PEDRO SIMON- Ne_sse caso inVenüiriain outra 
refept!ncia. 

<?-~r. Epi~cio Cafeteira- Mas hoje em dia nós temos, 
ao mesmo tempo, o cruzeiro e o ·ciuzeiro reàl. Tenios tam
bém, outras moedas, corno por exemplo: o vale-reÍeíÇão, o 
vale-transporte, o cheque pré-datado e outros. Estamos cheios 
de f!iOeda. O que mais se tem neste País é moeda. E quando 
o Governo reconhece o cheque pré-datado está entendendo 
haver um~ inflação de meio circulante, porque o cheque pré
datado fOI reconhecido oficialmente como meio circUlante. 
O Brasil, hoje, é um País rico em termos de reservas. Mas 
todas essas reservas significaram emíssão de cruzeiros::para 

-, paaa_r os e~portadores. E essa emissao, naquela época, de 
cruzeiros, e, hoje, de cruzeiros reais, representa um pesado 
ônus para~ população. Havendo esse excesso de meio circu.: 
lante,_ temos, naturalmente, o problema i;nflacionário. E mais 
do que a inflação; há a desvalorização da nossa moeda. Quero 
muito bem à nossa moeda porque quero bem ao Brasil, mas 
estamOS desmoralizando-a. Agora é cruzeiro real, pensaram 
em cruzeiro forte, mas perceberam que, logo depois, ficaria 
fraco. Essa moeda, que já perdeu ta_ntos zeros, _que j_á mudou 
tanto de nome, não vejo neD:hum problema em chamá-la de 
dólar brasileiro, cotada ao par. Garanto a V. Ex~ que, pagando 
em dó~ar ou em UFIR. não teríamos o problema que temos 
h?je. E uma realidade para a qual, atendendo ao apelo de 
dtálogo do Governo, proponho-me a conversar com o Ministro 
Femaiido Henrique Cardoso e mostrar a S. Ex~ que o caminhO 
certo é garantir O Valor da nossa moeda. Garantindo o valor 
da nussa-moeda, cessa a metamorfose de cruzeiro real, de 
crUzado, de cruzado novo, de cruzeiro e de cruzeiro novo 
e haverá tranqüilidade. Hoje, até eu tenho prohlemas: quando 
observo o preço de uma mercadoria não sei maís se está caro 
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ou barato, porque mudou de cruzeiro para cruzeiro real. As
sim está atónita a população e, por isso, _os -especuladores 
fazem esse tipo de remarcação de _que V. Ex' está falando, 
mas garanto que são exceções. Sabemos que normalmente 
o preço do carro, da casa e de qualquer coisa é marcado 
em dólar. Só nós fazemos de conta qUe não sabemos disso 
e que a dolarização, segunde;> o entendimento _oficial, é algo 
muito ruim -para eSte País. POde até ser um poucO ruim Pã.ra 
_este País, mas será muito bom para o _seu povo. 

O SR. PEDRO SIMON - Considero muito importante 
a análise feita por V. Ex• e que deve ser um dos pontos 
a serem levados em consideração na mesa de negociações_ .. 
Numa hora como esta, precisamos encontrar uma saída de 
emergência para a nossa população. -

Têm razão os que afirmam - e sou um dos deles -
que é necessária uma reforma fiscal e tributária, mas que 
seja uma reforma racional. que estabeleça: se arrecadarmos 
100, iremos gastar esses 100 e o que cabe à União, aos Estados 
e aos Municípios. Por exemplo, se o "Problema do menor 
é do município e se o Bx:asil quer gastar 6% nesse setor, 
então que o valor correspondente seja mandado ao município; 
se o problema da universidade é da União e se vamos gastar 
1%, então o valor deve ser enviado às universidades. Não 
pode continuar essa desorganização político-administrativa 
que aí está: todos tratam -do menor, da saúde, enfim, todos 
tratam de tudo, e ninguém faz nada. E uma irresponsabilidade 
generalizada. Isto- terá que ser feito. Nossa responsabilidade 
é a raCionalização da organização da vida pública e dos tributos 
que teremos. Mas, até chegar lá, vamos ter que definir esse 
mínimo necessário. Dialogar é importante. 

Está aqui uma matéria que se deve analisar, de autoria 
das jornalistas Léa Cristina e Cristlrlã Alves·:-"Inflação, uma 
indústria de capital fechado", do jornal O Globo·, que consi
dero da maior ímportância, um jorn-al-insuspeito, parece-me. 
Diz a matéria, com todas as- letraS: - -- -

"A inflação não cai porque uma parcela da sacie-_ 
dade não quer. É uma pareCia pequena -comparada 
ao resto da população - mas formada por aqueles 
que têm o poder de decisão. Não é difíCil apontá-los." 

Eles estão aí. E cita, de saída, os banqueiros e os oligopó
lios, mostrando a rentabilidade dos bancos no Brasil, mais. 
alta do_que a de bancos de qualquer lugar do mundo. E 
mostra os interesses que eles tém com relação a_isso. 

Durante muito tempo, quando eu era oJ)áS:içâ"ó' e partici~ 
pava de reuniões - agora estou de passagem pelo Governo 
-,sempre perguntava porque os juros são tão altos no Brasil. 
E me ·respondiam que os juros são altos no Brasil porque 
o Governo tem 35 bilhões, 40 bilhões de dólares rolando 
diariamente. E nessa- rolagem diária dos papéis do G_o_verno 
a 35, 40 bilhões de dólares, ele tem que pagar juros altos, 
porque se não o fizer, não rola esse dinheiro. 

A informação que' tenho é de que, no início do ano, ' 
a rolagem dos títulos do Goverilá era feita a 30%. Ele_ está 
rolando ago~a os seus títulos a 18%: Se o GovernO está rolandO 
seus títulos à. 18%, por que nós temos que pagar 35%, 40%? 
Essa é_ uma análise que tem que ser feita. A mesa de negocia
çõe~ tem que de~ater essa questão e explicar por que ac::_ontece. 

Tenho aqui uma análise que considero fantasticame'nte 
importante: "Oligopólio domina 70% da economia no país". 
Trata-se de uma: matéria que foi publicad~ no Jornal do Brasil, 
e na qual nomes são citados. Não mais do que alguns grupos 

dominam praticamente todo o setor de forriecimento de pro
dutos aos supermercados. E está aqui o número, estão aqui 
os nomes e a participaçáo desses grupos. E se estão querendo 
discutir, debater, devemos sentar em tomo da mesa. Podem 
até di~er que isso é missão do Governo, é responsabilidade 
do Governo. Podem dizer o que quiserem. Mas se o Governo 
convida o trabalhador, convida os partidos polítiCoS. convida 
os empresários a se sentarem à rnesã, devemos aceitar. Vamos 
analisar a situação. ._ 

- Eis aqui a matéria do jOrnal O Globo que me parece 
da maior importância e onde se faz essa análise: quem ganha 
com a inflação? Em primeiro lugar, os bancos. Em segundo 
lugar, os oligopólios e os monopólios. Sessenta e ciilco -por 
ce~to das ':endas aos supermercados, por exemplo, estão nas 
maos de apenas dezessete grupos industriais. E o jornal O 
Globo que está dizendo isso, não é o Pedro Simon. Parece-me 
que O Globo não é um jornal daqui ne-m de fá; e--um jorfial 
insuspeito, pela análise que se pode fazer dele. __ 

As grande_s empresas ganham! Os grandes investidores 
ganham! O Governo- diz a matéria cuja análise me parece 
correta - ganha' com a inflação porque aumenta a arreca
dação. E diz ainda: se o Governo quiser fechar um olho e 
deixar a inflação andar, o Governo também ganha. Mas quem 
perde é o trabalhador. 

O Sr. Ronan Tito- Permite-me V._ Ex~ um aparte, nobre 
Senador Pedro Simon? - -

O SR. PEDRO SIMON- Darei o aparte a V. Ex• logo 
que concluir o meu -raciocínio. Os que mais perdem, diz o 
artigo, são os trabalhadores que recebem pela política oficial 
e os empregados sem carteira assinada, à margem d~ lega
lidade. 

Esse quadro deve ser analisado no seu conjunto. Quando 
os empresários disseram que desejavam que o salário mínimo 

·fosse a 20 salários, fui contra. Eu disse que_se dependesse · 
de mim, deveria ser um salário só; que tínhamos que discutir 
a política salarial de quem ganha um salário mínimO~ e quem
ganhasse dois que discutisse a sua situaÇão. A Constituição 
diz que quem ganha um salário mínimo deve ganhar o sufi
ciente para a sua alimentação e a da sua família, pã.ra educa
ção, saúde, moradia, transporte e lazer. 

Tenho um projeto_ que está em tramitação qUe diz que 
ninguém pode ganhar mais do que 20 salários. Tenho honra 
_em dizer que eu, quando Governador do Rio Grande do 

, Sul, consegui aprovar esse difícil projeto no meu Estado. Man-
dei para a Assembléia o limite de 15, entrei em entendimentos 
com ela e foi esse lim"ite fOi elevado para 20. 

Vieram me questionar como um senador ou um deputado 
iria viver com 20 salários. Para mim, não é essa a pergunta 
que se deve fazer, ~ sim como um trabalhador pode viver 
com um salário. Então, a referência teM que-sef tomada dentro 
dessa análise. 

Um dos planos mais esp-etaculares que temos ê o do com
bate à fome, que visa atingir 32 milhões de pessoas. Tenho 
certeza de que no gabinete dos senhores, como no meu, nunca 
chegou uma dessas pessoas que passam fome~ No meu gabi
nete de Ministi'õ lião chegou, no de Deputado também não. 

_ po de Governador não ch~gou e no cJe Senador nunca passou 
uma dessas pessoas que passam fome, pois elas não produzem 
e não consomem - e tenho certeza de que nos gabinetes 
dos senhores também não esteve nenhuma dessas pessoas. 
Se não olharmos por elas, quem olhará? 
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Parece-me que o debate dessas questões é fundamental. 
Não interessa se se é Governo ou oposição, se se é CUT, 
Força Sindical ou CGT, se se é cmpieSáriO;. se- o candidatO 
a presidente é este ou aquele. O que interessa é que isso 
é a base do que temos que fazer para que cheguemos ao 
ano que vem. Afora isso, que é o dia-a-dia, que é a luz do 
dia, a luz do sol, afora isso, há um milhão de coisas, de 
pretextos para se questionar o Presidente Itamar Franco ou 
o Ministro Fernando Henrique Cardoso. Para um candidato 
questionar o outro, há um milhão de m9tivo~--que d_iyic!_em 
os trabalhadores e os empresáríos. 

Esse mínimo é absolutamente fundamental. E essa é a 
proposta. Avançamos muito. _ 

Meu amigo Espcridião Amin, sentaram-se à mesa ·quatro 
centrais sindica-is: E sabemos que existem problemas entre 
elas. Isso é normal, pois são quatro. Há problemas também 
entre os empresários e os banqueiros. E lá estavam seis Minis
tros de Estado, os Presidentes da Câmara dos Deputados 
e do Senado Federal. Buscava-se o diálogo. Vamos parar 
isso e dizer: "Eu queria 100%, mas com9 rião consegui, caio 
fora"? Não é defensável essa posição: "C3í0 fora, porque 
não deram 100%, só deram 66%". E estão vendo os preços 
aumentarem, dobrarem, triplicarem e não estão fazendo coisa 
alguma, não estão tomando nenhuma providência! 

É claro que podem responder que a culpa é desse Governo 
que está af, que firou os 3" zeros, gue n~~:_f~z _nada. "Esse 
Governo é que é responsável pela inflação!" Pode até ser, 
mas e a nossa parte, c a nossa participação, e a nossa colabo
ração? Vamos negar a nossa participação para que esses fatos 
não aconteçam ou diminuam? Pode ser que soframos um des
gaste; que eu, Pedro Simon, fulano, bcltrano e aquela entidade 
sentemos a uma mesa de negociações e; não consigamos atingir 
nosso objetivo e terminemos sofrendo um desgaste. Parece-me 
que esse é o preço. Não podemos entrar num j~go só pata 
receber aplausos, já sabendo, com antecedência, que o resul
tado é certo c que teremns dividendos pessoais _e. _políticos. 
Às vezes devemos arriscat, mesmo que soframOf-desgaste. 

Diz-se que uma das causas deste País não avançar é todos 
quererem saber, sempre, quais as vantagens que obterão em 
tudo. As pessoas não se sentãm para conversar sem sa:ber 
que vantagem terão. Mas, às vezes, devemos sentar-nos à 
mesa e perguntar em que podemos contribuir, em que pode-
mos colaborar. . 

Urna entidade dessas pode colaborar com a sua história, 
com a sua biografia, com a sua palavra, com a sua honradez, 
com a credibilidadC que tem. E não é necessário que- receba 
algo em troca. Pode, inclusive, sofrer um desgaste, se ele 
for válido para o bem do. conjunto da sociedade brasileira. 
E mesmo que esse desgaste não seja recuperado e reconhecido 
no momento, que o ·seja dali a algum tempo, pois, se for 
válido e para o bem do conjunto da sociedade brasileira, 
terá valido a pena. · 

Ouço agora o nobre Senador Ronan Tito. 

O Sr. Ronan Tito- Nobre Senador Pedro Simon, V. 
E~ fala na parte de cada um e estou querendo contribuir 
com a minha pequena parte desde há muito. Não votei a 
favor do IPMF porque ele é infladoiiárlo- a Casa tem econo
mistas_ na Casa e gosta_ria de ser po·r eles desmentido. Não 
votei a favor de mais de 60% de reajuste, porque isso é inflacio
nário - temoS, na Casa, eCOnomistas brilhantes e gostaria . 
de ser por eles desmentido. Quem paga a inflação? Pergunta 
e responde V. Ex• Eu diria que antes- dessas pessoas enurne-

__ ra{}aS por V. Ex•, paga a inflação o desempregado, que não 
tem uma oportunidade de trabalhar porque __ a inflaçã9: n_ão 
permite que se criem empregos, que se abram empresas. Não 
são os trabalhadores que pagam, porque trabalhadores do 
Brasil nós já sabemos quem são._ São algl!ns habitantes do 
ABC, e o testO rião é trabalhador: O trabalhador rural nunca 
foi lembrado como trabalhador. Quem paga a inflação, em 
primeiro lugar, é o desempregado;- em segundo lugar, é o 
assalariado de qualquer natureza, porque o salário é pago 
no final do mês e a inflação o corrói dia e noite. Todos sabemos 
disso na prática. V. Ex• afirma que uma minoria quer manter 
a inflação. Não, Senador, ê uma maioria absoluta! A Câmara 
dos Deputados aprovou um projeto eminentemente inflacio
nário, inclusive com o voto do Líder do Governo. Será que 

· ninguém sabia que o projeto era inflacionário? Será que nin
guém sabia que é o assalariado que paga a inflação? No entan
to, o projeto foi aprovado por unanimidade. Então, não se 
trata de uma minoria, mas de uma maioria, porque a Câmara 
dos Deputados representa o povo na sua totalidade. Agora? 
quem paga? Quem paga eu sei, são esses trinta e dois milhões 
de abandonados que estão af. ·No Brasil já se falou ·sobre 
todo tipo de política, mas eu queria propor um Prêmio Nobel 
de Economia para os artistas, para os economistãs que pro
põem, a um só tempo, aumentar a massa salarial, distrib.uir 
a riqueza e coibir uma inflação de 30% ascendente. Nenhum 
economista, nenhum cientista político, em nenhuma época_ 
da humanidade, propós isso aó- mesmo tempo, só- aqui nO 
Brasil. Na verdade, nobre Senador Pedro Simon, fazemos 
aqui um jogo de faz-de-conta. Quando falamos que queremos 
distribuir salário, estamos querendo jogar a candidatura de 
alguém para frente. Quem não sabe que os aumentos salariais 
iiazem inflação? Quando não a trazem, na realidade, trazem
na psicologicamente. Sabemos que os juros, nos patamares 
em que se encontram, são inflacionários. Numa reunião em 
minha casa, em que V~ Ex~ estava presente, Senador Pedro 
Simon, o Ministro JOS-é EdUardo, banqueiro,_ disse o seguinte: 
to_do o produto brasileiro tem 36% a 60% de juros embutidos 
em- seu custo. E isso não é inflacionáriO?l Todos sabemos 
disso, todos falamos isso, mas, _na hora de votar. a galeria 
presente fez pressão. E o pior, Senador, é que aqueles que 
têm um pouquinho de seriedade, de responsabilidade e que
rem assumir isso são execrados pela opinião -pública. Espero 

. que- um dia a irilprensa brasileira deixe de querer governar 
o País e passe a noticiar os fatos como fei: o jornal O Globo 
nessas citações que V. EX1' acabou de ler, e que um dia preste
mos contas a nossa consciência. Gosto muito daquele dístico 
que está no frontispício do Instituto de Es_tudos Políticos Ade
nauer, narrado muitas vezes aqui pelo nobre Senador João 
Calmon: O primeiro compromisso meu é com minha co':_lsciên
cia; o segurido, com a minha pátria; o terceiro, com o meu 
partido. Aqui temos partidos que têm compromisso, primeiro, 
com o partido; depois, com a consciência; depois, com o País, 
se é que o País entra nesse roldão ou nessas contas. Na verda
de, V. Ex~ me despertou. Eu estava em meu gabinete escre~ 
vendo quando ouvi o discurso de V. Ex~. que me provocou 
para o debate. Entendo que nós temos que falar, temos que 
dar a nossa contribuição, somos Parlamentares. Não temos 
só que agir votando,_ também temos que falar, que parla~ 
mentar. A minha contribuição é a seguinte: vamos deixar 
de mentira 1 vamos deixar de tapear. O que é ínflacionário 
é inflacionário, e todos nós sabemos que assim o é. Não q~eira
mos, através de slogans surrados, que já caducaram nos _países 
comunistas, tapear a boa fé do povo. Agradeço a V. Ex' 
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o aparte que me concedeu c que se tornou longo. Descul
pe-me, mas entusiasmei-me com o discurso de_ V. Ex~ Muito 
obrigado. 

O SR. PEDRO SIMON- Agradeço a V. Ex• o importante 
pronunciamento e faço-lhe justiça. Há lOngo tempo vejo V. 
Ex~ debatendo esta tese, defendendo-a e lutando por _ela; 
V. Ex" tem ideal, tem espírito de luta e, neste plenário e 
na Comissão de Economia, é um grande ba"ialhador dessa 
questão. 

Faria apenas uma observação: a imprensa cometeu -um 
equívoco com relação ao Líder do Governo na Câmara. Na 
primeira votação, o Governo foi surpreendidó porque se üllà
ginou que naquela quarta-feira, dia de São João -falava-se 
tanto que os nordestinos iriam para ·aquelas tais festas dOs 
santos populares - , não haveria quorum. Então, não houve 
a necessária negociação para que aparecesse·-·uma proposta 
do Governo. E~ na hora, quando menos se imaginava, havia 
quorum e o projeto iria- ser votado em regime de urgência 
urgentíssima. -

Então, o Líder do Governo preferiu dizer que o debate 
seria transferido para o Senado, a ter-se na Câmara dos Depu
tados uma votação sem uma proposta. 

V. Ex~s devem se lembrar que esse ponto foi mais ou 
menos parte do pronunciamento que fiz desta tribuna na últi
ma vez que aqui estive. Quando o Senador Ronan Tito diz 
que temos dever com a nossa consciência, panicé-me que 
isso é fundamental para nós. 

Durante minha modesta vida pública, que é muito singela, 
muito simples e muito humilde, tenho prezado a coerência 
que sempre mantive cm minha conduta. Eti-governadc:>r, _eu 
miniStro, eu senádor, eu homem de oposição, simples e humil
de, sempre fui o mesmo na maior parte da minha vida. Está 
aqui o meu amigo, Senador José Fogaça, que aliás s"e identifica 
com o meu modo de proceder, que é testemunha disso. Somos 
sempre os mesmos, não mudamos. Não tenho maneiras dife
rentes de proceder quando estou na situação ou quando estou 
na oposição. 

Mas, de repente, estou aqui discursando e algunS podem 
até dizer: será que exercer a Liderança do Governo fez o 
Senador Pedro Simon mudar o seu discurso?- Será ql!e estou 
pensando diferente? 

Como Semidor, tenho quatro projetas riesta Casa que 
tratam do salário mínimo. Não volto atrás em nenhum dos 
quatro projetas. 

Não sou contra a política salarial. O que estou dizendo 
é que o Presidente nomeou um ministro que veio a esta Casa, 
que foi ao Congresso Nacional e que pediu 1"20 dias para 
poder apresentar a sua proposta. Quanto a essa política -
talvez V. Ex~s não se tenham dado conta--, quando o Ministro 
Fernando Henrique e o Ministro Walter Barelli a. expuseram 
na reunião que tivemos com as lideranças, disseram: esse 
é um projeto ernergencial. Nós queremos esse projeto, mais 
essas medidas que, em conjunto, vão se somar ãO, projeto, 
além desta comissão· de debate cm torno da Pauta Brasil. 
E vamos esperar 120 dias. 

Será que pedir 120 dias foi pedir demais? O q·ue· já está 
causando aumento nesses 30 dias em que discutimos se se 
aumenta ou se não se aumenta? Se é 100 ou se é 60? Quanto 
já causou de aumento isso? Será que esse é o caminho? Ou 
o caminho será que um grande debate em torno de_ssa questão? 

Não mudei a minha consciência. Não sou hoje, de repen~ 
te, o Pedro Simon que está pensando diferente porque está 
lá no governo. Não! Não faz parte do meu estilo. 

Porém, minha consciência me diz que se q_ Sr. Fernando 
Henrique Cardoso, um homem de bem, um homem sério, 
um homem que tem uma proposta - o seu nome está em 
jogo - , faz um apelo nesse sentido, apresenta o seu estudo 
e diz que precisa desse apoio, por que não lhe dar um voto 
de confiança? Por quê? 

Meus amigos, este Senado o concedeu ao Dr. Collor! 
Aprovaram o Plano Collor I, que botou a mão no bolso de 
todo mundo. O primeiro ato do seu Governo foi agir à revelia 
de tudo aquilo que ele pregou durante ·a ·campanha! E ele 
disse que não se deveria votar no Lula, porque, se fosse eleito~ 
o Lula faria aqUilo que ele: Collor, fez. E esta Casa o refe~ 
rendou! 

O Sr. Fernando Collor chego_'! ao poder Com o voto popu
lar, disse que ia mudar o Brasil e que tinha um tiro só para 
acabar com a inflação. A Casa, ·então, deu-lhe um voto de 
confi3.n~a. E 5f~u _no que 9eu! E não acho que o Congresso 
errou. A época, eu era Governador de Estado e nunca me 
esqueço do ex-Presidente Collor, na televisão, com a imagem 
das tomeirinhas, dizendo que o dinheiro estava na ciranda 
finanCeira e que ninguém mais-- tinha interesse_ em produzir -
porque só a plantação de coca ou maconha dava dinheiro. 
Agora, arrecadei esse dinheiro e ele está guardado. Liberarei 
esses recursos usando uma torneirinha. Para isso, vou começar 
liberando verbas para quem planta arroz, feijão, mílho e man
dioca; vou usar outra tofneirinha para incentivar a construção 
de casas populares. Achei aquilo urna maravilha! 

E vocês, Senadores, Votaram nele porque tambéin cOnsi
deraram a proposta era boa. Deram, portanto, uma chance 
ao Dr. Collor, acreditaram nele. Agora, não podem fazer 
o mesmo com o Sr. Fernando Henrique? Por quê? Qual é 
o motivo? Por que não tentamos ver se vai dar certo? 

Por que não tentamos para ·ver se dá certo? 
Não discuto se a CUT, se ã CGT, se a Força Sindical 

quiserem votar contra; que votem! Mas por que não querem 
sentar à mesa para discutir a continuação daS medidas antiin~ 
flacionárias? 

O Sr. Josaphat Marinho- Permite-me V. EX~ um aparte? 

O SR:. PEDRO SIMON - Concedo um aparte 'aO nobre 
Senador. 

O Sr. Josaphat Marinho- Nobre Líder, claro que V. 
Ex~ - compreende-

O SR. PEDRO SIMON - Concedo um aparte ao nobre 
Senador. 

O Sr. Josaphat ·Marinho - Nobre Líder, claro que V. 
Er _:__ compreendo -cumpre, e cumpre bem, o seu dever 
na _justificação do procedimento do Goveino. Também con
cordo em que a responsabilidade nas soluções tem muito de 
natureza coletiva. Aquiesço, também, em reconhecer que o 
Governo deveria conversar, como convetsou, com os líderes 
trabalhistas e os representantes daS classeS produtoras, já que 
agora não querem ser chamados de representantes das classes 
conservadoras. Mas atente V. Ex~ ao seguinte_:_ o Governo 
não pode ficai- conversando com essas clasSes enQuanto elas, 
como o próprio Governo reconhece, conversam durante o 
dia e à noite aumentam os preços. Não pode o Governo cOnti
nuar esperando-a colaboração dessãs classes com íhérC1ã. O 
Governo dispõe de normas legais, dispõe de instrumentos 
criados, como o CADE, _para a ação coercitiva sobre esse 
abuso do poder econômico contra a economia popular. Pare
ce, portanto, que, se de um lado o Governo quer prazo para 

--·~---~--·~----



7090 Quinta-feira 5 ~!ÁRIODO CONGRESSO NACIONAL_(Scção II) Agosto de 1993 

completar as suas m<.!didas. c o Congresso tem aqui .... scido 
nesses prazos, de outro lado, o Governo tem _que agir com 
os instrumcntO!i. de que dispõe para evitar o abuso do poder 
econômico. Se não o fiz~.: r, enquanto a class~ polítiCa discutt:-. 
a classe empresarial mais cmpohrcce, mais acarreta a desgraça 
da grande parti..~ dapopulação. De minha parte, o que entendo 
é que o Governo não pode ficar fazendo a_pelo apenas aos 
empresários para que n.ã6 áumentcm oS preÇOs. se-o pr6pfí0 
Governo reconlu:ce que à noite, do dia em que eles conver
saram. os preços são ~ftfní.Cntados. Cumpra o Gowrno o seu 
dever, assuma sua re·sponsahilidade de tomar as providências 
que cabem para coihir o abuso. 

o SR. PEDRO SIMON- Corno sempre é sábio o ·pron~;~;:.
ciamcnto de V. Ex", não há dúvida nenhuma. R..::parc V. 
Ex' que fiz questão de salicfltar 4ue o ch<:~n~anw_nw yue se 
faz â ·patticlpaç<lo ·de tódos m'i.Õ iriibe o Governo da culpa 
-caso tenha culpa- e da responsabilidade de atuar cfctiva
mente. 

O que digo a V. Ex· é que, primeiro, a máquina adminis-
tratiVa" foi desarrumada de uma maneira tão brut<.~L tão viõ
lenta que causa pena. Ela está sendo rddta. Repare V. Ex', 
por exemplo, que, em temiOs de combate à sonegação. aos 
poucos ela está sendo debelada. E isso tem que ser fdto 
com seriedaJc, não pode ser fóto para tenta r éXplnrar ou 
atingir a, b ou c, não pode haVer revanchismo ou coisa pare
cida. Mas tem que ser feito de qualquer maneira. 

Em um almoço com o Ministro Fernando Ht.::nrique huje 
à tarde, ele me dizia que talvez fosse necessário fazer alguns 
kvantamcntos sobrt:: abu~o de custo~ e detcrrninar~se a caça 
aos sonegadores-; que- se bate!)~e â porta desses cidadãos, de 
uma empresa dessas. para se apurar possíveis sonegoições. 

Primeiro, ·a máquina-da organização está anárquica; se
gundo, a capacidade que tem o G~verno de desc;_n_\I'Qlver um 
projt!tO, como cortar preço e tudo o mais. está desacreditada, 
ridicularizada mesmo. E o pessoal da imprensa, com quem 
estive antes de vir a esta tribuna, imaginâ-quc, com essa remar
cação exagc·rada. não haverá outra saída a não ser o congela
mento de preços. A eles cu afirmei que nem o Presidente 
Itamar Franco. nem o Ministro Fernando Henrique Cardow 
cogitam do congelamento. Eles pcm;am que o congelamento 
levaria a uma desmoralização governamental; o que eles bus~ 
cam, sim, é o entendimento dos vários setores. 

Agora, concordo com o nobre Senador baiano quando 
afirma que o Governo tem que tomar atguma providência. 
E digo aqui dt!'sta trihun<J: o que for possível deve ser feito, 
c essa gente terá de tomar conhecimentos das medidas aJo
tadas. 

Ftii inrnrmado de que o nosso querido amigo Albano 
Franco, po"r quCm tenho m·ulto'caririho, reuniu os empresáríos 
no Rio de Janeiro- c organizou grupos de trabalho que se 
preparam para atuar na revisão constitucional. Óti~no, mas 
existem alguns aspectos que ternos que analisar também. Por 
exemplo. o abuso dos oligopóliOs é um T:ato a ser analisado 
com bastante atenção.- Está provado hoje que o liberalismo 
em si, como queriam alguns, não pode ser adotado aqui no 
Brasil porque as pessoas não eStão preparada~ para isso. Que 
bom seria se economia brasileira se assemelhasse à economia 
dos Estados Unidos. Veja-se se na economia americana pode 
haver oligopólio COm O qu-e temos aqui. Veja-se se o que 
acontece aqui pode acontecer lá. 

Fala-se tanto em privatização. Muito bt::m, vamos priva
tizar, mas não podemos fazê-lo assim de repente e entregar 

- empresas públicas <J mc-ía dúzia empresários que .mandam no 

aço, qul' dc-,minam o sctor petro4uírnico etc. É necessário 
que se faça uma análise minuciosa do que deve ser feito nesse 
senlido, porque, infelizmente, não temos uma polltica global 
em nosso Pai:-,, e V._ Ex• sabe disso muito mais que eu, que 
garanta o conjunto da sociedade. 

I clllhro-mc que, quando estive certa vez nos Estados 
Unidüs, em um bairro daquele país, recebi um jornalzinho 
de circulação diária, Jaque\a comunidade. Refiro-me a esse 
fat~.), porqul.' ~ inter~ssante ob!:icrvar que enquanto no _Brasil 
tcm1)~ as grandes cadeias nacionais, nos Estados Unidos estão 
prednmirwnrlo, c com muita força, os jornaizinhos locais, in
clusiw a:-; tl'le\·i~óes locais. 

Por lJUt> t:icorrc isso lá? Porque, naquele país, as pessoas 
são t.:ducados no sentido. por exemplo, de comerem as frutas 
c o:-. kgumes da t~st~ção. Na safra da maçã._ _come-se maçãs; 
na safra da lan~nja, come-se laranjas. -Elas sabem quais são 
os produtos da época e adaptam seu cardápio a esses produtos 
porque <:fm mais baratos. E acompanham as variações preços. 
s-e-. pnr acaso. houver aumento nos preços, elas são informadas 
pelas rádio" locais e ni.io compram nada. Assim, os comer
ci<mtes são ohrigados a baixar o preço do produto. 

Entâ<), na sociedade americana há uma organização para 
yue não se permita abusos nos preços, o que não ocorre aqui. 
Assistimos. como diz bem o nobre Senador Josaphat Marinho, 
a rcmarcaç:~n exagerada. E agora. inclusive, com a instalação 
Jns ~isll'mas ektrônicos. não há mais remarcação produto 
por produ lo e só quando passamos pelo caixa é que ficamos 
sabendo os preços. No sábado, eu fui ao supermercado. Na 
hqra d..: pa6ar, não tinha o dinheiro suficiente e tive de tirar 
atguns produtos. A remarcação é feita de forma genérica e 
aquele índice que está no produto só é mudado no caixa. 
Em qualquer paí~ do mundo isso é feito visando à moderni~ 
zação dos supermercados, a uma simplificação de opera,çõcs 
de compn1_. 

. O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Nobre Lí
der, pediria a V. Ex' que, tanto quanto possível, ultimasse 
suas considerações. 

O Sr. Eduardo Suplicy --v.-E;x• me permite um aparte, 
nohte Senador? 

O Sr, Mansueto de Lavor - Gostaria de ter a honra · 
dç um aparte tamhém, eminente Senador. 

O SR. PEDRO SIMON - Darei o aparte ao nobre Sena
dor Eduardo Suplicy c em seguida ouvirei o nobre Senador 
Mansueto de Lavor. 

O Sr. Eduardo Suplicy- O dilema que enfrenta o Gover~ 
no, o Pr~sidente Itamar Franco e o Ministro Fernando Henri~ 
que Cardoso, não é fácil de r,esolver. Quando os trabalhadores 
e. em t::spL'~ial, a Central Unica dos Trabalhadores colocou 
para o Governo ... 

O SR. l'EDRO SIMON- Quero fazer justiça a V. Ex• 
que, durante todo o encaminhamento da questão, fez um 
esforço muito grande na busca do entendimento. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Mas, Senador Pedro Simon, 
quando a Central Única dos Trabalhadores diz ao Governo 
4u~. Si! não for para impedir que os trabalhadores arquem 
com maior sacrifício no combate à inflação, eles não poderão 
continuar à mesa de negociação é porque não vêem_]_ -~m 
dan:zct, LJue esteja haVendo um tratame·nio de eqüidade para 
com outras formas de remuneração; ou mesmo uma exigência 
tão dura para com aqueles que recebem a remuneração pela 
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aplicação do capital financeiro quanto à que se-está querendo 
aplicar à remuneração dos trabalhadores. Se formos examinar 
os números que, ainda ontem. foram apresentados pelo Minis~ 
tro Fernando Henrique Cardoso e pelo Ministro Alexis Stcpa
nenko às Lideranças, poderemos observar prirrieiro que, em 
termos de execução orçamentária de 93, em relação a 92, 
o que mais aumentou não foi tanto a rcmurleração. os encargos 
sociais e com pessoar - a remuneração dos trahalhadores, 
em geral, em nosso Pais; o que mais tem 'áitiiientado são 
o_s juros e encargos da dívida. Para 1994, em relação a 1993 
- e já houve um aumento considerável de 92 para 93 -
, o que se _observa é que, novamente, enq~_anto encargos 
sociais e pessoal deverãO aumentar. na prevürão governamen
tal, cerca de 39%, a dívida interna aumentará em mais de 
100%, e os juros e encatgos da dívida externa_em ITiais-_de 
300%. Aliás, Senador Pedro Simón, tivemos ciilte·m. pé la pala
vra do Ministro Fernando Henrique Cardoso e pelos quadros 
que nos foram apresentados, uma informação de extraordi
nária relevância para o Senado Federal, que tem a incum
bência de examinar os acordos da dívida externa - a não 
ser que haja uma reforma tributária de larga repercussão, 
mesmo com o IPMF já aprovado - que se está prevendo 
para o ano que vem, um déficit primário da ordem de 11 
bilhões e 840 milhões de dólares para 1994. Ora, Senador 
Pedro Simon, quando o Governo Collor e, depois, o Governo 
Itamar Franco encaminharam as demonstrações do que iria 
ocorrer com a economia brasileira, para efeitO de o se:nado 
Federal apreciar os acordos com os credores internacionais, 
tínhamos, ali, a previsão para 92, 93 -e ·94 de que teríamos 
superávit primário. Com este superávit primáriO e mais senho
riagem, ou seja um ·aumento da base morietária consistente 
com o financiamento do crescimento sem inflação, poderíamos 
fazer frente ao pagamento dos encargos da dívida externa. 
Mas agora temos a previsão de que, para o ano que vem, 
não há senão um déficit primário. Com os encitrgos dãs dívidas 
interna e externa, vamos ter um resultado operacional nega
tivo extremamente sério. É preciso, pois, que a política econó
mica vá para muito além do que seja apenas a política salarial 
e a política de substituição do cruzeiro pelo cr~zeiro real. 
V. Ex~ mencionou que o Ministro teria pedido l20 dias, mas 
há que se esperar do Governo maior criatívídade. Temo, Sen_~_
dor Pedro Simon, que o tempo começa a se esvair - e já 
se vão dois meses de gestão do Ministro Fernando Henrique 
Cardoso- e a qucs_tão começa a preocupar a opinião p-ública, 
começa a preocupar os trabalhadores e o~ ~-J:!ipresários. A 
taxa de inflação, quando assumiu o Ministro Fernando Henri
que Cardoso, que era de quase 30%, agora está em -~2. 33%, 
não que esteja em vigor o IPMF, pois só vigorará a partir 
de 26 de agosto próximo. Mas não é porque vai h~ver_o 
IPMF que está havendo a inflação. Também não se- poderia 
atribuir à nova política salarial, mesmo sem os 100% integrais, 
como o Ministro Fernando Henrique quis atribuir, a esse au
mento de preços. Um artigo publicado na última revista de 
economia-política, abril/junho de 1993, por um dos principais 
assessores do Ministro Fernando Henrique Cãid_o_s-o, Gustavo 
Franco, "Alternativas C'Est3.biii:iação, Gradualismo, Dolari
zação e Populismo", trata as questões, taiSCámõ a do pacto 
social e de acordos setoriitiS- como instrumentos ·qualificados 
como _de __ panacéia. Aqui esta até o título: "O pacto social, 
uma velha panacéia''. Na verdade, um dos principais técnicos, 
assessor do Ministro Fernando Henrique Cafdoso, não acre
dita muito na possibilidade de um entendimento. Avalio, Se
nador Pedro Simori, que, para- C:staitnos pensando não apenas 

nos trabalhadores qUe estão empregados no ABC, ou~no RiO 
Grande do Sul, ou em Pernambuco, ou em qualquer lugar 
da economia brasileira, precisamos estar pensando nos que 
estão desempregados. nos trinta e dois ou trinta e três milhões 
de indigentes. Vamos precisar de maior cria_tividade, vamos 
precisar ousar e verificar, ·da parte daqueles que obtêm a 
sua remuneração na forma de juros. tanto credores internos 
quanto "internacio~nais 1 que contribuição terão a dar para que 
o Brasil saia do presente imbróglio. Assim, Senador Pedro 
Simon, o que eu _gostaria d~ ressaltar é que o esforço de 
V. Ex~ para- qUe haja o entendimento e o diálogo é positivo. 
Tenho inclu~ive a certeza de que as centrais sindicais,_ embora 
t~nham dito que não aceitam que os salários deixem de ser 
recompostos em pelo menos 100% da inflação, estão querendo 
vef_ uma alternativa à alt~ra do grand_e_ desafío que ternos 
pe_l_~_ fr(!"!_lte. A solução ainda não foi inteiramente dada. Vamqs. 
precisar exigir mais do }vf_it:J_istro Fernan<;i9 Henrique Cardoso_ 
e do Presidente Itamar Franco. 

O SR. PEDRO SIMON -Agradeço a gentileza do opor
tuno aparte de V. Ex~ Muitas vezes as pessoas dizem que 
eu tenho o vício de ser otimista. No aparte de V. Ex', entendi 
que se depender do nobre Senador, V. Ex~ é totalmente favow 
rável, e __ o entendimento continua em torno de um diálogo 
da Nação. 

Não me parece que V. EX" tenha pensado em me colocar-
numa posíção delicada, e foí muito inteligente ao falar no 
assessor do Ministro que chama o entendimento de panacéia. 
Tenho certeza de que este nao- é o pensamento de V. Ex• 
Pode ser o pensamento do assessor do Ministio. 

Não estranharia mui to-que o ã·ssessor do Ministro FerÍlan
do Henrique Cardoso, e o assessor é um competente econo
mista, mas não parece ser político, pensasse nisso. Na verdade. 
é o que a imprensa vem traduzindo. Já se falou tantas vezes 
em repetir, sentar à mesa, chamar os Deputados, os Senadow 
res. E olhe-se o que aconteceu em Moncloa. Já se falava 
nisto para se fazer o entendimento na hora de terminar com 
o regime militar para vir a democracia. Veio o Ernesto Geisel 
com a história -do "lenta, gradual e permanente". Não me 
surp-reende que um economista diga que sentar à mesa .para 
buscar o entendimento é uma panacéia. 

Digo com toda a sinceridade que eu acredito mais em 
sentar à mesa e buscar o diálogo do que no nascimento da 
genialidade da cabeça-do assessor do Sr. Fernando Henrique 
Cardoso. Prefiro ver sentarem à mesa as pessoas simples, 
os empresários, os trabalhadores, os Parlamentares e os Minis
tros buscando o entendimento, uma fórmula que tenha trân
sito, à genialidade que S.S• possa ter. Mas entre ter a geniali
dade que ele queria ter à credibilidade da~sociedade é um 
avanço muito grande. Ainda prefiro a busca do diálogo à 
genialidade do assessor do Ministro. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Permita-me apenas, Senador 
Pedro Simon,. se-nd_o_ justo até com o economista Gu~tavo 
Franco if\que citei o seu artigo, comentar urna de suas frases: 
·~A razão para essas alegações é o que menos importa diante 
da conclu_são óbvia. Nos acordos setoriais, a julgar pelo exem
plo au_tomobilístico e à lu~ dos_argumentos de ~eus defensores 
do PT e da assessoria de, imprensa das montadoras, é o expe
diente que beneficia os seus signatários e socializa os custos-b~
nefíc;ios, através de uma renúncia fisçal." Gus~avo Franco 
estaria dizendo que esses entendimentos podem se dar, às 
vezes, à custa da sociedade e em benefício de interesses corpo
rativos, mas é preciso analisar os acordos da indústriã-automo-
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bilística à luz do que havia anteriormente. V. Ex~ tem razão 
quando diz preferir que as partes de quaisquer conflitos este
jam sentando-se ã mesa para conversar. No próprio setor 
automobilístico, se há dois ou três anos nós Vimos esciitórios 
da sede das empresas sendo incendiados, os carros das direto
rias sendo revirados e destruídos à porta das fâbricas, quando 
houve enorme impasse nas negociações, é inliitó" melhor qUe 
estejam os di retores dos sindicatos e das empresas sentando-se 
à mesa, inclusive conversando com a parte empresarial e colo
cando os livros abertos na mesa para vei--o- que é pos:;ível 
realizar. Se, porventura, houver, por parte desses que se sen
tam à mesa, formas que venham a signifiCar dt!trirnento dos 
interesses da sociedade como _um todo, cabe aos demais seg
mentos da sociedade se organizarem para verificar que não 
haja abuso neste caso; Mas é claro que é muito melhor que 
a política económica esteja· seÕdo elaborada por formas demo
cráticas de diálogos os mais abertps possíveis: IStO-eilvolve-, 
no meu entendimento, a partkipãÇãO dos trabalhadores, dos 
empresários e dos membros do Congresso Nacional, dialo
gando com o Executivo e, inclusive, com a preocupação de 
estarmos também ouvindo, na medida do possível, aqueles 
que não estão organizados, que estão desempregados, que 
estão na miséria e que não conseguem chegar ao gabinete 
de V. Ex• 

O SR. PEDRO SIMON- Quero. apenas para fazer justi· 
ça, nesse segundo aparte de V. Ex~. dizer que se a referência 
feita pelo ilustre assessor do ministro é com relação ã câmara 
setorial, especificamente a do automobilismo. Até acredito 
que é uma análise importante a ser feita, porque ali diz que 
nosso amigo Vicentinho e as lideranças_ sindicais pegaram, 
primeiro, as multinacionais representadas pelas montadoras~ 
segundo, a elite, vamos dizer assim, a burguesia operária do 
País, que são os trabalhadores das montadoras do ABC, fize
ram um entendimento à custa de corte de subsídio, de diminui
ção de imposto, que é para o conjunto da sociedade. 

Então, aquele imposto é para produzir automóvel para 
quem? Para quem tem dinheiro. Logo, o empregado que ga
nha mais, unido ao empresário que é o mais rico, con~truiu 
automóvel, que é meio supérfluo, para aqueles que têm din __ ~ei
ro_e podem comprar automóvel com a diminuição de imposto 
que todo mundo, inclusive, os que não ganham nada estão 
pagando. Essa é até uma tese discutíveL 

Agora, o que estamos propondo não é isso. A proposta 
é sentar à mesa pàfa ·discutir o entendimento do conjunto 
da Nação. É debater o problema da inflação com o coni~nto 
da sociedade. Se o ilustre assessor do ministro se referiu à 
câmara setorial da indústria automobilística, que vejo com 
simpatia, penso que é um exemplo. Pessoalmente, propus 
ao Presidente da República e aos ministros anteriores: por 
que não fazer uma câmara setorial para discutir a cesta básica 
da alimentação? Por que não, se se discute automóveis? E 
por que não sentar à mesa para discutirmos o que influencia 
no preço do arroz, do feijão, do milho, da soja? Quais_são 
os insumos? Quais os implementas agrícolas que influenciam 
esse aumento? 

Quando fui Ministro da Agricultura, havia a CIP, Comis:.. 
são Interministerial de Preços, comum representante no meu 
Ministério, e tínhamos discussões, e no momento_ de fixar 
os preços mínimos e rã uma guerra; no momento de estabelecer 
os aumentos para adubos e tratares, era uma correria. Certa 
feita, disse- ao- meu representante o seguinte: não"-inleressa 
se é trator, não interessa se é adubo, qualquer impleme.nto 

ou produto que_ entre na agricultura, só vamos permitir o 
auritento igual ao que foi dado para os preços mínimos da 
agricultura. Foi uma revolução. 

O ex-Presidente José Sarney e o ex-Ministro da Fazenda, 
Dilson Funaro, telefonavam~ me de dez em dez minutos, pare
cendo_que o País ia cair. S. Ex~s argumentavam que ia que]):rar 
o fulano de tal, a indústria tal etc. Era uma loucura! Por 
que? Porque influenciava, quer dizer, ninguém falava pelo 
pobre diabo do produtor rural. 

Agora, quando se trata da indústria de tratar, de adubos 
falam logo cm providências. Então, por que não fazer uma 
câmara setorial para discutir os produtos da cesta básica? 
O que influi na- ·cesta básica? O adubo, trato r etc. Vamos 
controlar como estão sendo feitos esses aumentos, pois ela 
triplica até chegar ao consumidor, ou seja, entre o que o 
agricultor entrega para a -ce-ntrai de abastecimento e o que 
eu compro, o agricultor fica apenas com 20% do que eu pago. 

Devemos começar a ter coragem -de discutir essas ques
tões. Agora, podemos acusar o Governo - e diz muito bem 
o Senador Josaphat -de que é missão dele, pode até ser, 
mas na hora que o Governo convidar para sentarmos em 
toro~ de uma mesa não poderemos negar. 

O Sr. Josaphat Marinho- V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON -Ouço V. Ex•commuitoprazer. 

O Sr. Josaphat Marinho - V. Ex~ tem razão na sua 
conclusão. O Governo não pode permitir que a miséria sejã 
enterrada para não quebrar a riqueza. 

O SR. PEDRO SIMON - Eu faço o discurso e S. EX' 
com uma frase diz tudo. 

O Sr. Mansueto de Lavor- V. Ex• me permite um apar-
te? 

O SR. PEDRO SIMON- Ouço V. EX' com muito prazer. 

O Sr. Mansueto de Lavor - É a sobriedade a serviço 
da verdade. Eu gostaria também, o mais rápido possível, de 
dizer a V. Ex" que o grande Líder que V. Ex~ é traz sempre 
a esta tribuna do Senado grandes pronunciamentos e marcan-

-J.e.s posições. No que se refere, porém, à política econômica 
do Governo e a esse surto desenfreado de especulação, é 
preciso ouvir também argumentos. do outro lado: o lado daque
les que antigamente se utilizavam das máquinas de reajuste 
ou de kumento semanaL Eles estão dizendo que estão cobran
do não pelo dólar, mas pela UFIR. Estão ajustando- os preços 
pela UFIR, que é a moeda de referência do Governo. Em 
outras palavras, divulga-se a versão ou informa-se a realidade 
de_ que o Governo é o grande puxador da inflação através 
de suas tarifas públicas. Ouvindo esses a~gumentos do outro 
lado, o lado dos empresários, fui verificar as _tarifas públicas 
no mês de julho. Para minha surpresa. constatei que todas 
subiram acima da inflação. Então, nós que somos do Governo, 
vamos perguntar entre nós, intrainuros, sem que a imprensa 
saiba, sem que ninguém fora daqui escute, vamos aqui conver
sar em cochicho: como é que o Governo pode exigir um defla
tor de 10% em_ cima do salário dos trabalhadores, se ele real
-mente faz os seus reajustes acima.da inflação? Para ter autori
dade - entre nós, eminente Líder - o Governo deveria 
estabelecer, também, um deflator de 10% nas tarifas públicas 
e negociar com os cartéis. Se essa negociação não for possível, 
seria aplicada, então, a legislação em vigor. Não estou defen
dendo a colocação dos fiscais de Itamar pas ruas, Existe urna 
legislação antitruste, anti~rtel, que não está sendo _usada. 
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EStão "passando a mão na cabeça" da economia cartelizada 
do País. Isso não pode ocorrer. O segundo ponto que gostaria 
de abordar é a necessidade de enfrentar-se a questão dos 
juros. Não basta o Presidente lamentar. E Sua Excelência 
acaba de fazer uma lamentação pública - não foi nem intra
muros. como aqui estamos fazendo -contra os juros. No 
entanto, a política atual não aponta para uma eficaz redução 
dos juros. Há, na Constituição, o art. 192, inciso III, que 
eu esperaria fosse cumprido. Há um projefo qtie não- vai para 
a mesa. Quando lá chega, alguma mão visível ou invisível 
pede a sua retirada. Em seguida, dizem que juro é questão 
de mercado. É. mas há um patamar acima do qual o Estado 
deve intervir, o qual é determinado pela ConstituiÇão: 12% 
de juros anuais reais - inflação -maís 1% ao mês. A partir 
desse patamar, o Estado deve intervir; abaixo dele, vigora 
a lei de mercado. Se não pudermos fazer iSso. talvez não 
tenhamos, nós que apoiamos o Governo, auto-ridade para 
impor um deflator. seja ele de 1%, aos trabalhadores. Meu 
respeito, minha saudação pelo importante pronunciamento 
que V. Ex- faz. 

O SR. PEDRO SIMON - V. Ex• aborda um assunto 
da maior importância. O nosso bravo companheiro do Amazo
nas, que me antecedeu nesta tribuna, fez_uma análise da polí
tica das estatais e da política das privatizações. Esse assunto 
está em pauta. 

Pode-se argumentar com as mais v3.riadas razões, mas 
na verdade há a grita permanente do Presidente Itamar Franco 
com relação ao preço de determinados produtos das estatais. 
Sua Excelência, inclusive, foi ridicularizado por pessoas que 
questionavam: "Agora é o Presidente da República que quer 
fixar a taxa de energia e os aumentos da taxa de gasolina?" 
Há uma imensa interrogaçª-o com rela_çáo a_o_s_ preços públícos. 

Quero dizer ao meu prezado Senador que um dos princi
pais itens da pauta de debate do conjunto da sodedade são 
exatamente as tarifas públicas. Tenho assistido a reuniões 
entre representantes de estatais e os ministros e o Presidente 
da República. Na verdade, a discussão-é interminável... 

A direção da COSIPA afirma que a indúsifia está dando 
um prejuízo diário de unl milhão de dólares. Segundo a análise 
que fazem, é fixado um preço para- a tonelada do aço de 
modo a que ela seja vendida pela metade do seu custo. Há 
uma série enorme de razões, que não adianta serem explicadas 
para mim. Isso tem que ser feito em uma cadeia ,Pe rádio 
e televisão, pois é muito difícil fazer com que as pess6as enten
dam por que vai ser privatizado por dez o que em tese vale 
trinta porque estão perdendo vinte. 

Creio que a propoSta, âe V. Ex~ é uma das primeiras 
questões que precisam ser analisadas. Ao convidarmos traba
lhadores para sentarem-se à mesa com empresários, discuti
remos principalmente a questão de tributo, questão cm torno 
da qual os trabalhadores vão se unir aos empresários. Na 

, hora de· se discutir os preços de energia, de gasolina, o traba
lhador e o empresário, assim como a classe política, vão bater 
na mesma tecla. 

Concordo plenamente com V. Ex~ ContudO-; quefo dizer
lhe que eu, tendo sido Governador de Estado, sei que urna 
coisa é alguém pensar que decide; outra é ter a convicção 
absoluta de que não manda numa estatal dessas. Do momento 
em que entrei no Governo ao momento em que saí, ·para 
tentar dominar a Companhía Estadual de Energia Elétrica 
do RiO Grande dO Sul -e o mesmo ocorre com o- Sr. Alceu 
Collares - foi uma lutat A questão é comPlicada, é muito 
complicada! 

Um dos itens a serem abordados nessa mesa de nego
ciação que estamos propondo é cxatamente este a que V. 
Ex• alude: tarifas públicas. Faremos uina análise, urna íitter
pretação da questão tarifas públicas, porque elas podem ser 
causa da inflação. Para verificar Se são ou- não inffacionárias, 
o assunto tem que ser djscutido. Por que a energia aumenta 
o custo de vida? Por que a gasolina aumenta o custo de vida? 
Vamos determinar as causas. Concordo plenamente com V. 
Ex~, e o assunto tarifas públicas tem que estar sobre a mesa 

_de negociações e deve ser debatido pelo conjunto da_ socie
dade. 

O Sr. Gilberto Miranda - Permite-me V. E~ um breve -a-pãite? -- - --- --- - -

- --- - - --- -

O SR. I'EDRO SIMóN -Ouço o nobre Senador. 

O Sr. Gilberto Miranda- Senador Pedro Simon, parabe
nizo V. Ex~ pelo excepcional pronunciamento e excepcionais 
apartes que dele fizeram-parte. Mas p_ergunto-lhe:o que esta 
Casa negou ao Presidente Itamar até agora? Nada, exc_eto 
a aprovação do ProjetO da Lei Salarial.-0 que o PMDB negou 
ao Presidente Itamar até agora? 

O SR. PEDRO SIMON - O Governo enviou ao Con
gresso Nacional, no -finl do _-ano passadO, a tentati~a de urna 
reforma tributária, que foi totalmente rejeitada. Só foi apro
vado o imposto sobre cheque. As outras tentativas de reforma 
-tratava-se de uma mini-reforma tributária- foram aborta
das, porqu'e, na verdade, a Câmara as engavetou. A Câmara 
considerou que aquelas- matérias tinham que ser discutidas 
ria ~efo!ma con~titucional. Então, corri todo respeito, se a 
proposta que veio do Governo Itamar tivesse sido vótada 
na Câmara e sido enviada para esta Casa, nós já teríamos 
uma mini-reforma tributária, e parte disso, pelo que tOdos 
estão gritando hoje, já teria sido feito. E meSmo o imposto 
sobre cheque, com todo respeito - questão em torno da 
qual o Governo, agora, está fazendo urna confusão dos diabos 
--,só saiu daqui há pouCO tempo. 

- Em segundo lugar, em termos de polítiCa salarial, o COn~-
gresso não negou ao Governo, mas magoou--m-e a mafieira 
como ocorreu. Todo cidadão que se tornou Ministro da Fazen
da sentou-se na cadeira e fez o que quis e todos lhe deram 
um crédito de confiança. O primeiro Ministro qUe não ganhou 
um crédito de confiança foi com o Sr. Fernando Henrique 
CarPoso. O Sr. Dilson Funaro ganhou; o Sr. Francisco Dorne
lles ganhou; o Sr. Delfim Netto ganhou, todos ganharam. 

- É ilormal, é da origem da alma humana: quando um cidadão 
assume uma posição, todos torcemos para que dê certo. A 
prfmeiia" vez que isso náo aconteceu foi com relação_ao _Sr. 
Fernando Henriqüe Cardoso. 

Erit3.o, qúándo o meu _amigo, o nosso· Líder do PT, diz 
que o Sr. Fernando Henrique Cardoso já assumiu há tanto 
tempo e que está na hora de haver algum resultado, S. Ex~ 
que se lembre que mais da metade desse tempo está sendo 
gasto na discussão da Lei Pairo, que é a questão salarial. 
Não era hora nem o momento, porque na verdade nós sabemos 
- o nobre Senador Eduardo Suplícy sabe e eu sei - _que 
o Deputado Paim pretendia discutir aquele projeto do 100%, 
mas não sei o que oéorreu, um acidente de percurso talvez, 
e todos conhecemos o resultado. Na verdade, não era para 
ser_ isso. Então, a reforma tributária não saiu e a Lei Salarial 
-Saiu de Uma maneira que o coitado do Ministro Fernando 
Henrique não esperava. Coitado! 
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O Sr. Gilberto Miranda- Nobre Senador, nos últimos 
30 dias só se fala em Lei Salarial. Será que o país não tem 
mais nada para falar? Será que não tem outra preocupação? 
Será que o ministro só fala cm Lei Salarial? E o resto? Acho 
que o nosso partido, não falo pela liderança do partido ... 

O SR. PEDRO SIMON - Com todo respeito: V. ·Ex• 
sabe como eu sei que a pauta das rádios, dos jornais e das 
emissoras de televisão é a Lei Salarial. Ela ~está ila moda, 
ela é que está no dia-a-dia. Eu falo de outro assunto, mas 
o que sai nos jornais do que falei é a Leí Salarial. O Mini?tro 
Fernando Henrique fala de mil assuntos. mas o qu~ sai nos 
jornais é a Lei SalariaL Por quê? Porque está na ordem do 
dia. Todo mundo quer saber se vai aumentar ou se não vai 
aumentar. Infelizmente a nossa vida é essa. Quem traça a 
manchete dos jornais e pauta o assunto do dia é a Lei Salarial. 

Se dependesse do Ministro Fernando Henrique, se depen
desse do Presidente Itamar ou de mim nem se falava. Fechá
va-se a boca durante 3 meses e não se falava em salãrios 
para não ser causa·cte inflação. 

V. Ex• tem toda razão. Mas o assunto chique do dia 
é a Lei SalariaL W pedif -ao Deputado Paim para S. Ex• 
parar de falar em Lei Salarial para ver o que acontece. 

O Sr. Gilberto Miranda- Queria dizer para V. Exa 
que eu gostaria muito, não falando como líder, estando senta
do na cadeira do líder, de ver o PMDB ... 

O SR. PEDRO SIMON-V. Ex• tem capacidade c crédito 
para isso. 

O Sr. Gilberto Miranda _;:Agrade-çO.- Mas_ gosta_riã -de 
ver o PMDB cm outra situação: Queria -ver o nOsso Nrtido, 
o meu, o seu e de muitos Srs. Senadores qu-e--aquf-estão, 
sentado do lado de cá. 

O SR. PEDRO SIMON- O nosso Presidente José Fogaça 
está atrás de V. Ex• 

O Sr. Gilberto Miranda - Eu falei. Mas gostaria de 
ver V. Ex• numa oposição construtiva. Fica muito difícil defen
der este Governo. Apesar de o nm;S"o partido defender este 
Governo, está muito difícil. Falta -a este GovernO aç_ão, falta 
tomar decisão i só se fala em salário, só se fala niSso e naquilo. 
O Governo "loteou" as estatais, deu uma P!!ra_cada partido, 
com direito a dirctor-financeiro, diretor-administrativo, presi
dente_ etc. Tenho certeza que V. Ex~ não indicou ninguém 
para qualquer estatal; eu também não o fiz. O problema é 
que o Governo "loteou" o Governo- e, ao inesi]lO tempo, 
não tem apoio, Senador! Então, ou-o GoVerno cóbra daqueles 
para quem ele concedeu benefícios e tem mais fidelidade, 
ou o Governo decida-se. Não podemos continuar desse jeito. 
O Governo está atacando a periferia do problema e não o 
problema efetivamCnte. Creio que o Presidente da República 
já recebeu, por dez vezes, voto de confiança desta Casa e 
do Congresso. Aprovamos nomeação para Presidente do Ban
co Central e pratTcamcnte tudo_o mais. Se algumas pequenas 
coisas não foram aprovadas é porque o Governo também 
não demonstrou interesse para esse fim. Acreditamos· rio Go
verno, no Presidente Itamar como um home}ll sério, -como 
um homem direito - Cstamos cans3dos de falar isso nesta 
Casa- , mas falta deciSão, falta ação, faita -governo. Muito 
obrigado, Senador! 

O SR. PEDRO SIMON - Posso inclusive, a qualquer 
momento, com muita satisfação, debater com V. Exa sobre 
o assunto do seu aparte. Neste momento, de_sta tribuna, o 

que menos me preOcupa é defender o Governo. A análise 
que faço agora é uma tese _que defendo há muito tempo: 
a sociedade tem condições de dialogar, no sentido de encontrar 
uma saída para este País. Confio no conjunto da sociedade 
em buscar, em encontrar o diálogo mais do que no Dr. Itamar, 
no Dr. Fernando Henrique Cardoso ou no PMDB. Será que 
o Brasil não tem -condições de fazer o que o Japão fez, o 
que países europeus fizeram ou o que a Ásia e muitos outros 
países estão fazendo, que é sair dessa crise em que se encontra 
com Um entendimento? Será que a nossa elite dirigente é 
tão irresponsável, é tão incompetente, é tão sem falta de 
brio que isso rião pode acontecer?-

0 Sr. Gilberto Miranda - É, a nossa elite não merece 
este País, Senador! 

O SR. PEDRO SIMON - Está funcionando na Ásia, 
na África, na América, no Paraguai, na Bolívia, no Chile, 
na Argentina. Por que não pode acontecer no Brasil? Não 
vim aqui defender o Governo. Neste momento, estou defen
dendo a sociedade brasileira. Será que não ternos condições 
de Quscar esse entendimento? 

Sr. Presidente, agradeço os apartes e também a tolerância 
de V. Ex' Desejo assinalar que, a meu ver, co-nseguimos fazer 

. algo muito importante, ou seja, entrar em entendimento com 
os ministros da área económica e da área social, o Presidente 
da República, o Presidente da Câmara dos Deputados, o Presi
dente do Senado Federal, as quatro centrais sindicais e repre
sentantes dos empr~esários. As respectivas assessorias já se 

-reuniram várias vezes, tendo, inclusive, elaborado a-síntese 
do· que eles ·chanlam de Agenda Mínima de Entendimento. 
I'l'3-i:íftima -reunião, quando foi votada essa Agenda Mínima, 
o Presidente Itamar Franco assegurou que, para cada item 
que se formar entendimento, nova negociação será realizada 

- para aprová-lo. 
O meu apelo aos amigOs da CUT, da Força Sindical e 

da ~GT é no sentido d_e que lutem para que essas reuniões 
continuem ocorrendo. Não me surpreenderia com a desis
tência do representante dos banqueiros ou dos comerciantes, 
por essa ou aquela razã_o, mas os representantes dos trabalha
Gores não podem abandonar esse barco. 

Fui convidado para uma reunião que seria realizada ama
nhã com as centrais sindicais, no gabinete do Presidente da 
Câmara. Lamentavelmente, o Presidente Inocêncio- Oliveira 

-viaja amanhã para a posse do Presidente da República do 
Paraguai, e a reunião foi transferida. Mas faço aqui, de públi
co, o apelo que fiz aos Presidentes da Força Sindical, da 
CUT e da CGT, a exemplo do Ministro Walter Barelli, do 
Presidente da República e do Ministro Fernando Henri(]_ue, 
no sentidç de nos unirmos para dar credibilidad~ e potencia
lidade a essa iniciativa, cujo resultado é imprevisível. 

Em notícias sobre os países em desenvolvimento, publi
cou-se que inflação maluca só existia no Brasil e na Rússia. 
A Rússia, que tinha uma inflação igual a nossa, já reduziu 
a 15%. Por que não podemos alterar essa questão? Por que 
não podemos modificá~la? Com mérito ou-sem mérito, com 

--aplauso ou sem aplauso, por que o conjunto da sociedade 
e a nossa elite dirigente não podeni dar essa sua colaboração? 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bemt 
Palmas.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. PE· 
DRO SIMON EM SEU PRONUNCIAMENTO: 
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* O governo entende que a questi\o salarial deve ser vista em um contexto mais amplo. Sua 
dí~cussll.o d.::ve cnglol= ull.o ~ó outros asp.::ct~s a.'l:;ocíados ao mercado de trabalho • CO!llo o 
emprego e o arcabouço institucional que reguh as relações do: tmbalho- como lambem a 
inserção da politica salru1alnlllllil estratêg.ia n..aior de recuperação Jo Cfesci:ll.t::nlo sustentado 
c estabilicbk d<, e<.:onom.iu. 

* O governo apresontou à sociedade um plano econõmico -O Pl:wo de Ação lruodiata - que 
incorpora vários, Ill!ls nlío toJos os ü:Ill!ls acÍI'"..l!l nluiliclos. O gavcrilo cnt::m!e qut a 
negociação deve oferecer a oportunidade de nprofundar as propostas do PAI e, l'm particular, 
11 ele i.J.worporur UtU:l politica salurial que lilvmcça n queda da i.u.t1nçlío, ao mesmo tempo <jUe 

preserve o s.."Llluio real e o emprego, bcrn como medidas adicio;:h·üs nos termos abaixo. 

* O gov=o se propõe a negociar ruas dcs .... ·lrla por .illteiro esquemns confes~ndaruenle 
frac'.assado.~ de co1nbate .!l inflaç.llo C<Y..no cougda.:l~t-'illos e pri:-fLxaçõcs, assim como outras 
modalidades de choques econôrnicos que vcn.l:uun a agredir o livre curso das relações 
eoonômiCllS. 

• • .ii. luz desftls diretrizes dois grandes grurx•s dt:: kr.J..~s devem ser objeto do: negoci::çll:o: (i) 
salario, emprego e relações de trabalho; e (ii) Politicas de Rendas: 

2. Telltlls assodac.los ao mercado c.le tmLalho 

l. Ulllll politica saJill.íal que ddimd:.: o scl:lrio real e o e!ll",.J!~go, e que tàvon:çuu 
queda da inflação. 

2. A manutenção do crescimento do emprcgç medi:mtc a. continuic!adc da 
recuperação da economia e o o.bru.deono de estratêgias recc&sivas de combate ó. 
inflação. 

3.\~plemcntaçil; dCJt:.ojcto de lei ;cgulando 11 pmticip.~çilu dos trnba!hadore> nos 
lw.:r0s Jus <:l.npn:sus. ·· · · · · · ·· 

4. Aprimoramento das relações cavitnl traball,o. 

3. Tem1.s a~so,:hdo~ às Politk~s de Reu,las 

1. Po!ítiCllS de fomeuto t't agricultw-a ui! ruodo u favorecer a produção dt: al.in:u:ntos e 
aumentar o poder de compra dos salf>rios reduzindo o custo da ali.mcntaç:!o. Na mesma 
l.ínlla, medidas destinadas a reduzir a tributação sobre ik·ns dn ceslll básícu en1 
colaboração com estados. O Governo se propõe inclusive a igualar o esforço fiscal dos 
esllldos oferecendo contrn.purtidns, pvr exemplo, doações para o progmm.o. da fome. 
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2. Redesenho d.' politica de t.-uif.18 púhlicas·de modo a reduzir o custo de vida das 
classes populares. Sugere-se a suspem!l.o de recuperaçues reais cm iléUS sclli!vcis, a 
implementação de esquemas do tipo •,-::!e-gns", "carta social" e progrnmas objetivando 
a rocupemçllo da• ll'otas de transpor!~ wba.no com apoio tu.dutceiro oticial. 

3. Combate LI sonegnçl!o e LI frnude fiscal, bem como a discuss~o de um siste= 
tributário progressivo e mais simples. 

4. Politic:. Jc dolosa da cunrorrência, C<.>~nbate aos carieis c oligc-pólios e 
desregulruneutaçllo de mercados. 

5. Redesc:nho do fu.w.uciameuto da scgllfidade social. Eulre outras medidas deve-se 
buscar definir uma rontribuiçilo viá\'el parn o setorrurnl e o engajamento d.1 sociedade 
civiloolibemçAo das cuutribwções sociillo (PIS·PASEP e COFINS) -

6. AUlllenlo de eficiência na provis!!.o de bens e serviços públicos de conswuo p<.>pulnr 
atravé.< de refolll1liS envolvendo privatizaç~o, irnplemcnt.1ç~o da Lei da Concessõe.> de 
Ser;iços Públicos, bem como a adoção de contratos de ~?,e;tllo oos ern~resas estatais 

7. Queda da la 'UI de juros de modo a aiÍJJgir, após recuperado o equilibrio fiscal, uiveis 
seme!h.lntes aos praticados no men:.1Jo inleruacional 

Economia 

Agosto de 1993 

Jotnal de Brasília 

Troca de moeda gera remarcação de até 45% 
FÁ_,O OUVflltA 

Na b'pC! de ltlbc!u de cnw:lro 

·itiet:!:!ES 
di s== M · ul'éd& de 
3,7'1 cm aproas dois diu tlteis. De 
ácordo com a pesquisa da lllti..I:Iwi 
se.ua·feinl, 01 .CO prndutos tinham 
um preço m6dio de CR$ 3.329,82, 
mas ODicm. fonm eocoatrados a 

-~ 3.454,89cl!; ai- """: 
Da hora de ...,. Cts Bê !'%" 
~ pw'u' 5 nm 4DS, mlil 

._. .JJ 
"""' 

os diu 23. 30 de julho. os dois ti· 
pos de c:amc_pesquisadot: - ooUo 
mole e adm - haviam sofrido um 
reajuste m6dlo de 3.5,5'5 e 24,2'1, 
respcctivamellk:. Mesmo wim, 
com a troca de moeda o produto foi 
reajustado novamente entR: sexta
feilll e ontem. No Panclio, por 
exemplo, o coxio mole perdeu os 
zeros e passou de CR$ 209,00 paq 
CR$ 220,00 (.5,2%). Para o acbn o 
reajwlc foi menor, passando de 
CRS 129,00 para CRS l.s9,00 
aJ.2'5). 

Alt11 M.dor - Mu houve tam
b6m arrcldondamcntos novos. O sa
bonete Lux Lu.\o, por exemplo, DO 

limo dbado valia~~~ Carrefour deveria ter puuodo de 

ei!=:::i:ãi:i.E ~~~:~. ~-02~ 
c CI"C P'i' CRI p SIQ, 9....!!!:._ P~ que o CO~Jswrudor en~ 

to nesta troca de tabelas fi • de fol de C:~ 24,00 (3"), Outra sa-
me~~ os tu.açlo similar ocorreu com a dúZia 
4~a SAB da lh1 Sul o cto- de.õVos-vendldll noJwnbodoC • 
me~~ pusou pelo mesmo ':J junto Nacional, que valia C~ 
quema , mu em wn pcrcen 56,30 na dltirnucxta·feira c pauou 
~~ ~caro. trb zeros c ficou para CR$ 57,30 (1,7~). 
2.2 mau 05 am::dondamentos de proço 

~~de~;ai::.':\;: :.om:o~::rdo:=.:~ 
c:aso5. No lumbo Coojunto Na· tos potzço pcrccbcriazn. E ttlCin!o 
:ionaJ, trb marcas eram vendidas a onde houve foBm. cm quantiu pra· 
::RS 55,00 lia dirima sexta·fei": r..icamcntc irrisórias. O quilo do co-
iadia, Soya c Vülc. Teoricamente, do mole no Curcfour - com o 
;usariam 55 unidades do cruz.eiro corte dos zeros - deveria valer 
cal oncem. MN o CQII'5!'midor bi . CJ!S 269,80, mas ontem cu.stava 
Jbripdoa p1gar um preço p.dloi:li- CRS 269,00. oUu(l raro eXemplo 
.ado c:m.-111;1 ?' n·ir f'lt': as tr!s foi do detergente Pinho SoJ. No Su· 

. 'W'CU enm vcDdidas a CRS pcrbox,eravt!ldidoaCRS57,l9c 
5,00. com 1 nov• moeda p..ssou 1 CR.S 

Na se :u11. compreendida enuc 49,90. 
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MÍDIA IMPRESSA 
O ESTAOO DE S.PAULO I.IES AM> C-'OE~NO <> •AG~NA. 

JULH0/93~ f 
....,_..,. 

I Custo ~ ~ -~p~~J.qpri~o~i~u~~~~~mj~~~~!n~~ 
~ )tJIINfll, oununfO .11X ~ _. ~•, em! • 

cal dé Esta.tiatlca • &tu.doa ó1eo de so~a (ol7'1,), rrau~ro 
CECI!. IA ZION! Sóclo-Económtcoa (Dieeae), (t6% ), arroz (37"•>• !&rinha. 

para o Procon. O =ln imo de trlro e lln!ll11ça (83%), Nem se ganhasse hoje os 
cas ~.soo propostos pelo mi· 
ni•tro do Trabalho. Walter 
:sarem. para o salário mini· 
mo em a~roste. o trabalhador 
paulista poderia comprar, 
na aextl-·fetra. O& 31 produ· 
tos da ceata básica. à venda 
em supermercados d& cldt.de 
de Slo Paulo. Cinco quilos 
de arroz. um de teljl.o. uma 
lata de óleo. alguns quilos de 
carne de boi • de frango, ba
tata. cebola, sabonete • d•
aodorante. detergente e 
ã&'ua sanl tárla e ou trosa-ene
ros de consumo dlàrio custa
vam Cr$ 5.866.489-37% mala 
que no nnal de junho. segun
do a peaqul""- diária feita pelo Deoartamento Intenlndl· 

atual. de Cn 4.640 mn. Póde margarina (32%>. aa.lstolla 
paur a oesta. &t6 dia '1. ape· (Sl%) e ovo (30%). 
naa. O aumento em Ja.lho rot ·Vende-se menos comida na 
o maior do ano - oltjo acu- J'e!lllo metropol!t&na de S4o 
mulado já é de 440°.;,. Paulo, Indica. pesquisa da 

Foi a comida o Item com Federação do Com~rclo no 
maior reajuate de preçoa - Estado de S4o Paulo <•er qu· 
39.06°.,. A entressaf:ra elevou dro), diz o superintendente 
o preço do boi e dto carne e Is- t~cnlco da entlda.de. Auto-
ao puxou a cotação do frang-o nlo Carlos Borges. O con~~u-
e· do ovo. AÍU& JIO mercado mo de alimentos no primeiro 
Internacional de café e de ao- semestre do ano ficou abal:~ro 
ja teve reflexo no preço do Pó do dê 1993, maa a Federa. elo 
ele café e no óliO de aoja. Em detectou ligeira recupera-
compenaaçAo, o preoo do fel- çlo no final do periodo. Com 
jlo ncou parado - a varia- o encarecimento de julho, 
cto foi de O,t1% no mea, ape- ela pode ter acabado. O Sln· 
nas. O do arroz aegutn a mé· dlcato do Comércio Varells--
dJa com aumento do 37%. ta de Gheros Altmentictos 

Acima de SO% eubiram os prevê, para este mês, queda 
Pi-ecoa de: came bovina de 2' nas venda.s de 3% a 5% em r•-
(81 %). de 1• (77%). caf6 <50%), laç&o a junho. 

Conauma de alimentO& • v•ndas em eupe:rmercadoc d• Slo P•Yto 
jan-jun ~lj•n-jun 92 

Vendas em pequenos e médios supermercados: • 1.14% (1) 

Vendas do alimentos em feiras: · • 7,20% (2) 
Vendas em !YO!J!!u .. : ·29,47% (3) 
Custo da oesta básica: 440.0% (4) · 
hntn· $/rtto~g1. F«i~n~o do Cotr»rt!lo no EStl~ di Sjo P1ulo ~ Dif~s•IPToCDn 
(r. ~MMJG de SSo Paukl; ~ • 3. ~~ IINIIOptJ/an., 4. .cumul~dD do •no '''julho 
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c~ RAOI~BRÁS • Emp;esa Brasileira de Comunrcação SA 
.P: i>resrcencra da Ropublrca 

Casa Ci•Jil 3~/,5 
, 

MIDIA IMPRESSA 
JORNAL. O ESTADO DE S,PAU10 --- 1°

1

~~1 IM~ULH0/931.~ERNO b~P~fA .__._. - -

RIO- O mi: 
niatro ela Fa· 
zenda. J'er• 
na.ndo Henri· 
que Cardoao, 
to! aupreen
dido ontem, 
em almoço na. 
AIIIOC!aç4o 

Comercial do RIO, com & 
praocup&ç40 doa emprU4· 
rtoa qUIWl to a.oa cheq uea pré· 
lli.ta.doa. Por volta. de 18 !lo
.,.., ele entrou em cont&to 
çam o pr .. ldonte do Banco 
Central (BC), Paulo Céaar 
~lmenez. pa.ra verlticar co
mo Ucarla a altuaç&o daa 
peaae&a. que. come cUaao 
e:.Oora llep.lmente. emiti: 
ram cheque• pri--datacloa. 
t1nu. repórtu chea-on a cUMr 
- .Uiliatro que ol& moama 

h&Yia pauado um cheQue 
pré-datado o em aoculda per· 
CUDtoll como é que ncava a 
sltuaç4o. O mililitro reapou· 
dela; MA aellhora é milito co
r&joea om 4!Hr luo na frOn
te do minlatro da J'uenda, 
!!'rqllO cheqll8& pri dae&4011 
-ouesata•. 

Boraa 4opoll, no I!Ucio da 
noite, o aecretãrto de PoUtl• 
ca Económica, Wlnaton 
Prttecll, Informou qlle oa 
chequea ll1"6·datadoa, com 
dataa poaterlot'W ao dia 31 de 
Julho. NI"Ao dclvolvldoa por 
erro de data. Naem 6aua mo· 
ral • ftnancetro para o em!· 
tente porq11o erro do data 
DAo6 ci'ime•. 

o praaldcluto da Contedora· 
o&o Nactoual doe Dtretorea 
Lojiatu, Gar&OD G&tlrtolli, 

__. 

que ~~&rttci"P-oil eso·~ria~Õ~ 
orerocldo ao mlllta&ro, .. tt. 
mava que ouea do vss 500 
muhou <Crs 31i.e crtlh6ea) 

·em cllequea pr6·dat&doe -
tavam em poder de tódoa oe 
comerct&Dc. do PtJL Para 
Qabrteut, a aoluç4.0 torta de 
••r llea-octa4& porqucf eatea 
cbaquea repreae11tam uma 
operaçAo de: cri4ito. Fr.ilõac!a 
4iaaechqlle. embora llepta,
aoa equea ae tcri!V&ftl l'v~
tica OOQlnm e, por tuo;· íol 
precllo IDOODtl"&l" UD& aalda 
para o problema. o vreatõen· 
te da Aall0cl&ç4o COmercial 
do Rio, H11mbortc Moua. 118 
moatrou mala tranqliÚo. 
Ele diNe qaae o problema po. 
doria aer rnoiYido com alm• 
plea circular do B&DCO Ceu· 
trai. · 
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República 

MÍDIA IMPRESSA 

OGLOBQ 

Área econômica estuda 
refo:nna administrativa 

JOAO IOIIO!I,.ROIIAIIA ALYII t 
ILIANo OLIV!l~A 

lhôes, os pstos atinaem quase 
USS 106 l)llhões. Apenas tr&s 
itens do Orçamento - as despe· 
sa:rcom-pa11111ento do funciona· 

BRASfr.IA - A equipe econO· Usmo, de aposentados e pensio· 
mica plan~Ja a realiza~lo de nlstas e transferências constttu· 
uma profunda reforma admln!s· clonais para estados e munlcí· 
tram·a pua tentar reduzir as pios - consomem US$ ~9 bi· 
df!spesas do Governo e equil!· lhões, ou quase toda a receita 
brar as contas públicas no ano Pl'§\'l&ta para o ano qu_e vem. 
qu~ vem. A refonna faz parte lia E esse quadro de <lillculdades 
proposta de revisAo constltucio· o Governo quer deixar explicito 
nal que está tendo preparada pe· na apresentaçAo do. Orçamento 
lo Governo e sena embutida no de 9t que deveri ser enviado ao 
Orçamento da Un!Ao para 1994 ~ no fim c1e aaosto. A 
o Orçamento ainda está aendo Idéia i faxer um orçamento 
elaborado pelos Ministérios da transparente, em que os parla· 

d PI •' Se mentarei e a aocledade II()Ssam Fazenda e 0 an"'arnento. · Identificar de onde vem o dlnhtl· 
depender da Fazenda, minlsté· ro e onde ele será :aplicado. 
rios como o da Açlo Social e do _ Se n~& conaqu!rmos con· 
Desenvolvimento Reetonal, con· vencer 1 oplniAo publica da ne· 
siderados como foco de cliente- cess!dade de reduzir os gastos 
llsmo PQlitico, serAo extintos. públicos e acabar com o déficit, 

- O Bem·Estar Social e 0 De· poderemos fazer o Congresso 
senvol\imento Regional nio fa· lpl''ovar 1 medidas duras. até 
zem a menor falta O dinheiro mesmo 0 fechamento de ministé· 
que o Governo gasta com os cha· rios --raclocint o assessor de 
mados programas sociais J?Ode Fernando Heruique. .. 
perfeitamente ser remaneJado A proposta encontrará resls· 
para melhorar o setor de Saúde têncta no Conereuo: Uma refor· 
- diz um assessor do I!Únistro ma que atince em cheio os mi· 
Fernando Hennquc Cardoso. nlstérlos encarregados dos pro· 

Os técnicos da irea económlca gramas sociais rere o lntere&· 
chegaram ii concluslo de que 11e de alguns pollticos, que rei· 
não hil. como fechar o ()rçamen· vindicam cada vez mals verbas 
to de 94 H nJo forem adotadas para obras em suas bases eleito
medidas radicais de reduçlo de i'als. Ao mesmo tempo, a trans· 
pstos e redlstrlbuiçio de encar- feréncla de encarsos para esta· 
gos entre 1 Unllo, estados e mu· dos e munlclpios nlo agT&da 1 
nic!pios. A diferença antre recel· sçvernadores e J)refeltos, que, ils 

·tas e despe~as chega a quase US$ vésperas dU eJelç6cs gerais de 
40 bühõe>. Enquanto a arrecalla· 1994..querem mais dlnhãlro para 
çlo de Impostos 10ma US$ 66 bl· vtabWzar sua& candidaturas. 

33--4 

Orçamento da União 
seria simplificado 

BRASILIA - As mudan~as 
propostas pela traa eeonOmlca 
ao Governo afetam diretamente 
o Orçamento da Unilo. um Cl· 
lhamaço de milhare& de pág!nas, 
aeesslvel apenas a um pequeno 
11'\!PD de pessoas. A equipe quer 
transformar o Orçamento numa 
coisa compreenslvel pelo ctda· 
dlo comum e fazer com que ele 
reOita a realilladc lias receitas e 
despesas do Governo, aem qual· 
quer "maquiagem", A meta é. ;e. 
liulr o exemplo lia Inglaterra, on. ae um exemplar contendo o or,, 
çamento do pais pode •r com· 
prado em bancas de revista. 
-O Orçamento deve ser como 

uma caderneta de mercearia, 
discr1minando de um lado as re· 
celtas e, do outro~ as despesas -
diz um membro oa equipe. 

O Governo já montou um ~
po de trabalho encarre&ado de 
preparar a estrat!g!a de di~'ulga· 
Çlo do Orçamento de la94. Entre 
u Idéias em estudo, está a pre
paração de uma cartilha, expU. 
cando o que s.lo u receitas do 
Governo, quaii slo os prtnclpals 
lmpoitos e como sAo eastos os 
recunos públicos. 
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AAOIOBRAS • Empreu Braslle•ra de Comun1caç•o S A 
Pre•id6ncut .d<t Flepubl•ca 

MÍDIA IMPRESSA 

O GLOBO 

Remédjos têrh reajuste de até 35% 
O consumidor que for com· 

prar remédios na &ei\lllda·feira 
ni sentir a primerra dose amar· 
ga do crw:eiro real De acordo 
com o novo gu,ia da Associação 
Brasileira do Comércio F&rl!!a· 
céutico (Abcfarma), enViados on· 
tem às farmácias. os preços de 
alguns medicamentos voltarão a 
subir no início da semana. 
lista c t · 

a 
A freqüénc!a dos aumentos 

passou a ser também quinzenal 
para alguns laboratórios. Entre 
os cinco que sobem amanhA ou 
segunda estão o Timoptol (indi· 
cado para pressio ocUlar), que 
~-~de Cr$ 167.921 para Cr$ 

Como os preços já estaria em 
cruzeiros reais. o vendedor terá 
que cobrar CR$ 226,69. O mesmo 
acontecerá com o Rinetec (para 
problemas cardiovasculares) 
que, com o aumento de :IS%, H· 
cou por Cr$ 661.098 na Usta do 
ABC, mas deverá lillir por.CR• 

Alguns dos nov~sJ?i~Ç~~:: · ~'-:.- . 

·-i~mep~o~ 0.50 5 mi - '187.1121 226.1183 C:::: 35,0"/o 
- Rlroetee 5 mg 10 eomp- 45.700 """--1!181 .ta ~.0% 

Q.787 33,7% 

LIMIIOO'Ie Ir 15 mi llie 145 

lllkwrin loc.lo :.> mi ·• 178.071 

661,09 para o comprador. 
Mas antes dos medicamentos, 

o consumidor vai se deparar 
com outro aumento. O leite deve 
subir amanhA. seguindo o prc;. 
arama de reajuste quinzenal 
adotado pelas cooperativas. O ln· 
dlce estava sendo estudado on· 
tem pelas cooperativas, mas fon· 
tes do setor estimavam que o 
preço do leite C passaria de Cr$ 
38 m1l para até Cr$ ~ mil, com 
um ~uste de 18,4o/,. 

201 453 16.5% 

Considerando este maior va· 
lar, o aumento acumulado no 
ano ficaria em 650% contra a in· 
Ilação de 512',; desde janeiro. O 
leite B vendido hoje por CrS 45 
mil POderá passar para Cr$ 52 
mil. Com os preços atuais do lei· 
te C e da bisnaaa, que sal por 
Cr$ 24 mil (algumas padarias já 
cobram Cr$ 28 mil), a despesa 
mensal com os dois produtos to 
tal.iza Cr$ 1.98 milhA o, ou seja, 
42% do salário-m.lnlmo. 
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.... Cestan da classe média sobe 25% 
FÁIIO OLIVEIRA 

Não foi somenle sobre os pre
ços dos produtos de primeira neces
sidade que os empresár'íos aplica
ram reajustes consideráveis, no 

,momento da troca para o cruzeiro 
real. conforme constatou ontem o 
J51rna!~e Bl:l'sília no oas<>da-eesta . 
~..{sica.íEAtF;eS :rtisQsronsident-
dqs supérfluos que formam.o-w-
nho de consumo da classe média 
hÕuve reaJUStes de aíé 25 '& "l:ll ape
n~s uma scm~na. Ü!-. cmpres~nos 
alegaram a coincidêficia·de a ml1cda 
ter mudado no início do mês. quan
do geralmente sao trocadas as 
tabelas. 

[··' .. PRiNciPÃ'as:PÔNt~s?tiA'INIRiVas~t~l 
Protilut9 p~ 

711111 (V$) 03/00 (CR$) V.,, .. , .. 
Microondas Sharp Carausel 29.990..000.00 3A.900._90 16,3% 

Vidtto K7 Gradiente GV SOA 36.058.00J,OO AO.(®.QO 12.6~. 

Te!. c•lular Jecnophone 305 35.600,000.00 -40.000.00 12.3~. 

89,000.000,00 98.000.00 10,1% 

Loja 

Elmo 

Fuiioko 

lhe Good Guyt 

Eko ~m 

Filmodoro Sony CCO-TR 75 138.999.000.00 152.899,00 10.o•,r. Flnt lmpor1odo• 

Foc slmile Quolifoz Xerox 72AO 

Som Shorp Oiglturbo 

Terno de !irlhõ bralpfrolo 

Whi1ky Johnn_y Walker 1:2 o.no• 

Fontes: ParkShopping e Conjunto NacionaL 

7_9.690.000,00 Q3.690,00 6,3% W.Shock 

-49.500.000.00 48.500.00 

18.399.QCIO_~ __ Hi.399.0!> 

S.OOO.cy:l(),(XI 5.00J,OO 

W. Shock . 

De acordo com a "cesta" pes- Diretores Lojistas (CDL) do Distri- dias. O mesmo aparelho, ontem; já 
quisada há uma semana, o .§lli to Federai, Di mas Thomas da Fon- era comercializado a CRS 40 mil, o 
Reebok Cross Training custava seca. houve "coincidência da mu- que corresponde a um aumento que 
Cr$ I 1:390 ()QQ oo na sapaíaria El- dança terocorddo-no finai de sema- nem o dólar sofreu: 12,3%, 
mo do Park Shopping, Como o na e ainda por cima em início de Em situação semelhante se en-
produto é imponado. o preço costu- - mês, quando. os comerciantes tro- contra o videocassete da Gradiente, 
ma acompanhar a cotação do dólar, cam a tabela". Fonseca disse que modelo GV 504, que estava na vi-
segundo os próprios lojistas. -Mas se algunS fOjist:is ~aproveitaram a trine do FuJiq~a semana passada. O 
ainda assim o aumento foi ma:ior, troca de~ moeda para arredond.ar a· preço era de Cr$ 36.058.000,00, 
pois ontem o mesmo tênís era ven- ·maior os preços, não ·se trata de em: mas já pulou 12,6% no período, 
dido a C~S 14.250 Q9- ou 25. I% presários sérios. "Empresário sério passando a. ser vendido por CRS 
a mais. Em outras lojas também -não faz isso". concluiu. 40.630,00. Entre os !O produtos da 
ocorreram fortes aumentós: háãPC· -~Outro artigo considerado su~· hcesta básica" da classe média. o 
nas sete dias a Arapuã vendia o for- pérfluocque sofreu uma variação .. único que não àcompanha a cotação 
no microondas Sharp Caro use! por acima até mesmo.de sua cotação em, do dólar foi exatamente um dos três 
Cr$ 29.990.000.00 e: ontem. por dólar foi o telefone celular. O mo· que não subiram de preço. O temo 
CRS 34.900.00. Neste caso a alta úclo Techilopohone 305, vendido de linho da Via Vcncto manteve o 
foi de 16,3%. na. in;portadora The Goõd Guys. preço de Cr$ 18.399.000,00 para 

Para o presidente do Clube dos custava Cr$ 35.600.000,00, há sete CRS 18.399,00. 
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RAOlOeAAS ·Empresa Bras•oe1ra oe Comumcação S.A 
Pr_es1dEtnc1a di! Fl:epuQ.Ilca 
Casa CIVIl 

MÍDIA IMPRESSA 

JORNAL DE BRAS~LIA 

Técnicos pedem adoção de 
plano contra inflação já 

HILIYAL 1101 

O Governo -tein sOiriente- a~ 
dezembro desre ano para tentar re
verter de fonna definitiva o pro
cesso inflacionário, adotando um 
programa de estabüizaç.t.o econô-
ntica. Se deixar para fazer isto em 
1994. a pOlitica de combate à in
flação estari completamente per
dida. O cenáno esperado para 
1994, segundo alerta que vem sen
do feito por técnicos do Ministério 
do Planejamento. é ex.tremamcnte 
desfavorável à execuçio de wn 
plano de estabiliuçio económ:icl, 
basicamente. por dois motivos: 
emprimeiro lugar, será o úJtimo 
ano do mandato do presidente Ita
mar Franco, que toma-se. assim, 
ex.tremamente enfraquecido. E. 
em segundo lugar. será um ano 

llelç6ft - O fato de o ano de 
1994 ser um ano de eleições coin
cidente é outro agravante contra a 
eficácia de medidas governamen
tais. Ou seja, nio haver.i em 1994 
somente eleições para presidente 
da República, mas, t.unbém elei
ções l renovação da Cimara dos 
Deputados. de pane do Senado e 
dos a:overnadores de todos os 
..udos. 

Esw eleições coincidentes 
trabalham contra a adoçio de 
qualquer plano de estabilizaçio. 
uma vez_ que os controles de auste
ridade oos gast01 públicos sio ar
refecidos completamente: em pe
ríodos de s"imples CleiÇões desca· 
sadas e muito mais ainda no caso 
de eleições coincidentes. 

eleitoral. Dados históricos levantados 
Todos os governos enfrentam pela Scplaa comprovam. ainda, 

no seu último ano de mandato que em anos eleitorais b-' WNI ro-
tai iDefidcia da poUtiea niOIIOti· 

grandes dificuJdades pua manter ria, em Il1.lo de um dcscoDtrole 
a credibilidade e para firmar suu rcado de 
posições. Foi assim com AJfonsiD, da liquidez do me 
na Argentina. com Jimmy Carter dittltein>. 
e Gerald Ford, nos E$tldos Uai· Ot mec:anismos de polídca 
dos, c foi mim com Juscelino Ku· moaetúi.& slo neutraliz.ldos por 
bltschek e com l'* Sarne)' no pressões de demanda por ~ 
Blõlsil. e virias maDC)bru de pude habi

lidade cosamwn driblar os moca-
Mesmo quando o Governei é: nismoS lepis que tentam impor 

forte e liderado por um político corttrole ._ bae mooeWia. . ' 
hábU e carismático, como no caso 
de Juscelino, ocorre a slDdromc N eleições qi1lm o mcraldo 
do último ano do mandato. em que c desencldeiam um fone aqueci· 
o Governo é considerado ·~coisa menta- de CScm.ada. Ativos fin.ln.. 
passada'' e em que as expocwivas ceiros e pMrimónios sio coa verti-
da sociedade voltam·se pua u dos em cub e a velocidlde-rcnda 
eleições e para 0 próximo GOvl!:r- da mõeda eleva-se bn~talmente. 
no. Quando. entretanto, o Gover- Os aoVemos estaduais arruUam 
no n.io tem nem habilidade políti· formas de burlar 01 controles «· 
ca ·c nem carisma. como é: o caso çamenllrios, pswn o que nlo 
de Itamar Franco, a síndrome do t!m e. c:omo resultado fiDal. acaba 
último ano de mandato é: ainda ocorrendo mais emissio de moeda 
mais intensa. o Governo lnteiro pua a cobenura de rombos 

que dispõem ainda de reservas _no 
ex.terior organlum...<Je em lobbtes 
para eleger seus candidatos.e tra· 
zem milhões de dólares aplicados 
là fora para dentro do Pais. 

Os dólares v1o, obrigaEoria
mente, se incorporar às reservas 
internacionais do País. no Banco 
_C~;ntral, mas este tem de fazer as 
conVersões equivalentes desses 
dólares em cruzeiros. elevando de 
forma acentuada a liquidez. 

Neste cenário. a capacidade 
das autoridades mooetârias de lan· 
çarem títulos no mercado para en• 
x.ugar o excesso de dmhe1ro to~· 

--=:~P?:a~~~ 
as demandu por títulos e outras 
aplicações. 

Com a sua autoridade enfra
quecida pelo último ano de man
dato e com um cenário pintado 
com as cores das eleições coinci· 
dentes, o Governo toma-se impo
tente em 1994 para resolver os 
a:raves problemas nacionais. 

Foí uina sinaaçáo similar (me· 
nos grave, na verdade. porque nio 
houve eleições coincidenteS), que 
levou o sovemo Samey a um final 
melllledlico de uma inflaçJ.o men
sal de 84". 

Com l~r F~o. Nio~ 
nada que indique que esta história 
nio se repita - advertem técnicos 
do Planejamento. AS5im, ou o go
verno Itamar Franco adota já um 
plano de estabilinçio, ou deve 
caiu-se para sempre perante a es
alada dos preços altos, e do cons· 
tante c rá:pido enfraquocimento da 
moeda. ~ claro que o corte de tr!s 
zeros e a adiçio do pomposo nome 
"real .. à moeda nacional em nada 
alteram este qu.dro. 

cai num -hiato.. de lLI~',;i;~·~noi':---ôsetorWJ~~·:;:· ;· --.==~-~~ 
qual as medidas que adota pratiQ.- LoWtl.-.- Viriõi Ediptê:ál ~ 
mente perdem toda a cfi~. 

Agosto de 1993 
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RAOIOBRAS ·Empresa Srasne1ra de Comun1cação S.A 
Pres1dêncta da Republica 
Casa CNII 

MÍDIA IMPRESSA 
JORNAL 

JORNAL DE BRAS!LIA 

Itamar veta--1 00% e cria 
redutor de 1 O% 

O presidente Itamar Franco ve· 
tou ontem integralmente o projeto 
da Cirnara que reajustava os salt
rios e aposentadorias em 100~ da 
inflação mensal. Em despacho com 
o ministro da Casa Civil, Henrique 
Hargreaves, no PaJjcio da Alvora
da, o presidente lta:mar Frmc:o assi
nou wnbiml a Medida--Provisória 
no 340, criando um redutor de 10'1 -
para os reajustes mensais de sali
rios. O presidente anteciPou de 
terça-feira para segunda o envio ao 
Congresso das mensagens contendo 
.o veto_ e_ o texto da nova Medida 
Provisória.------

Pela nova MP. slo asseguradas 
aos trabalhadores antcci~ sa
lariais mensais Sobre 1 pucell de 

_a\6 6 salú:ios mtninios, a serem fi
udas pelo Ministmo do Tn:.balho 
at~ o segundo dia lltil de cada ml!s, 
em percentual correspondente .k 
pane do IRSM - fndice de Reajus
te do Salário Mínimo - que exce
der a lO$ no mês anterior. No qua
drimestre, a inflaçlo seri reposta 
integralmente. O redutor de 10~ 
também sert levado em conta nu 
antecipações mensais para o reajus· 
te do salário mínimo. 

Ao. vetar totalmente a lei sala
rial da Cirnara, 'O presidente Itamar 
Franco deu a justificativa de que a 

~ -- ••a adoçio do reajuste mensal nos 
tcnnos proposoos pelos depulados 
produziria uma ~vel accleraçio 

da inflaçio e, pior, resultaria cm 
uma queda real do salúiõ. De acor
do com simulllÇÕe$ da Seeretuia de 
PolíEica Económica, em fevereiro 
dc-94 o salário perderia 89% do seu 
poder de compra. Por isso, feBUDdo 
as razões apresentadas pelo presi
dente, "nio deve haver ilusões so
bre pnhos reais de salirio, que se
riam produzidos pelo projeto. 0$ 
ganhos sio ilusórios, pois só exis
tem por hipótese... O Presidente 
acrescenta que todos. os JeCITIFDIOs 
da economia ~-wlrio e custo, e 
empresários, sovemo, pres!IÇ6cs 

de .. Se"rViÇO$.:....: ri::p&ssam os aumen
tos aos preços de fonna inevitável. 

Ainda para justificar o veto ao 
projeto da Ci.mara; o presidente 
Itamar estima que os custos dos be
nefícios previdenciários aumenta
riam cerca de USS 4,9 bilhões 
anualmente. Tambmt os gastos 
com a folha salarial do funcionalis
mo público federal seriam elevados 
em USS 5,2 bilhões anualmente. 
Somando-se esses dois totais ao im
pactO das finanças públicas, como 
gastos das estatais, .. nio resta dúvi
da de que o impacto do projeto seria 
o de deteriorar a delicada siruaç~o 
fiscal em que se encontra o setor 
público bnsileiro". 

O reajuste mensal de salários 
começa a vigorar a partir de hoje, 
com a publicaçio no Diário Oficial , 
da MP. O MinisU:rio do Trabalho 
ji rem pronta a portaria Que senl di
vulgada com os. novos índices. Os 
uabalhadores do grupo B, que t!m 
data-base nos tnese5 de fevereiro, 
junho e-ourubro, recebem em agos
to a antec:ipaçlo bimestral de acor· 
do com alei anterior, para nio fica
rem prejudicados.. Os trabalhadores 
do grupo D. eom data-base em 
abril, qosto e dezembro, recebem 
em asosto o rea,j~ qu.adrimestra.l, 
de acordo ~m com a lei antiga. 

-Os srupos·A-e c .i'·=bem<He~· 
jusu: mensal cm qos10. 
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JOANAL 

MÍDJA IMPRESSA 

JORNAL DO BRASIL 

l:uropa e EUA têm mais controle 
{IÃO PAULO -.OS cdJ_gopófios Na Inglaterra. por exemplo, a sempenho dos 300 principai~ seto· 

.interferem cm qualquer o:onomia ,multa sobre uma constatação de- .res cartc-lizados europeus e aph.; ar 
rnundia!. desde que não encontrem olígopolizaçâo chega a 10% do fa· pe~das mullas. •·No Brasil h.t v~~ 
obsl.il.culos O Brc~si! sempre foi um turamenlo da empresa. Se a prâti· rias leJs que Iradicionalmente nã.0 
campo fertil par.íl o fortalecimento ca de abuso de poder ec<~nómico 5ào aphcadas". d1z o pr{lfcss.or de 
deste tipo de priHiCd.. "Nos paí~ for tonstiU..ada em algumit empresa DireitO Comerdal da USP Fabw 
rle Primc1ro Mundo ha um nsor na França. ,. lei dei.Cnnina um<i C.omparato. A Lei ~J6X. de jane:· 
enorme no controle da centraliu· pena de se1s meses a quatro ano) ro c:k 1991. pre~·é ate o canceiJ· 
ção de poucas ernpre>a~ nos seto· de prisão para o executivo que tcs· P\cnto de operações de fu~~o ou 
se~ produtivo~ No Bras1!. este tipo ponde em nome da companhia. assocraç."\o de empres-a) que rc~u!· 
~ ação nunca recebeu punição", Ma$ e nos Estados UWdos que o tem no controle de lOu,ú ou m~' 
diz Geraldo Gardenalh. economis· controle sobre oligopólios e cartéis do mercado 
ta da Fundação Getúlio Vargas e é levado aftno c fogo. As atuações No entanto. esta lct federal nài't 
cspec1alista no assunto. De~e 3 da FeQeral Trade ·commission, atràpalha a vida de:- nenhuma :m· 
criação da primeira lc:-i de abuso de que aplica multas de até USS lO presa no Brasil. já que uma mulii· 
poder econômico no Brasil. em mil por dia, e da Divisão Anti· nacional como a Gessy U\'e: ton• 
1938, até hoje. nunca houve uma Truste do Departamento de Justi· traia 7S% do mertado de sabão 
punição exemrlar. Os poucos pro- ça, sAo ri,ildas. em pO, a Nestlé tem 50% do scg· 
cesso~ existentes acabam sendo Força- Na Europa. uma en· mento de leite em po e a C'rt'J 
suspensos na Justiça. Do ouuo la· tidade como a Bundeskartel!amt, (leta·~e no"amt'nte Ge~)~ Lc1erl 
do do Atlântico, no entanto, obs· um escrilório de carteis na Alema· controla SO% do m-:rcadn dr C\· 
rãculos e o que não faltam. nha. é capa? de acompanhar o de- lrato de tomat~. 

Ganho real de preços (base Flpe) 
Sf'IOI ·tt8619J71988148919i0 1991 Ui2 Uil PtWl hrdiii .. . 

lftd1t~ G_,ho~ 

Fio< 

-~=.~~!.~!~~8-------.. __,.,.,_,....,...._ ___ ......:.:.._,--- -~..;;;.,_, 
H1gie~te .n•,. +24\ +t~ +n% -~7"' +1% •J4'ti. -rn 2,41\ +lrOf\ 
bt!ltZI _ 
1~~g~oe····· .. -" .. '71ã~ -;mr+si~-+~--:s1.7ã~+1õ.ii' 
h••PIIlJ - . " ... ... -.. R.~i;;s···~··""""'-:i"Ç"";j,~,; -.u~,;.-··~-76~~·3s\t'ii·--Ü5\ ·;;I.Oii. 
-c~A;;r; ... u .... _. __ -;rr; 22% ti%·~.,. + 74~-~+Ts%-· .a% ~.42~+iii;õ\ 
... Mook·-··-.. -·---....... ·-------··-------"-·=--M 
Blb:~t H';. ·10~ O +2-(% -; 11\ -4% +-9% ·10% a.4~ +lltOI\ _, ..................... _,..,,....._.,_, _____ ......._ ..... -.. -.......-..-·-·-··--------
EfCOll -r~ ~10'..t tt5'.t. +82% +~%+271ft +10,. •5% _a,I0%+17~ 

8 ............... --·-·---···-----·-__,._,_._--.. -·-----

0 Os prtÇOO d< alguns otijOpóUO>, 
~e~;undo estatiscka da Fipr·t'Y'~ 
apnseotuam aanbo reil dr 36~/. dt 
1986 -ano do primriro COJI~t'ltmrntCI 
de preçtJ'J.. o Plano Cruudo -- alt
asorJ.. Ji 115 prf\~ 4b .e tom rompco
tki\D'S tH&uam, ao rinal do mewv 
ptriodu, enpltl~ com • tau da 
tanaç_~o. O tetor lle alimcar~ indu~ 
trWizados: roi I iJIÚCI l:llft'ÇiO dt um 
papo de .elt ramos de alhldade con· 
liderm oliiopolilldo, <om pmla d< 
4,%8% .,. rtltçio i ll!Roçlo ll«<lda 
pelo Fipe '""' 11186 e juoho lle 199~. 
Nos aos em ~tUf.ÍUts setom lprt' 

watam perdu maiom, houu rontrolt 
4e ,_poro, loso depois. re<ol'ftl' 
rem tuas ••reta• IJrtssinratnte· 
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AAOIOBRAS • Emprl5'sa ara,ll~~ttra oe ~omumccat;.•o o,... 
#'r•s•danç•• dil Repi.Abltca 
C..Ssa Civil 

JORNAL DO BRASIL 

O que t ollgop611o 

8 O tema oligop61io é um as
sunto obrigatório para qualquer 
estudante de economia no Brasil 
e no mundo. S!.o inúmeras as 
lese> preparadas pelos acadêmi
cos da irea para estudar o assun
to. O!igop61io é um conceito que 
define a ação de um grupo de 
empresas fabricantes de mesmo 
produto. Ou .eja, ocorre quando 

um pequeno arupo de compa
nhias controla mais de 60% de 
um 1010r importante do merca
do. O oligopólio,, por sua força 
de mercado, c:onléguc dirocionar 
uma tend<n<ia de preços ao mer
cado. Pode scaurar ou aumentar 
a oferta do produto, de acordo 
com suas wnveniências de preço 
ou mar&em de lucro. 

O que 6 011rte1 

• t um oligopólio radical. forma• 
liz.ado .cm regras c C$1.atutos infor· 
mais definidas IX'' \1!ll 111'"1'0 de 
~pmas que controlam wn deter· 
ptinado ~etor. Estabelecem cotas 
ilc produçto. _.,.arsom do lucro & 

trcço. flcemplos: Orpnização d0s 
aises Produtores Ae Petróleo, a 

. P'P· bu Orsanil.a\io lnle!ftlc\o· 
llilt ooCaf<.io.O!C:No jlrasil, tem 
tstrutura &imilar I Copersucar, 
·~U< conuola 60% da produçio e 

refinação de açúoar do Centro Sul 
do país, do Rio para baixo. São 93 
usinas de açúcar que definem pre
viamenlc cotas de produção e para 
onde serão distribuídos. No caso 
do cimento. as empresas se di\·i· 
.dom Te$Íonalmente de modo a que 
cada indústria aão possa chegar a 
preços competitivos na ârea do ou
tro. Dividem a d~tribuiçio do ci
n;~.ento no pais crn feudos. 

. ' 

Como .tu.n no .....U .• 
!M'IOf ftnp.r\:t' 0u.anu. 

"" -
~ .. &k, 
mtrl.ad~t~r - . ---~--.!!:~--J······-·0-----~" . 

-lllf't flllil : ·- -"""" .... 5 
~~-'""'-'bel"'--···------:·.' ' ..., -.~WC$ 1t" 

. c;;;;·· ······;;;,;;e;;--·--···-·-"- .•. 
,..~.~' , ... 
F~ •:.· 

~iti\i$"''""'" ..... ~ .. ---········------.: -"'"" """ "-... -.. -----~------·----· .. ·-····-· -':r •' -....-----.... 
··-----···-.. -~---·---.. --····" llil' 
FOitt3 fllW< 

ANI'~~~ .. 
_ ........ ---~-~ ..... -~---· .... -- -~rt;.·: 
~r r.,..,.... - ..... , 
-------~~--~-~---~-
~ t:.""'!la 

..... ____ _;r~----··---~-· . ... .... 
(IA '''·' • 

~··----~---·-----~ 
"" ---....... . :· 

---~~ ·--------~ - -"" --- •. 
fi· 
... -

-""' ·- ------""="''------..!:: 
" O OMhet·~~ Nltl'ft1ll'ltl o VOIVm• dê 
VI-IICIII d• CAC~~ari.IPO ,_ <ll.ti"O emprtiÜ, 
UOfl O lal.l,lt~I'IIO O'obll 0 .. 10 (:!rllftll· 
rU OfllprMII do ta~kll'l{l (fi cal2tl Ml<l' 1

11.: 
Dnl ctl MOO. III ca. 1t91. ••lriii:IO ~o 
a.tlfiPCtAn~Mid;a ~~- ~erUfllll. 
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Rentabilidade supera a de instituições estrangeiras c:. 

mos anos. 
Segundo um levantamento fei

to pela Consultoria Austin Asls, 
com dados de 1.657 bancos asiáti
cos, americanos, latino-america
nos e europeus, referentes ao pe
riodo entre 1987 e 1991, o retorno 
líquido do sistema financeiro so
bre os recursos próprios Oucro 
líquido dividido pelo património 
líquido) ficou em média em 
13,6% ao ano no Brasil. Nos Es
tados Unidos e no Canadá. a lu
cratividade no período foi de 

Retorno sobre o patrimônio líquido (%) 
PAisnlfGIÂO 1117 191111 1- 11110 1181 MEDIA 
América do Sul 
e Central 15~ 17,3 19.3 10,7 8.5 14.2 

Br..U.. aJ,9 ~ 11,7 1~1 12,7 4.5 w 
ç 11.7 7.6 6.6 1~7 5.7 9,5 

Eurq>a ~ 11.7 1D.9 BA 6.3 6.5 - 9.2 
EUA e CanadA -1,5 16,2 7~ 7,5 7,4 7.4-

·apenas 7,4%. Os bancos euro· 
peus, por sua vez, registraram 
rentabilidade de 9,2%, semelhan
te à dos asiáticos, com 9,5%. 

De um modo geral. apenas as 
instituições financeiras que ope... 
ram nas conturbadas econom1as 
da América do Sul (Brasil, inclu
sive) e da América Central obtl-

veram números superiores. No 
períodD de 1987 a 1991, o retorno 
sobre o património liquido atin
giu nessas duas regiões a marca 
expressiva de 14,2%. 

- O estudo mostra claramen
te que. quanto maior for a taxa 
de Inflação, maior é também o 

ljlllthO obtido pelos bancos. Essa 
e uma regra que vale para qual
quer canto do planeta - comen· 
ta o economista Alberto Borges 
Matias, professor da Faculdade 
de Economia, Administração e 
Contabilidade da Universidade 
de São Paulo (FEA-USP) e dire-
tor da Austin Asis. .+. 
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ANDRt~ ÀSSE"!'t ~ ······-
NILTON HORJ-TA 

~.lo PAULO- Eles mandam e 
de!\'lr.lndam no mercado. Põem e 
tirãm m~rcadorias das prateleirM.. 
ljerrubam ministros. desmoralizam 
congelamentos d.e preços. arrasam 
com qualquer plano de combate i 
inflação. Eles são o• oligopólios, pe
quenos gruj)Os de emprew fortes 
que. na definição mai! clílsica, do
minam um mercado com um mini· 
mo de 65% de participaçio. Exem
plos. de: setores oligopotizado. na 
economia brasileira nio faltam. No 
café da manhã, o consumidor já 
convi~,:e tom eles quando passa a 
marjarina no pão e coloca açúcar 
no cafC. Na rcfonna do apartamcn· 
to,""enfr~nta a força dos fabricanu: 
de Cimento. 

Çxemplos de abusos que prati
cam. tamhé'm e~mram·se às dú· zi••· Na hora da negocioçio com os 
supermercados. ~o inflcxi~Jeis. A 
Nestle. por c:ll.emplo, começou a so
frer perda de mercodo do Leite Mo
ça pela concorréncia de produtos 
mai• barato~ Em ><z de reduzir 
seus preços, decidiu lançar 1 Mont 
Blanc. de: preço mais acessível e com 
o oQjeti\O de bloqUQr os concor· 
rentes. E é por causa dos abusos e 
dos estragos que prol'oçam .cm 
qualquer politica económica que o 
ministro mais poderoso do país. 
Fernando Henrique Cardo10, ·~em 
cutucado es5e5 monstros com· firme-

. za • reaularidade. Segundo estudos 
da MCM Consultores Associados, 
os preços dos oligopólios estão 30% 
mais ahos, hoje, do que em toda 
'fústória do pai• 

Salda - Eles representam, se 
levado ao pé da lei.&; tiwl<!e-"os 
bancos, 70% da economia nacional 
e estio nos mais variados setore& . 
."A economia brasUeira é totalmente 
llliaopoli:ada", diz Geraldo Garde
llllli, professor da Fuodaçio Getú
lio Varps de Sio Paulo. A única 
saida, segundo ele, é a abertura da 
cc;onomiJ. "Um bom exemplo di"o 
~ o setóf automobilistico, que apôs 
anes' de acomodaçlo começou a 
lançar produtos 1ecnologicamente 
avançados para competir com os 
importados", explica Gardcnal!i. 

O ministro da Faz.tnda obvia· 
mente entende que o oligopólio é a 
forma de orpnizaçio mais comum 
atualmente. No mundo todo, gran
des empresas como Baycr, IBM, 
Johnson & Johnson e Gel$)' Lever 
formam oligopólios, que t<m de dt· 
ferente sua preocupação com as leis 

!locais e o atendimenlo ao consumi· 
dor. Quando sio controladas. j)Or 
lei, pelo aovcrno, praticam o cha· 
mado oligop6lio vartuoso, em que 
prc'oiJlece uma concorrência dinànti· 
ca entr• as j)OUcts emprew que 
controlam o setor e o consumidor é 
disputado com qualidade, marca, 
condiçaes téonicu. prazos de entre
p. assistêocia técniça. 

O que Fernando Henriquo Car· 
doso nio aceita é o chamado oligo
pólio noci\'O, aquele que se apro,.i
ma do cartel c estabelece praticas 
desleais de preços, a&e em conluio, 
fecha as portas para a concorrência 
e usa o E&tado para oe proteger. No 
Brasil. essa tem lido umo prara. 
Um retrato maí~ consistente des&& 
~tuaçlo está sendo deoenbado em 
Campinas. na Umcamp, pelo pro
fessor Luciano Coutinho. sob enco
menda do próprio 1overno brasilei· 
ro. O trabalho estar.! pronto em 
outubro, mas Coutinbo já tem alcu
mas conclusões definitiva~. ..&tu· 
damos 34 setores e poucos podem .se 
considerar concorrenciais, como 
.c:onf~Ao c componenteS como es· 
capamentO$ de vekulos'\ afuma. 

o. olicopólios brasileiros a•· 
nham oempre. Quando o governo 
decide aumentar os juros para con
ter os preços, eles pnham dinheiro 
no mcrt.ado financeiro porque são 
saud&.vei.s. nio t!m emprestimo c 

. sempre dispõem de fantásticas so
bras de caiu. conclui Coutinho. 
Quando hi o chamado aperto mo· 
netârio. ou seja elevaçio das lixas 
de juros, eles reduzem a produção e 
aumentam o preço. Passam alcum 
aperto em fases de- conplamm1o de 
preços, quando tradicioDalmentc 
provocam falta de produtosno mer• 
· c:ado. E lavam a alma quando o 
con~<~amento chep ao fim. 
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Caixa-preta 
Deve sair amanhã a nomea

çio dos novo\ dlretorei- do 
JRB. Com base no que Yem 
lhes 50praDdo aos ouvidos fun· 
c:ion!rios da re55CjUradora, Oi 
executivos indicados aos cargos 
est!o. com medo do que vào 
encontrar na c:mpresa, bá cinco 
meses sem um /xlard executivo. 

Na frenre 
O ex-ministro Marcus Viní

cius Pratiai de Mora"' presi
dente da Associaç.lo do Comer
cio Ex1erior do Bruil. 1m boas 
noticias aobre as exportações 
brasileiras no primeiro ...,..tre, 

Os países latino-americanos 
ji superaram os EUA como 
parcc1r~ do Brasil. No primei· 
ro temeStrc, os EUA (lCiram 
çem 20,02~, das venda~ brasi· 
)eiras, enquanto que só a Ar· 

. &mtina ficou com 8,331J,. 
Na opiuilo de Pralini, a 

Amênca Latina, em menos de 
dois anos, vai superar nosso 
maior eomErador, o bloco do 
Mercado Comun:1 Euro~u. 
que já respondeu por 30°/, de 
DOSS&s \lendas e a&ora IC en· 
conua estável cm 26'/,, 
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Explodo 
O R.Jo de Janeiro, mais es· 

peeifiCamente a Barra da Ti· 
JUCl, viveu em ~unho o maior 
boom imobiliàno dos últimos 
doís anos. Dos 4.006 Jaaça· 
mento~ de imóveis residcn• 
ciais do primeiro iemestre. 
2.460 ·aconleceram cm junho 
e 2.06S na Barra. Doo 1.1\.11 
imóveis comerciais lançadost 
!.3 I I foram em junho, 600 DI 
Barra. 

Comparado' com outros 
1nos, os lançamentos tt$íden· 
ciais, este ano, duplicaram, 
enquanto os. comerciais $tX· 
1uplicaram. 

Fênix 
O ltamarati nomeou o mi· 

nistro Celso Marcos para 
chefiar o Departamento de 
Comé'rcio, que teve sua rait 
áurea sob a batuta do emb.1i· 
udor Pa-uro Tarso Flecha de 
Lima. 

O objetivo ! roerguer o de
pirtamento para _que ae torne 
mai~ iiíl no apoio a neaOQos 
do Brasil com o exterior. 

E ter um novo-Maço capta· 
dor de rt~Cunor.. 

INFORME ECONOMICO 

MIRIAM !..AGE,....,.....,.. 

ComoNehmo 
O ~rio de Politica Econômica do Ministério da Fa7<!lda, 

Wlnstoc Frit~h. encarou com naturalidade o \'Cndaval de: 
se):ta-feira. em que balançava no ar uma espécie de pcdJdo por 
choqut noo pn:ços. "A sociedade ,..8, quando o nlvcl da ásua 
pa5$1 da altura da boca para perto do nariz'', comparou. rcfcrip
do-se ao aumento da JDO•çào. 

Nesse momento, diz ele:, a equipe económica sabe que terá que 
conviver oom uma innaçio ~nlonável porque oombalé-la nAo 
e~ti na lista de prioridades. A briga e&ti. n14rcada para o final do 
ano. Antes, vlo faur o Estado mudar de ramo e de rumo. 

Mas o governo deve saber que vem por al meses duros em que a 
enti'C5iaJra e o resto de reajuste na~ tarifas públicas - especial
meote na área do &etor elétrico - poderãC'I causar um rornç(l na 
inflação. E o nível da água. a que se refere Fritsch. pode mesmo 
alcaoçar o nanz . 

Mesmo sem IS-la como prioridade, iabe·se qu~ o ~overno tem 
meios de gerenciar a enârentr. 

'talvez 'VeDha por aí uma negociação com as"dó-nB.S das tarifas 
Por que desaguar os aumen!os aeorn? Poderia ser ac;ertado um 
novo caleDdáno, esperando que o lirn da entressafra escoe as áe,uas 
aue farão a inflação boiar mals aho. 

Bom futuro 
Entre 1990 e o 

ano pas.sado, o mer· 
cada comprador de 
aUtomóveis da Ar· 
,cotina, do .Chile, 
da Colômbia, do 
UruiU>i e da Vene· 
zuela cres<:tu 177%, 
chopndo 1 67() mil 
carros por ano, 
quase o mesmo qut 
o a>ercodo brasilei
ro movimcnla 

anualmente. O pre· 
sidcnre do Grul'o 
Caoc - im. 1porta· 
dor oficial da Rt· 
nauh -. Carlos VI
tente Olivein 
Andrade, acha que, 
para o Brasil, a no
ticia ! das melhores. 

O pai• poderio 
vir a ter uma base 
exportadora para 
os vizínhos. 

Revanche 
Eoaana-se 

quem pen.~ estar a 
Coca-Cola quieti· 
nha à e•pera, de 
uma eventual tro· 
ca de engarrafado
res de sua arquüni· 

. Pqlsi 
nu~, pla~os de 
contra-ataque es· 
!Ao ,.ndo prepara
do•. uma 1 um. E 
$ãomuilo5. 
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Trabalhador perde menos 
com nova política salarial 
• Dieese estima que em 1 ano ganho varie entre 3,4% e 8,7% 
Lt.tCILA SOARES 

Nãõ adianLa chorar sobre o 
reajusle mt:n!OAI de lOCo/. di! mfla· 
ç;h,, il['!rO\adCI na Càmara c- \~l;'l· 
do pelo ~cwerno Olha.ndo .1~ C<'!· 
!w1~ pcl1' Indo bom, a no\oa rotit:,a 
~alaria! r \'ilntajo~ f'trl (l tr;thi!· 
lhadCir não ~6 em relação ~ illl1C· 

nN. como tambêl'!'l na comr.u;:· 
ç~('l com o~ 1eaJuStc~ mcn~.us ú: 
(1(1% da inOaçào apro\·adcr. r~lt'l 
Se11ado Pelas contos. do~~· 

c-n:o Jn1e · kal d~ E\t:lt:.Lt· 
c i- oao· nõmtc:fls 
(OlceseJ, ao tonjo de .. mc~cs. o 
!.aiooo real ter! ganho C:lli!C 
3,%16% e R, 7~%- dependrndo ll('l 
cõniport01men!o da tnOaçjo -
fre1He ao que teria pela~ rc:rr:t~ 
anr~rinrc!:. E c:nlre 0,44•.~ e 
J~ C: U. comparado i po!itJca \C'~
iad<~ pelo Sc:nado. 

Poder aquisitivo- Estc:.c n 
ganho m:d1o. Mas o oc:onomr~ta 
M.ucCI Teles, do Diee$e, IL"mhrJ 
que o llmples rato de o reo•justc 
pasQr a ser menSAl repre~nta um 
cresctmento do poder aquí,íu,·o 
1nuito tmportante. que nlo ar:1rt· 
cc irneiramente nos cíJcuto~ ciC'I• 
l;.,1is. Quando se (&Z 15 conta~ m~~ 
n m~~. comparando as. duas rmlíu· 
c.1s. o ganho 9ue proporciC'In.JctC'I 
pfltt U0\'1 politica alarial pode 
chegar 1 2()o/,, 
· Ena villntaRem mhima ocntrl" 

nO mês anterior ao m.juste qua· 
drímemal. Pel~ts reps anl<"rio· 
rcs. o salârio real teria chepdt;~ ao 
fundo do p~. com ~er aquiSJ· 
tivo reduzido I $9,17 r,. A~or.! ele 
chc:&:l valendo 71,01'/• de aeu va· 
lor ori{liMI e no mb ~.~:;:uin'C' já 
rtm a repo~içlo da inflaç?Lo do 
quadrim~stre. O censumidor snbc 
di ... ,.~. Ê só le,·;u em eont.a. a di~· 
rida dos preços., muitos aubindo 
bem ae,~m1 da inflaçio, para ver 
que CjU,\quer coisa ~. J?'lelhor do 
que ficar com o ulano parado 
~.doi• meies. 

'"S<Ruro - A nova politica 

O. ganho• com a nova politica • 

..'~!~~~T~•~.~~,~~~~~~~~' o(~O~O~~~ -~ 0~•~:~ 10~~~: o o" o o'~ •• ~ .. ~:.~·~ 
. ! ~~! ~?.~.~. ~~~-~~~.':~~ ~~ -~ ?.!. -~~~~. ~. ~?: ~~.:.~ ~: ....... ~ .. ~ ... ~~~~~ . 
• E.m relaçlo aos reajus!es quadnmettrais com ante· 

1 

cipação bimootrat previOtos peta L•• 8,542 
O••••e 

tem outra vantigent que nlo apa· 
rece nos c~lculo5 matcm!ucos., na 
opinião do ttC'Inomu.ta Edward· 
Am11dco, da PUC do R10, que 
calcula um S,llllho de medio de 
lO~• no nlãrio real. Ela prott'iC 
mais<» salârios quando a inOaçàa 
sobe e evna que. com innação (nl 
quedn, o reajuste do ~lãrtos sJr\'a 
de desculpa para 1 correç!o dC'Is 
preços. Isso acontece por causa 
do ~dutor fiJ.o de 10 pontos per· 
centuais. 

Com inflaç!o de lS%, por 
exemplo, esti garantido um rtl• 
ju5LC' de 251

,.- maior do que OJ 

Arqu!~~.-14•~1tt0 

21'1. a~segurad("'~ pela pC>IIttCt 
aprovad.'l no Senado Ma~ com 
inflação ab:l.IXO de 25%·, os rea· 
justes sàc l"'rosresSI\oim~n~c me· 
nores. ch.:g.:moo a zero ~e ela bo~· 
ter no~ lO~I. Ab .. m.o de~~ ind1cc. 
não ha aun1ento mensal. apenos o 
~no quadnmL"strai 

Hã quem \oCj<t m~so uma des· 
vantagem em relaçlo aos reajus· 
tei men~i~ de 60°:o da inflação. 
Mas Marto Teles lembra que, 
quando 1 inOaç.~o ca1, lodos os 
assa!:1riados aanham. em uma 
~rOá)OrÇÀO que também e I/II'IÚI'l1f. 
Peritas- As vanta;.ens. da nova 

poluica são. evidentemente. corn· 
parati\·as i ~itud.Ç.lo <'tua!. e n;"tD 

sil!niftt:am qur: o tr.3ba\h;,dor e~lc· 
ja ltvre de perdas Nos cãk'ulos do 
Dieese, com inOaçào c('lnstanre de 
30% ao mes. ao final de um ano o 
salário terá pert1ido 31.51%. Com 
inflaçlo ascendente, chegando a 
51,31,.., em junho do ano que 
vem', a perda sobe J'itra 34.46% E 
na hipótese de queda, chegando a 
17,06'/• em junho de 1994, da eat 
para 29.16%. 

Dii f'l/'1 rcrcchrr QLIC, qua!l\0 
menor a in0aç4o, menor 3 perda. 
E se nio houver queda nos lndi· 
CC&, nem O reiJUS!C de 100a;, CC:~Q\~ 
ve: na; contas do Dieese, mesmo 
assim, com inflaÇ'lo conitnnte em 
30'/e. •o finR! de i 2 JnCSCi o tr.~• 
balhndor teri\ perdido o C!:L}Ut\11\· 
lente 1 2.77 mlitrit~~. 
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aumento "se justifica. O reSto é .--_:_·· Eü Sõu''conírã -ã-CTiSàn'ãçao. do~..:::: afirmÕu, 

nomes. ua ro 
t~Vm-am elevações no atacado 

·acima de 50% neste inicio de 
agosto: f11ªssas <fi? 4%). café...,. 
(SIU!'o). ~)e ~ 
(5!.00 
-niaêordo com o levantamento 
da Associação dos Supennerca
dos do Rio de Janeiro (Asserj), 
os preços de custo registraram a 
alta média de 40,5% no mês, en
quanto que o aumento no varejo 
ficou em 34,3%. Isto significa, 
segundo o presidente da entida
de, Aylton Fornati, que os repas
ses continuarào nas pratelerras 
das lojas. 

O produto com maior reajuste 
no varejo foi o acêm (61,9%}, se
guido da Maizena, biscoitos 
(54%) e frango (48%). O presi
dente do Sindicato do Comércio 
Varejista de Carnes do Ri!>. Or
lando Diniz, confinnou a acele
ração dos aumentos em julho, 

PRODUTO 

Biscoitos 200 g 

Massas soo g 

Café kg 

Carne (lraslacém) kg 

Açúcar kg 

Arroz kg 

Feíjêo pre!o kg 

Sabonete 100 g 

úreo de_ soja OCXJ mi 

Maizena 500 g 

Frango kg 

Esponja de aço (pac.) 

F<lNTB Asseri 

mas com a pressão da queda 
de. vendas. as cotações s_e_manti
·veram estáveis há uma semana. 

O quadro anual relaciona pelo 
menos dez produtos com reajus-

ATACADO VAREJO 

96,0% 54.6% 

67,4'"{o_ +Ui% 

60.5% 26.9% 

58,7% 6t,9o/. 

51,4% 28.9% 

48,9% 34.9% 
40,7% 35,3% 

39,5% 41,1% 

39,1% 51,8% 

aa.r--> 54,7% 

27;Õ% 48,9% 

0.0% 40,9% 

tes acima de SOO% no varejo, ou 
seja, superior à inflação de 
491.95% pelo !GP. Os maiores Úl· 
dices foram da manteiga (881 %) 
e da Maizena (771 %). 

A semana de 

lbrahim Sued 
Lei Delegada 4 

S6 a l&i Ddegada 4 sev•rava 
os . 

mentacão da Defesa do Consumi
dor. mas não é a mesma coisa. 
e Presidente Itamar. plea1e: ~ 
Lei Delegada nos gêneros ali
menUc!os! Na cabeça deles! ... De 
leve. 
• Não oer!a a solução também 
proS remédios. cujos laborató· 
rios fazem campanha contra o 
ministro Haddod? 

Agosto de 1993 

. _ ....... "':" --.-. ___._ 
FerMndo Henrique: contra abusoa 

Cerveja e refrigerante· 
sobem até 31% hoje 

A partir de hoje a cervejas e 
refrigerantes custarão mais ca
rospara o consumidor. Os rea
justes das indústrias. de 29% a 
31%, estão em vigor desde on· 
tem, mas a nova tabela para os 

. varejistas do Rio só será enviada 
pelo Sindicato dos Hotéis, Res
taurantes e Bares após o acerto 
do preços em cruzeiros reais. 
Com base nos índices dos fabri
cantes, a cerveja comum deverá 
passar de CR$ 50,70 para CR$ 
66,49, com elevação de 31%. 

A cerveja Pilsen Extra que es
tava por CR$ 59,27 ficará por 
CR$ 77 ,64. E os refligerantes mé
dios (290 ml) fixados até ontem 
por CR$ 13,54 deverão subir para 
CR$ 17,74. Considerando a difi· 
culdade de troco e o anúncio do 
Governo de retirada de várias 
moedas no mercado, o Sindicato 
discutirá hoje com técnicos do 
Governo a possibilidade de arre
dondamento dos centavos. Neste 
caso, a cerveja comum teria o 
preço fucado em CR$ 66,50 e o 
rerrigerante, em CR$ 17,80. 
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............. 
Os que perdem e os que ganham 

GRANDES INVESTIDORES - Ttm poder dt 
neaoclar u melhores llxu de Juroo no merea. 
do nnaneelro ~r 1110 NU dinheiro mii!Upllca 
multo mais ri. do do que o dos cadernetetroa. 
No ano passa o. ostos !nvtstldores choganm a 
embolsar aanhos reais (teima da lnflacAo) ela 
ordom de '10% ao ano aplicando em tltuloo. Foi 
um recorde hletórlço. 

MX'Mfl'l- Coeluma llnhlr do duu rormu: a uaaom dt temPO antro a execuelo dg 
orçamento e o momelllO em QUI a verbl f lfltl· 
vamente liberada pon dlterenteo mllllstfrlqt, 
empreau,ttc. ~) com o aurnonto da !nllaçlo, na 
um aumento dt demanda POr dinheiro no mer· 
eado: pnhl_ P!ll'<lut f elo Q!ll emite u moedta. 
serunao o Mlnlãtfrlo dt Fazenda. o chamado 
lmllOIIo !nllaeiOIW'Io 11tt rendondo 11Sf 40 bl· 
lh6es 101 corres dt 11nllo, ao 10n1o do mo. 

PROFISSIONAL IJBII:RA.L - M~eoo advo
pd~, dtntlltu t outros ~roiiMionala Überlls 
que 11m uma llrla • boa Cllontela podem lixar 

TRABALHADORES DE CATEGORIAS MAIS 
ORGANIZADAS - Aauelos que têm reajuo· 
tos mensais ela sa16rlo além do que manda a lei 

!até lOOo/o dt lnllaçlo do mb anterior) estAo ro· 
atlvamonte ~rotepdoo, mas nAo ianhal!l com 

lnllaçAo em alta po_rque o custo de vida do mós 
corrente (em que elo rectbe e pata o salário) é 
sempre matar do que do mts mterlor (ultima· 
mente, em tomo de 30%). Ou ~·· o llllllrto 
_quando ehesa eat4 stmpre valendo menos. 
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Edward Amadeo, economista 

'Empresários não querem negoclar' 
"Pode ser que a Inflação bras!lelra não est~a madura 

para acabar", allrma o economista da PUC Edward Ama
deo. Segundo ele, a pro~âo que parte da :sociedade conse- . 
gue obter contra a Infla o impede o ftm da crise. Amadeo 
lembra que os empres os se valem do tabu, criado re
centemente, de .gue não é possJvel COJltrolar preços. 

O GLOBO - Em arli10 re· 
centf!, o senhor tUz que o Imo• 
blllomo de parte da aoeledade 
Impede o eombato l lnllaçio. 
Ta•aa dt 80'4 ao mf1 nAo ••· 
sustam a tod.ot? 

AMADEO- Esoa ~da,.. 
cledade nlo 1e Incomoda eom a 
lnflaçao porque conaell\le alUo· 
tar preços, sálárlos. atlvoo. 0••· 
de que a !ntlaçio nAo exploda, 
wa tl .. nlo liá problema. N.lo 
iltlo aool04 anvos da ln!laclo. Sio 
sódos passivos, que terlam voz 
para reclamar, moo nlo o fa· 
zem. 

O GLOBO - Quem &lo etaH 
prO!fildOS1 

AMADEO- Há oe que se prot• 
10m VIa &anhos flnal!ceir<lt 1 os 
protei!dos VIa 181trtos, preços e 
illU(U~a. No pl1me1ro caso, tt· 
t4o bancos o ll'tlfd" empresas. 
No 11gundo, !DdQatrl•• que st 
Pl'Ofl!iem com aunmntos ae -•~ 

três VIZIS j)Ot 111~1, c4lnb!O, t&rf· 
fas o tamwm os trabalhadores 
de Jll'andes ompresas. 

O GLOBO - Sou arUIIO terml• 
na com f't'ues rortu: "Pobre 
llllnlatro. Pobre Brull". Nlo 
IIli laJeia? 

AMADEO - Quem está nego. 
c!ando sAo apenas Governo e 
trabalhadores. Os ompm4rios 
n.lo utio dlspostot a entrar nes· 
ta conversa. porque n.lo perdem. 
Está errada a tdéla de que o Bra· 
si! tem que dar corto. Um pois 
dj corto quando há poJ!ncas eco
rentes com a estrutura social. 
Pode ser que a lnflaçAo no Brasil 
não esteja madura pora acabar. 
Tapar o ao! com a ptnt!ra e 
achar que o lmobil!amo nlo 6 
ob!Ucu!o úrto para a estabiliza. 
ç!o t pensar que sempre havert 
uma politica para dar corto. 

o Go!.OBO - O Mnllor 6 ravo
r4vel t prtftxaçlo. HoJe have
ria eondlç6el dt apUcA·la? 

AMADEO - NIQ existem ccndJ. 
ções p1r1 isso, hoje, pOr_que o 
empresariado nao ae mobll1%a. 
Crtou·H a cultura de que nlo 10 
DOde controlar !nllaç!o e, ftl\ln· 
ilo a O<tUipe tcon&!ítca, polltica 
de renou aó POdora aor retta 
aJ)CI o lliuttt lraul. 

Agosto de 1993 
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fuflação, uma iiidústric 
de capital fechado 

I Receita financeira 
: protege oligopólios 

·: Dado decisivo para mostrar 
, como oligopóllos e monopólios 
! nao apenas se protegem. mas 
· aanham com a lilllaçio, está na 

nálise da Fundaçlo GetQUo 
CFGYI sobre o rank!ng 

,Imposto inflacionário: 
'1JS$ 40 bi União . para 
. :O Governo t;mbém aanha 
· com a inflaç4o. E o imposto tn
i Daclonário ~ue ano passado te
,. ria 11erado SI li bllh6es para 

O& cofres pú licos a tste ano de
. verá render USS 40 bilhões à 

· Unllo, peloo cálculos do Gover
" no. A "taxaçAo·· se dá quando o 
<.Banco Central emite moeda ex
; tra para cobrir a domando por 
. mats dinheiro. à medida que a 

· lnllaçlo avança. 
A correeAo dos impostos pela 

Ufir também garante J)rateçAo 
'da Inflação. Com a inflação su
·btndo também sobe a rocelta da 
'Pl'evidência antes de subirem .. 
despesas, Já que a correçio dos 

• benenctos nlo é tio lmedlata. 
'O Lei!slativo também acaba só-
• cio da Inflação: sem preocupação 
··em inchar o orçamento da 
I.Unllo, deputados 11arantem ver
l:bos ~ proJetos reglona!s e ar
"''ebanham votos. 
I 
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Banç_Q§_i>riv~gqs 
devolverão pré-datados 

SÃO PAULO- A rede de bon·l AI pemas quo emltirrun che-
co! privado! devolver' & ltUI . ques ontem, em eruzt1r08 nals, 
-clientes cerca de 3!0 mil ehO!lues sem escrever o "R" do CRI em 
pados em eruze!ros com dãtaa letra maiúscula nAo devolilo ter 
pooteriom • I de aaosto o que fo. ' problomas. "O que 1'11 valer 6 o 
ram eompe11Mdoo 111 CAmãra do valor M<:rllo por extenso" lnJbr. 
Silo Pnt~o. A estlmadvn é do pml· mou o prosldentt de Febr.hâii: 
dente do FtdernçAo BruUtlril doo - ...... - ..... -
Bancos (Febroban), Aleldes Tt-; C • t b .c 
plu, que considera o nllmero pe-: omerclan es uscam .10rmas 
~i~~:re~.!J!'la~~'-' . d ... -----· -- . li;----- . 
l!'.~o-~~:.~tamb4mS: . -~ co~pensar c ent~s 
:~·r~~~ P~~::S00ti!,f:!'1~ A conllldo criada com u v4- : dos o• cbequu o mUitos consu-
tem estllnatfva de quant(ll. rias medidas do Govorno com mldores nAo Unham 1\lndos em 

_ Ao oontrtrto do llue 1M ~- l'eJa~Ao aos cheques prf-datados auas contas. O presidente do 
!BVI, a maioria doa eomerctan· nlode ontem J>reocupava os co- Sindicato do Comércio Varejiota 
teo p!'l!ferlu nllo depooitar ._ merclanteo. Oo serenteo de 11· de Derivados de Petróleo do Mu-
ehequeo - <1111e 'f#lal. 8!1Jll8110ju que aepooltaram ot niclplo do Rio de Janeiro, Odllon 

0 baixo número di! eheQUII I Cbeques IUl íeXI..Célra estavam Lacerda, pranUU quo oe postoe 
,."'m dlvolvltloo ace dol'OIIta!ltee pensando tm Cormaa para r... !'l!narctrAo ot clientes que tiv .. 
nAo vai. porém, ev!W' que oo bon· olll'Clr seus cllent .. que tiveram rem seliS ehegu .. compensado.!. 
coo tenhãm um mOI'!mOnto multo eheqoll deVolvidos, pois atera· Ela disse que oo poetoa prometo· 
nuuor hoje do que naa lti\U1da.l- vam que trabalhar com cheque rnm repor o dinheiro tm cont· 
feiras nonnait. AliUns pravttm prf.dltado I uma relaçlo de Con· bu•tlvel • .oem, no entanto, oxpll-
tambfm multa con~o e u: Dança do nmbu •• "ª"tos. ear como ltoo seria Ce\to. 

rtd• d cJl 1 ......... A!onso Wtrneck J1ln1or, lt· 
'~~ J. ~~ .. ~ rentt de Taco do Rio Sul. dlposl· Ricardo Mar!natU, cllente da 

- A triagem da com~ tou 1&101 oo chequos que tinha Uvrarla Eldorado do Bmashop-
para separar oo pri-dat.idoe ttvo na sexta·Celra. Aaora, ele NÍA eo- -Pina, ntõ tiivi' C!l!lõiilaãde para 
ae ser feita manU&Imente e pro. · ~erando que o escrtt6rto central preencher ~eu. cheque em cruzti· 
vovelmente ocorreram erroe que dlp qualo 01 cheques que volta· ros !'l!all. O que ele nAo 8Q!tou 
ten\o de ser corrtaldos 1111 se- ram para Calar com oo cllenteo: Coi du modlllcaçOel sobrt os 
mana - annnou !'auto Gullhar- . - Recebi 1 ortentaçAo d. pro- pr6-datados. 
rl'3ef:l~dto~-~~!U~Joirdt pre- curar oa cllentu e, ae elllll qlillt- _ Eu tinha dado um cheque 
~ ~~ .,_, rem devolver a quantia em cll· to •· 11na • 

No Baru:o Alnédca do Sul, J'un. nhefro t recober outro chequo em um pos ""IUO ~· • 
elornlrloa trabolharam durantt ~ para a data mareado, em cruzei· dt agosto e elet de~oaltaram 
do o dla da ooiA!m .PII'I llrtPIU'II' roo reais. Nlo podemos deixar 0 cem me avlaar lll.da. Ontem, eu 
lmtruçOeo que !Orlo triCIIIÜillll- clitnte preludlcado, poio ola con- vi<> débltOjelo extraio do ban· 
dto hqje Ao &gtnelao llou om n6o _ diNe tle. co, a oorte que eu tinha oaldo, 

n. •·- 1 ~. mu n1o contava com oete des· - ~ ·~w• _.., de • 'Noo óostoo de poollna ft>l on- conto agora. Vou ter que mo 
tar bom !!!Df (11!1'11 !Irar 11 de oo aeu a maior contus4o. A apartar inll8 atê receber 11"1•· 
~=-d; banco. IWltl Donda, pro. ~or~~~. pootoe dtPOOltou ~ monto - rtclamou Marlnattl. 

o goronto admlnlot.,tivo do 
Banco de Boston em Slo Pau-
lo. Gllson carvalho, lembra qua 
01 chequea devolvtdoe 16. sirllo; · 
entrcStiea Ao noolnclu no llm !la 
t.nrde da hoJo. l'ór lifq. rt<:Onttlll' ·.: . 
<III q\18 J!Ullfllle:l <lelxem. pat~t: .. 
proc~·lÇ>SII!npllhl., . 
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IORNAL Jlb BRASIL 

o da economia no paÍf 
[que controlam vários mercados ganhando mais que a inflaçif<i · . - -- ........_ 

-......__--. ....... ------· 

o·-• oHgap6Ho 

• O tema oügnpóüo é um as- um liO<I\Itl10 grupo de compa
sunto obrigatório para qualquer Dhias controla mais de 60'Vo de 
estudante de economia no Brasil um oetor importante do metca
c no mtlndo. São inúmeras as do. O oügnpóüo, por sua forç:i 
teses preparadas pelos académi- de mercado, consegue dirccionar 

. cos da área para estudar o assun- uma tendência de preços ao mer
to. Oügnpóüo é um conceito que cado. Pode segurar ou aumentar 
derme a ação de um grupo de a oferta do produto, de acordo 
empresas fabricantes de mesmo com suas conveniências de preço 
produto. Ou seja, """"" quando ou margem de lucro. 

o.,.._... 
• ~ nm o!igopólio radical, forma- refinação de açúcar do Centro Sul 
Jzodo eilt regras c estahltnS inror- do país, do Rio para baixo. São 93 
!ft1is deliJti4as por um grupo de usinas de açúcar que definem pre
~ qlil controlam um deter- viamente cotas de produção e para 
·1liio*lo ldDr. ~tabeleoc:m cotas oode oerão distribuídos. No caso 
do produçio, llllfliCIII do lucro e do cimento, as empresas se divi-c==. a:=.oo:. dcm~~~demodoaq~ 

-· -
-
-

0pep, o.p,.; • ll!ff~Ucio- coda indúotria nao possa chegar a 
aãl elo ~ a OJc.

1rllllruil. tem preço~ ÇOIIIJiditivos na área do ou-

~=-:.:~~~e~.::,~a~~~-,..~~~~~~~~_;;]~. 
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t.ê~~!~ E!!~:·..::-_is ~~~~~~prus:g _ 
.....,. et<Jaomia multa ...tft. uma CO!lltalaçào de res cartelizados europeus e aplicaE, .. 

· ·- ~cilopa10o/odofa- pes;>dasmultas."NoBrasilbá10i.-.. o· 
hlrlmento da anqii"CSL Se a práti- rias leis que tradicionalmente nõi>.-~ 
ca de abuso de poder econõmíco são ap!ícadas~. díz o professor~-. 
for c:onstallda aulguma empresa Oimto Comon:ial da USP Fá~,. 
na Fl"IIIIÇI, a loi 4otamína uma Comparato. A Lei 8.168, de janoi-r-
pma de ICÍI- a qnatro anos ro de 1991. prevê até o cance~-c~ 
de prisão para o _.mvo queres- lllCilto de operações de fusão ou_ •. 
ponde em nome da C<lmpanhia. associação de anpresas que ,..,_. 
Mu é Q<JI Eotadcl Unidos que o tem no controle de 2Qo/o ou maik 
controle sobre oligopólios e carteís do_mercado. . . ;__ 
é levado aferro e fogo. As atuaçóes No enlanto, esla lei federal •,. 
da Federai Trade Commission, atrapalha a vida de nenhuma eiR:'-·· 
que aplica multas de até USS 10 presa_n.!l Brasil. já que uma multi-. 
mil por dia, e da Divisão Anti- nacional como a Gessy Lcver 0001-~, 
Truste do Departam<:nto de Justi- trola 75% do mercado de sabà.>-
ça. são rígidas. em pó, a Nestlé tan 50% do seg---

Força- Na Europa. uma en- mento de leite em pó e a Cíça;, 
tidade tomo a Buodcskartellamt,. _ (leia·se novamente Gess)' Lever)._ 
mn eocritório de cartéis na Alema- controla 50% do mercado de ex~~ 
nha. é capaz de~ o de- trato de tomate. .; ... 

Nunca foi tio fácil você aju
dar no· tratamento de milha
res de adultos e crianças com 
problemas como paraplegia, 
tetraplegJa, amputaç6es, pa
ralisia cerebral. Ugue para um 
dos telefones ao lado e faça, 
automaticamente, uma doa
çlo para a ABBR. Vamos lá. 
Se você der o primeiro passo, 
a ABBR segue em frente. 

A.B.B.R. 

o Os - de aipos oligopóii.o.~. 
seg1ado estatístita da Fipe-USP9 . ........... ,_mi de 30% "110". 
1'186 -1110 do primeiro~-~ 
de - o P1Do Cnaado -- .ilõ"";. 
--.Jíos-dossdl>M~ 
lili•os cfleganm, ao lillll do ~.:;: 
perioclo, mptUdos cu. a taxa •: 

illlaçio. o-de-.. --
lrializadosloi • iol<a exc:oçio d•lllit·· · 
-de ........... de llirldade ciíit ·-
- oligopollzaft, com penlo di- . 
4,28% ... rtlaçio i ioftaçio mediilá .. 
.... F'ljlt ..... 191!6 • )Mo de l'm. . ' 
Nos uos ai .-e etRS ~ apm-•••. -,..a.-...-·-· 
de- para, logo ...... ~--· 
rem suas margeu agrtssifallle~-~~;.~ 
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Trabalhador perde menos 
com nova política salarial 
• Dieese estima que_ em 1 ano ganho vane entre 3,4% e 8,7% 

LUCILA SOARES 

Não adianta chorar .sobre: o 
reajuste mensal de 100% da infla
ção, aprovado na Câmara e veta· 
do pelo governo. Olhando as coi
sas pelo lado bom. a nova política 
salarial é vantajosa para o traba
.Jhador não só em relação à ante
rior, como também na compÃra
;ção com os reajustes mensais de 
60% da inflação aprovados pelo 
.~elo. Pelas contas do Departa
menlo Intersindical de Estatisti
caS C-iEstudos Socio-EconômiCQS 
(Dieese). ao longo de 12 meses. o 
sali.rio real terá ganho entre 
3,46% e 8,76% -dependc:odo do 
:COmPortamento da inflaçi& -
fmne ao qne .teria· pelas n:gna; 
anteriores. E entre 0,44-;e 't 
3,51%, comparado à política vo
tada pelo Senado. 

Poder aquisitivo- Este é o 
·ganho médio. Mas o economista 
Marco Teles, do Diceoe, lembra 
que o simples fato de o ,..justc 
passar a ser meosa1 repn:senta um 
crescimento do poder. ~Disitivo 
muito impOrtante.-que _não~ 
ee inteiramente nós c:á.lculos glo. 
bais. Quando se faz às contas D;lês 
a mês, comparando .as duaspolíti
.<:as, o po ~ue proporciooado 
pela nova politica salarial pode 
ch~r a.-20%. 

.Essa vantagem máxima. ocorre 
no.mes anterior ao.reajQ&tc.qua~ 
drimesfiill Pelas JOgraS · lntcrio
.res, o salário real teria chegado ao 
funôó .elo poço, com pocfei aquísi, 
tivo reduzido a 59,17%. ABora éle 
.chega valendo 71,01% de..Uva
lor original e no mês' segi.ünte'já 
tem .a reposição da iDl1açio do 
quadrimestte. O comumiclorsaloe 
disso.(!. só levar em oonta a dispa
rada dos preços, muitos subindo 
bem acima da inflação, para ver 
que qualquer coisa é 1nelhor do 
que fitar com o salário parado 
por dois meses. 

Seguro - A nova politica 

F•· 

O• gan~ ~ma nova polfUca 

Inflação estável em 30%: + 8,76% 
••• ·•~ ••••••••••• ••••••~~--~·•••~~•••••••••••••••~•••••••••••-••uoOo•"-••-'• 

Inflação ascendente (de 30% a 51,31 %):_ + _8,34% 
•• • ~· '' ••• •• •• '' •••••••••••••••-•••••••••••ooooon•~•••••••·--.-,.,,,,,,,;,;;,,,,,..,.,,, 

Inflação decrescente (de 30% a 17,06%}: + 3,46% 
.... ' ........... ·--~-...... ···-·----·-··------· ...... ············-····· .-... 

Em relação aos reajustes quadrimestrais com ante
cipação bimestral previstos pela Lei 8.542 
Fonte: Dieese 

tem outra vantagem que não apa· 
rece nos cálculos matemáticos, na 
epinião do economista Edward 
Amodeo, da PUC do Rio, que 
ealcula um po de médie de 
10% no salário teaL Ela protege 
mais os salários quando a illflação 
sobe e evita que, com iriflação em 
queda, o reajuste do salários sirva 
de d~sculpa para a correção dos 
preços. Isso acontece por causa 
do redutor fixo de 10 pontos per
centuais. 
.. Com inflação de 35%, por 
exemplo, estit garantido um rea
Jus_te de 25% - maior do que os 

21% assegurados pela politica 
aprovada no Senado. Mas com 
inflação abaixo de 25%, os rta· 
justes são progressivamente me
nores. chegando a zero se ela ba· 
ter nos 10%. Abaixo desse indice, 
não hil anmento mensal, apenas o 
acerto quadrimestral. 

Há quem veja nisso uma des
vantagem em relação aos reajus
tes mensais de 60% da inflação. 
Mas Marco Teles lembra que. 
quando a inflação cal, todos os 
assalariados ganham, em uma 
proporção que também é invisível. 
Perdas- As vantagens da nova 

política são, evidentemente, com
paratiVfS à situação atual, e não 
significam que o trabalhador este
ja tivre de perdas. Nos cãlculos do 
Dieese, com inflação constante de 
30o/e ao mês, ao final de um ano o
salário terá perdido 31,51%. Com 
inflação ascendente, chegando a· 
51,31% em junho do ano que 
vem, a perda sobe para 34,46%. E 
na bip6tese de queda, chegando a 
17,06% em junho de 1994, ela cai 
para 29,16%. 

Dá para peroeber que, quanto 
menor a inflação, menor a perda. 
E se não bouver queda nos índi
ces, nem o reajuste de IOÓ% resol· 
ve: nas contas,~.Díeese. mesmo 
.assim, com inflação constante em 
30o/., ao fioal de 12 meses o tr:i.· 
balhador terá perdido o oquiva
lente a 2, 77 salários. 

Quinta-feira 5 7117 
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______ ........, ........................ ........ 
MetroYitriol SP o RJ;" metal!lrg~ do Rio GiaJ'IM do SUl e de Volta 
Redonda (RJt. prooossamenlo do dadol: (oat.~MC. Sorpro o O.taprov); 
petroqulmicc- do Duque de Cuiaa (RJ}; petroleiro.; btln<:tl1o.; construç4o 
emSP. 
AQOIIIot ruJuote ~ 1V..2&% (IRSM de> julho menoo doz ponlo. percentuais) 
........... reajuste quadrimestral pelo JRSM acurnw.do de maio a agosto, 
dodUZidu todu u anloei~ 
~ ...........,. • ' , ... reaju~o pelo IRSM ® m6a anterior 
monos doz ponto. poreont~Jai• 

.. ~.!!!9~"l!..~!1~~~'"'-'-"'"'"'""'"""-"''"-----·· 

~· ~ .. .._.......,.... ........ 
Mar1timoo; ~ (SP o RJ); qulmleo~~ do NoVa lgu.çu (RJ); funclon4irtoo. 
da Valo do Rio Doce; meta/Urgk:os (RJ o MG); canavielroe (SP); grãflcoa 
(SP}; jornalistas (RJl, .. 
A...- anloeipaçlo bimestral de"-41 ,09% 100% do IRSM de junho o julho) 
........... re.ju.ta pofo IRSM de agoeto monoo doz ponlols por'Ce(ltuais 
~ roajust. quadrlmeetrsl poJo IRSM acumulado de junho a setom
br'J:t, deduzidas toclu .. amoc:t~ 
Nc;w: .. ap ---. • )awiNI reajuste poJo IRSM ® m&. anterior 
"*lOS dez ponto. porato!U«<a . 
~"':!'~!~~.!~~~trai,_ _________ ,._,., _______ , 

Grupo C .,....._._--.et ...... ,.,....,. 
esuvacsor- (RJ): metaJCirglcoli da Bahia; motah:lrgk:o& (SP); t6xtofs (SP) • 
....... ns.Juated&19,2e% . 
......,_ • ........ ~ pelo ~M do 11161 anterior i'nOI10a doz - .. --!! ...... ~-- ~1;!1'!!.~11!*1~__!!._------·--"""'"'--
QrupoD ,........._ .................. 
Metalürglcoo: {SP); pc-oceasamento de daOO.: qulmico.;. aorovitrla. e aero-
III&Utu; vidroii'OIJ (SP); Jomalistaa (SP). _ 
.-.-...reajusto quadrlmostr .. do 98,46% (IRSM de abril a-Julho, deduzida 
a antecl~ blmoatriM) • 
S 1 L .., .......,. • •• reeju.C. pelo IRSM dO m6& anteriOr 
mono&! du poncoa pe«:entuaia 

ROH•_o,!l;.:=~· O -
_ • lndJQM ~t-rtt. a connnTIIIÇ6o. O. reaJu~ 16 dO obrigatória. sobre a 

faixa da. aal~ equíval&eltee a Mia minimaL 

JORNAL DOO~ 

• A nova politica salarial estabelece reajus
tes mensais equivalentes à parcela da infla
ção que exc:eder- os 10%, para a failCA dos 
.salãrioa 8Qulvatent8 a seis salários mfnimoe-. 

'li O salilrio miníma também está regido pGia"' 
nova poUtlca e tem reajuste jll em agosto;~· · 
Empregados domésticos estilo inclui-. · · · 

.• A diferença entre a inflaç!e o os reaju• 
'tes concedidos sert reposta a cada quatro 
moaa., manlendo-aeadivls4o dos traballia
·dores em quatro grupos. de acordo com a 
data-base. 

8 0.. reajustes continuem sendo calculadc»· 
pelo lndlc& de Reajuste do Salário Mlninio 
(IRSM}. Em julho, o IRSM fiCou em 29,2!1%. 

a Aa novas regras valem para todO. os 
trabalhadores contratado& em r011ime de a. T, 
indullwnas-tai8. 

• Aposentados e pensionistas contlnuam!::r 
tendo reajustes iguais aos do salário mínimo,;..-,: 
sobre o total de seus rendimentos. 

• Os fur1clanártos: públlcoa da adminislraçâo::;: 
direta não estão incluldoa na nova poHtlca. · 

• Assim como na lei anteirior, as regras ;lJ 
determinadas pelo governO s4o uma garantia • 
de roajuote mlnimo. NAo estllo proibi.W. indi" · 
ces maloreo, nem a conceooao de reajUOII-:.t 

· sobre a parcela dos salários superiores • 
sei& mlnlmos~ como jA vêm fazendo muita • 
empresu. / • - () 

Agosto de f993 
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Dur'ante o discurso do Sr. Pedro Simon, o Sr. Hum
berto Lucena, Presidente, deixa a cadeira da presidên
cia, que é ocupada pelo Sr. Lucfdio Portel/a, Suplente 
de Secretário. 

Durdnte o discurso do Sr. Pedro Simon, o Sr. Luc{
dio Portella, Suplente de Secretário, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Chagas Rodri
gues, 1~ Vice-Presidente. 

O SR. EDUARDO SUPLICY~- Sr. Presidente, peço : 
palavra, como Líder, para uma breve comunicaçãO. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Nobre Sena
dor, eu pediria a V. E~ que fosse breve, porque a sessão 
deverá ser encerrada às 18h30min e ainda há oradores -inscri
tos. Em seguida, haverá sessão do Congresso Nacional. 

V. Ex~ tem a palavra. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP. Comó w<lef. 
Para uma breve comuniCação.) -Sr. Presidente, Srs. Senadow 
res, no dia 22 de julho de 1993, desapareceu; em Juiz de 
Fora, aquele que foi o fundadOr e Presidente do Partido dos 
Trabalhadores em Cruzília, Jacy Santos Ferreii:a. Ele havia 
ido a Juiz de Fora a serviço rnstalar equipamentos de som 
na loja que sua irmã estava abrindo na cidade e, no dia 27 
de julho, uma semana depois do seu desaparecimento, seu 
corpo foi encontrado no rio Aiuruoca, às margens dª' Rodqvia 
Juiz de Fora-Caxambu, com sinais de teiSido Vúima de violên~ 
cia e assassin-ado entre os dias 24 e 25 de julho de 1993. 

Jacyr era comerciante em Cruzília:-Possllía unla loja de 
eletrodomésticos, mas sua especialidade era sonorização. Co
mo comerciante, construiu grandes _amizades e possuía uma 
relação amigável com todos na cidade, inclusive com adver~ 
sários na políticas, jamais entendidos como inimigos. Erã uma 
pessoa querida em sua cidade. Era daqueles militantes do 
PT que se dedicava à causa dos trabalhadores, que vivia ·para 
e em função da Justiça: a justiça social, política e eCoriômica. 

Em atenção a toda a comunidade de Cruzília, do sul 
de Minas Gerais, e de todos os companheiros e dirigentes 
do Partido dos Trabalhadores, seria importante que houvesse, 
por parte das autoridades, uma apuração criteriosa dos f~tos 
que levaram à morte de Jacyr Santos Ferreira. Muito obrigado. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 

CONTRA A VIOIÊNClA E A IMPUNIDADE ~ 
Jacyr Santos Ferreira 

No dia 22 de julho/93, desapareceu, em Juiz de Fora~ 
o companheiro Jacyr Santos Ferreira. Jacyr foi a Juiz de Fora 
a serviço, foi instalar equipamento de som na loja que sua 
irmã estava abrindo na cidade. 

No dia 27 de julho/93, uma semana depois do seU desapa
recimento, seu corpó foi encontrado no rio AiuruOCa~-às mar
gens da Rodovia Juiz de Fora-Caxambu, com sinais de _que 
foi vítima de violência e assassinado entre os dias 24 e 25 
de julho/93. ~ 

Jacyr era comerciante -em Cruzíli?-. Possuía uma loja de 
eletrodomésticos, mas sua especialidade era sonórização. Co~ 
mo comerciante construiu gr~ndes _all!izades _e possuía uma 
relação amigável com todos na cidade, inclusive com os adver
sários na polítiCa, jamais entendidos como inimigos. Jacyr 
era· e é uma pessoa querida pela sua cidade._ 

Jacyr Santos foi fundador do Partido dos Trabalhadores 
-PT, em CruZI1ia e era seu atual presidente. Jacyr era daque
les militantes que se dedicava à causa dos trabalhadores, que 

vivia para e em função da Justiça, a Justiça Social, Pol.ítica 
e Econômica. -

Nesta última semana de julho, Jacyr foi vítima de um 
crime brutal. Cometido por especialistas e profissío"naiS; que 
com frieza e sofisticação, foram capazes de mantê-lo vivo 
em cativeiro durante três dias e depois assassinaram..;no. 

O crime tem origem em Juiz de Fora. 
Pelo passado político, pela conduta pessoal e pela amiza

de que construiu durante toda a sua vida, descartamos a tese 
de crime político. Não foi seqüestro, pois a família jamais 
recebeu qualquer pedido de resgate ou contato de supostos 
seqüestradores. Não foi roubo seguido de morte, pois foi en
CQntrado com todos os seus documentos, talonário de cheques 
e dinheiro. Que mistério cerca o assassinato de Jacyr Santos? 

. J:qdas as evidências levam a crer que o crime tenha origem 
na noite anterior ao desaparecimento de Jacyr. 

Jacyr, na nOite do dia 21 de julho, quarta-feira, foi até 
a boate Sayonara, com um amigo da família. Nestã. bOate, 
conforme depoimento, Jacyr teve uma discussão com um dele
gado de polícia. Este delegado estava juntamente com outras 
"autoridades", participando de uma Despedida de Solteiro. 

Este é o único fato relevante anterior ao desaparecimento 
e a morte brutal de Jacyr Santos. __ _ 

Por isso toda a ComUnidade de Cruzília, do sul de Minas 
e todos os Companheiros Militantes e Dirigerites do Partido 
dos Trabalhadores de todo o País, exigem uma apuração crite
riosa dos fatos, exige e lutará pela punição de todos os envol
Vidos, "doa a quem doer••. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- De acordo 
com a ordem de inscrição dos oradores, concedo a palavra 
ao nobre Senador Ney Maranhão. Pediria a S. Ex~, entretanto 
que ultimasse suas considerações até às 18h25min. 

O Sr. Ney Maranhão- Sr. Presidente, solicito a V. Ex· 
seja retirada a minha inscrição como orador, para que eu 
possa me pronunciar como Líder, para uma pequena comuni
cação de 5 minutos. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V. Ex• será 
atendido. 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. Como Líder, 
pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Srs. SenadOres, o Jornal de Brasília traz, hoje, 
em manchete, o apoiarnento d_os Governadores Hélio Garcia 
e Joaquim Francisco à tese da minha emenda sobre reeleição 
de Presidente da República, Governadores e Prefeitos. O 
jornal O Globo, também, traz em manchete: "Governadoú~s 
saem em defesa da reeleição no Executivo". _ 

Isso, para müíl,- é uma satisfação porquê- quando tive 
certeza da derrota do Parlamentarismo - _um mês antes do 
plebiscito - encaminhei aos 4.986 Prefeitos do Brasil uma 
carta-pedindo apoio a minha emenda ê dtaDcto como exemplo 
bons Prefeitos como Jarbas Vasconcelos, do PMDB, em Re
cife e Jaime Leme r, do PDT, em Curitiba. Se essa m"inha 
emenda tivesse sido aprovada naquela época, a coletividade 
teria Sido beneficiada, através da oportunidade de reeleger 
os bons Prefeitos e bons Governadores. 

Com o apoio dos Governadores Hélio Garcia -e Joaquim 
Francisco, são hoje 20 Governadores ap·oiando a minha emen
~a._ Temos que fazer justiça também ao Senador Valmir C'...am
pelo, qu~ tem uma emenda acoplada a minha, pedindo a 
redução de um ano no mandato do Presidente da República, 
para a coincidência das eleições. 
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Assim sendo, quero comunicar à Casa que o apoio do te à Igreja da Candelária, venho a esta tribuna alertar o seguin-
Governador de Minas Gerais é importantíssimO, porque Mi- -- te: essa tragédia continuará pairalldo sobre nossas cabeças 
nas é a Sorbonne da política brasileira e o apoio de seu Gover- enquanto crianças como essas precisarem viver e dormir pelas 
nadar demonstra a consistência dessa emenda que, tenho cer- ruas. É inexplicável que, num País tão rico de recursos natu-
teza, será aprovada por uma grande maioria do Congresso .(ais, a infância, que é o nosso bem mais valioso e que devia 
Nacional. ser o nosso_ melhor investimento no futuro, perarnbule pelas 

Recebi também, eni. meu gabinete, apoio de mais de ruas sem uma perspectiva de futuro. 
mil e quinhentos Prefeitos de todo o Brasil. Também no meu Estado - o Amapá - existe um alto 

Assim, congiatulo-me com os Governadores Hélio Gar- ínçl~ce de crianças miseráveis, entre as q_uais se encontram 
cia e Joaquim Francisco. Quem ganhará é o País, investindO muitas meninas ViVendo outra de nossas graves tragédias so-
em bons adminístradores que terão condições de governar ciais- a prostituição infanta-juvenil. Ali também nos depara-
com mais cuidado e tempo. Hoje, um dirigente acaba gover- mos com percentuais alarmantes de crianças e adolescentes 
nando apenas dois anos: o primeiro ano é para arrumar a envolvidos com droga-s, como é exemplo o município de Santa-
Casa; o segundo, para governar e, no ano de eleições, não na- área portuária daquele Estado. 
consegue trabalhar bem. Com a possibilidade de reeleição, Nos municípios de Macapá, Oiapoque, Calçoene, Tarta-
uma vez e nunca mais, o candidato terá oportunidade de rugalzinho e Laranjal do Jari, encontramos os índices mais 
pleitear aquele cargo e .dar chance a novas lideranças. alar_mantes de prostituição ínfanto-juvenil. Isso ocorre princi

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite'-me V. Ex~ um aparte? 

O SR- NEY MARANHÃO- Com muito prazer, Senador 
Jutahy Magalhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Lamentavelmente, tenho que 
discordar de V. Ex~ Em outras oportunidades, já manifestei 
a minha discordância em relação a qualquer tipo de reeleição, 
até para escola de samba, e principalmente de quem tem 
recursos para aplicar na sua própria-Camp-anha. Acredito que, 
no Brasil, não estamos ainda em condições de permitir que 
o dirigente do Executivo pleiteie sua recondução. Por essa 
razão, sou contra, por uma questão de princípio. Já pergunta
ram-me antes se era por causa do Governador do meu Estado. 
Para mim, S. Ex• nãõ teiri -essã -importãrfClá. A Constituição 
não pode ser o retrato falado de ninguém; tem que abordar. 
questões conceituais. Assim, pOr-unla questão conceítual, sou 
absolutamente contra qualquer tipo de reeleição.-

O SR. NEY MARANHÃO - Respeito o ponto de vista 
do amigo, Senador Jutahy Magalhães~ Mas, com relação ao 
uso da máquina administrativa na campanha à reeleição, cito 
o exemplo do ex-Governador Newton Cardoso - coinciden
temente da terra do Governador Hélio Garcia- que, quando 
deixou o governo, poderia ter usado a máquina que perderia 
as eleições; não tinha a mínima possibilidade de se reeleger. 

Portanto, discordo de V. Ex~. com o devido respeito, 
pois a sua posição mereC:e sempre de todos nós acatamento 
e respeito. A maioria está se pOsicionando a favor, como 
acabei de citar: 20 dos 27 Governadores e a maioria absoluta 
dos Prefeitos. Assim sendo, o que o Senador Jutahy Magalhães 
vai fazer é votar contra, mas curvar-se à vontade da maioria. 

O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex• está citando os próprios 
interessados na reeleição - Governadores e Prefeitos. 

O SR. NEY MARANHÃO- Uma grande parte dos pró
prios candidatos à Presidência da República também está favo
rável, Senador. 

Sr. Presidente, peço perdão a V. Ex~. passei do tempo 
regulamentar· confi3ildo na sua paciência de Jó~ Obrigado. 

0 SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Concedo 
a palavra ao nobre Senador Henrique Almeida. 

O SR. HENRIQUE ALMEIDA (PFL- AP. Pronuncia 
o seguinte discurso.) Sr. Presidente, SN e S"rs. Senadores, 
ainda em estado de choque com a brutal violência de que 
foram vítimas ãS -sete Crianças brasileiras assassinadas em fren-

palmente em Oiapoque, onde o Brasil faz fronteira cõm a 
Guiana Francesa. No município de Laranjal do Jari, conhecido 
internacionalmente como uma das maiores concentrações de 
prostituição infanta-juvenil, a zona do meretrício opera no 
Beiradão. Ali é tristemente_ visível a exploração de meninas. 

Situa-se em 59% a população infanta-juvenil do Amapá 
-quase 200 mil adolescentes. _Só em Macapá, são 106 mil 
jovens. na Delegacia de Proteção à InfânCia e-Adolescência, 
são freqüentes as denúncias dos crimes próPrios desses meni
nos desassistídos: desordens pequenos furtos, uso de entorpe
centes, fugas domiCiliares, arrombamentos e ~gressões_~ 

Mas a constatação que eu desejo fazer é a de que não 
resolvere :nos a situação dessas crianças internando-as em insti
tl}_ições_ fechadas. Isso não de_u ~rto em nenhu!!l lugar do 
mundo. Não adianta também embargarmos a voz, nem chorar
mos essa situação. O problema nãO --está nas crianças, mas 
na situação econôrilica enfrentada por esse País. Enquanto 
os pais desses meninos não tiverem- um ·erriprego que_lhes 
permita trazer alimentos para ·casa, essas crianças não encon
trarão motivos para sair da rua. 
. ,.-, É quando tiverem seus pais integrados no mercado de 
trabalho que esses meninos encontrarão estimulo para ficar 
em casa. E com os pais trabalhando que eles serão induzidos 
a freqüentar a escola para, um dia, também produzir e se 
_s~stentar. É vendo o pai e a mãe trabalhando e recebendo 
salário que eles aprenderão que existe uma relação de causa 
e efeito entre o trabalho e o próprio sustento. 

Sr. Presidente, mais uma vez eu digo que esses problemas 
não exístiriam se a economia~ brasileira não estivesse nesse 
estado de paralisação_, COIIJ uma inflação alarmante, que só 
se compara à da Rússia. E por esSa ·razão que eu acredito 
na abertura do País às leis de mercado, medida que o-próprio 
Fidel Castro ·começou a adotar em Cuba. Acho fundamental 

-que a economia brasileira volte a ser competitiva no mercado 
internacional. volte a atrair capital estrangeiro e, em conse
qüência, volte __ a atrair inVestimentos. Só assim combateremos 
o desemprego, só assim tiraremós essãs crianças da rua. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Não há mais 
oradores inscritos. 

Na presente_sessão, terminou o prazo para apresentação 
de emendas ao Projeto de Resolução n" 59, de 1993, de inicia
tiva· da Comissão de Assuntos Económicos, -que autoriza a 
celebração _do acordo-quadro entre a República Federativa 
do Brasil e o Banco Internacional para Reconstrução e Desen-
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volvimento - BIRD (Banco Mundial) relativo ao Progra
ma-Piloto para a Proteção das Florestas Tropicaís do Brasil. 

O Projeto não recebeu emendas. 
A matéria será incluída em Ordem do Dia oportuna

mente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Lembro aos 
Srs. Senadores que o Congresso Nacional está convocado para 
uma sessão conjunta, a realizar-se h,oje, às 19h, no plenário 
da Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -A Presi
dência vai encerrar os trabalhos, designando para a sessáo 
ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 110, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, 

parágrafo único, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n•UO, de 1993 (n" 3.714193, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que dispõe sobre a estrutura 
e competência da Ouvidoria-Geral da República e dá outra~ 
providências, tendo 

-Parecer, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Magno Bacelar, em substituição à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, favorável ao projeto, com as emendas 
que apresenta, de n~s 1, 2 e 3; pela aprovação das emendas 
ndl 6 e 7, apresentadas perante a Comissão de Constituição-, 
Justiça e Cidadania; e pela rejeição das emendas nif' 4, 5, 
8, 9 e 10. 

-2-
REQUERIMENTO N• 494, DE 1993 

Votação, em turno único, do Requerimento no;o 494, de 
1993, do Senador Jarbas Passarinho, solicitandc;:>, nos_ tern;tos 
regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do 
artigo intitulado ••separatismo: uma Barbárie'', publicado no 
Jornal Noticiário do Exército, edição de 17 de maio do corrente 
ano. 

-3-
REQUERIMENTO N• 700, DE 1993 

Votação, em turno único, do Requerimento n'? 700, de 
1993, do Senador Henrique Almeida, solicitando nos termos 
regimentais, que, sobre o Projeto de Lei da Câ~ara n<? 40, 
de 1993 (n• 3.745189, na Casa de origem), além da Comissão 
constante do desp'acho inicial, seja ouvida, também, a de As
suntos Económicos. 

-4-
REDAÇÂO FINAL 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 14, DE 1992 

Discussão, -effi-furno úniCo", da Redação Final (oferecida 
pela Comissão Diretora em seu Pareçer n9 243, de 1993) do 
Projeto de Decreto Legislativo n• 14, de 1992 (n• 21191, na 
Câmara dos Deputados), que homologa atos do Conselho 
Monetário Nacional que autorizaram a emissão de papel-moe
da no exercfcio de 1989, no valor de trinta e três bilhões 
e quarenta e sete milhões de cruzados novos, para at~nder 
às atívidades produtivas do País e à circulação da riqueza 
nacional. 

-5-
SUBSTITUTIVO AO 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 2, DE 1992 

Discussão, em turno suplementar, do Substitutivo~ao Pro
jeto de Lei do Senado n<? 2, de 1992, de autoria do Senador 
Marco Maciel, que altera a redação da Lei n• 6.494, de 7 
de dezembro de !977, que dispóe sobre os estágios de estu
dãntes de estabelecimentos de ensino médio e superior, ~endo 

-Parecer sob n9 242, de 1993, da Comissão 
- Diretora, oferecendo a redação do venc.ido. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)____: Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18h30min.) 
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ANO XLVTII- Not25 BRASÍLIA- DF-

CONGRESSO NACIONAL 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e·eu, Humberto Lucena, Presidente do Senado Federal, 
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulg,<;> o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
N' 16, DE 1993 

Homologa ato do Conselho Monetário Nacional que autorizou a emissão de papel-moeda, no 
exercício de 1984, no valor de Cr$400.000.000.000,00 (quatrocentos bilhões de cruzeiros). 

O Congresso Nacional decreta: - -
Art. 1' É homologado o ato do Conselho Monetário Nacional que autorizou a emissão de papel-moeda, 

no exercício de 1984, no valor de Cr$400.000.000.000,00 (quatrocentos bilhões de cruzeiros). 
Art. 2' Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 4 de agosto de 1993. ~Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presidente do Senado Federal, 
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
N' 17, DE 1993 

Homologa o .ato do Conselho Monetário Nacional que autorizou a emissão adicional de papel-moeda, 
no exercício de 1984, no valor de Cr$1.900.000.000.000,00 (um trilhão e novecentos bilhões de cruzeiros). 

O Congresso Nacional decreta: · 
Art. 1' É homologado o ato do Conselho Monetário Nacional que autorizou a emissão adicional 

de papel-moeda, no exercício de 1984, no valor global de Cr$1.900.000.000.000,00 (um trilhão e novecentos 
bilhões de cruzeiros). · · 

Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 4 de agosto de 1993.-~ Senador Humberto Lucena. Presidente. 
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EXPEDtENTE 
CI!IITRO ORÃPICO DO SENADO PI!DIIIIAL 

MANOEL VILELA OE MAGALHÃES 
DirelOI.Oual do Suado Peclcral 

. AGACJELUASILVA MAlA 
Dir•tor Ealc.avo 
CARLUS HOMERO VIEIRA SINA 
Direlor M•iaiatratzvo 

DIÁIUO DO CONOIU!SKl NACIONAL 

ASSINATURAS 

l.L l:l CARLOS BASI'OS Scaatral ····---··-···----·--·-···----·--~------ CrS lU.OOO.OO 
Din10r lad•lnll 
fLORIAN AUGUSTO COU!lNHO MADRUGA 
DinlOf Ad)uto Tirapa 1.3)0 eaaplara 

SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

1993 
1- ATA DA 152• SESSÃO, EM 5 DE AGOSTO DE 

!.l-ABERTURA 
1.2- EXPEDIENTE 
1.2. 1 - A viso do Ministro de Estado da Fazenda 

- N-' 480193, de 9 de julho último, encaminhando 
informações sobre os quesitos constantes do Requerimento 
n'' 350, de 1993, de autoria do Senador Dirceu Carneiro. 

1.2.2- Discursos do Expediente 
SENADORA JÚNIA MAR! SE -Conflitos causados 

no mercado financeiro com a implantação do cruzeiro reàL 
Liminares concedidas contra o IPMF. 

SENADOR RUY BACELAR- Aspectos-do planc
jamento familiar e do conúole da natalidade. -

SENADOR PEDRO TEIXEIRA - Ato-show a ser 
realizado em Brastlia, pelo Comité-DF da Ação da Cid_a
dania contra a Fome, a Miséria -e peta Vida. · 

SENADOR AFFONSO CAMA:KGO- Pcrplexida
·de diante do momento de apatia política frente à instabi
lidade econômica resultante do evidente desControle da 
inflação. 

SENADOR LAVOISIER MAIA - Pauperização 
cconômica c social do sert<lo do Rio Grande do Norte. 

SR. PRESIDENTE- Resposta ao Editorial do jornal 
O Estado<le S. Paulo, de 31w7-93, que criticil o comporta
mento do Presidente em exercício na sessão conjunta do 
dia 30-7-93, Senador Chagas Rodrigues, referente à leitura 
e posterior divulgação de calendário ·cta tramitação da Me
dida Provisória n" 334. 

SENADOR CID SABÓIA DE CARVALHO -Soli
dariedade ao 1'' Vice-Presidente, Sr. Chagas Rodrigues. 

SENADOR EDUARDO SUPLICY- Solidariedade 
ao Sr. Chagas Rodrigues, -t, VicewPresidente. Solicitação 
à Mesa de esclarecimentos sobre a apreciação do Parecer 
do Senador Pedro Teixeira à consulta--n;, 2, relativa ao 
pedido do Senador Antonio Ma~z de avaliação da COSI-. 

PA, para leilão de privatização, nl.atéria esta objcto da 
Medida Provisória n'' 327 e reeditada na Medida Provisória 
n" 334. 

SR. PRESIDENTE- Resposta ao Sr. Eduardo Su-
plicy. , 

SENADOR MARIO COVAS- Solidariedade ao Sr. 
Chagas Rodrigues, 1'' V ice-Presidente. Apelo à Imprensa 
para conduta mais responsável na condução de críticas às
instituições e formulação âa opinião pública brasileira. 

1.2.3- Requerimentos 
- N·' 738. de 1993, de autoria do Senador Pedro Si

mon, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Fede
ral, do discurso proferido pelo Senador Mauro Benevidcs, 
quando de sua posse na Academia Cearense- de Retórica, 
em 16 de julho de 1993, intitulado "Política e Retórica". 

- N'! 739. de_l993, de autoria do S_enador Moisés 
- Abrão, solicitando que sejam considerados como licença 

os dias 2,_5, 7, 12 e 13 de julho Ultimo. Aprovado. 

1.2.4 - Comunicações da Presidência 
-Designação dos membros da Comissão Temporária 

destinada a elaborar as diretrizes para um Programa Decc
nal de Salvação para o Nordeste (1994-2003). 

- Convocação de sessão extraordinária a realizar-se 
hoje, às 18 hor-as e 30 minutos, com Ordem do Dia que 
designa. 

1.3-0RDEM DO DIA 
Requerimento n'!494, de 1993, do Senador Jarbas. Pas

sarinho, solicitarid9, nos termos regimentais, a transcrição 
nos Anais do Se~ado Fede~al, c!_~_artígç _il).titulad9 "~epara-_ 
tismo: Urila Barbárie", publicado no jornal Noticiário do 
Exército, edição de 17 de maio do corrente ano. Aprovado. 

· Requerimento n"' 700, de 1993, do Senador Henrique 
Almeida, solicitando, nos termos regimentais, que-~ sobre 
o Projeto de Lei da Câmara n' 40, de 1993 (n" 3.745/89, 
na Casa de origem), além da Comissão constante çlo despa
cho inicial, seja ouvida, também, a de Assuntos Econô-
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micos. Aprovado, tendo usado da palavra do Sr. Cid Sabóia 
de Carvalho. 

Redação final do Projeto d~- De~_rcto Legislativo n~ 
14, de 1992 (n" 21/91, na Câmara dos Deputados), gue 
homologa atos do Conselho Monetário Nacional que auto· 
rizaram a emissão de papel-moeda no exercício de 1989, 
no valor de trinta e três bilhões e quarenta e sete milhões 
de cruzados novos, para atender às ativ~J~de~_ p_r~dutiv~s 
do País e à circulação da riqueza nacional. Aprovada. A 
promulgação. 

Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado n" 2, de 
1992, que altera a redação da Lei n"6.494, de 7 de dezembro_ 
de 1977, que dispõe sobre os estágios de estudantes· de 
estabelecimentos de ensino médio e superior. 7\.ptovado, 
em turno suplementar. À Câmara dos Deputados. 

Projeto de Lei da Câmara n" I 10, de 1993 (n" 3.714/93, 
na Casa de origem), que dispõe sobre a estrutura e compe
tência da Ouvidoria-Geral da República e dá outras provi
dências. Votação adiada, por falta de quorum. 

1.3.1- Discursos após a Ordem do Dia 
SENADOR ANTÓNIO MARIZ __: Indagando da 

Mesa o destino que será dado ao r~querimento de S. Ex,_ 
sobre os laudos de avaliação da COSIPA em função de 
parecer aprovado pelo Plenário do Senado c de dispositivo 
da Medida Provisória n" 334, em vigor. que convahda atos 
praticados na vigência da Medida Provisória n" 327. 

O SR. PRESIDENTE - Resposta ao Sr. Antonio 
Mariz. __ _ 

SENADOR ANTONlO MARIZ- Questionamento 
dos critérios de definição de prazos para a tramitação da 
Medida Provisória n" 334. 

O SR. PRESIDENTE -Esclarecimentos ao Sr. An
tonio Mariz através de leitura das notas taquigrâficaS da 
sessão conjunta realizada hoje, às 11 ho~as e 35 minutos. 

SENADOR JUTAHY MAGALHAES- Persistên
cia da c-orrupção no Brasil graças à impunidade reinante 
no País. Liberdade de PC Farias como fator agravante 
no declinio da credibilidade das instituições. Encaminhan
do à Mesa projeto de lei de sua autoria que "dispõe sobre 
a outorga e renovação de concessão ou pe~missão para 
exploração de serviço de radiodifusão sonora e de sons 
eimagens". _ _ _ 

SENADOR NELSON CARNEIRO - Protesto do 
engenheiro Itamar Miranda Felipe, Süperintendente d~ E_s
trada de Ferro de CarajáS, dirigido ao Engenheiro SilVIO 
Albuquerque da Silva Rego, Gerente de Dragagem da 
Docas do Rio de Janeiro. pela preferência dada a uma 
empresa holandesa para os serviços de dragagem do Termi
nal de Ponta da Madeira, em São Luís do Maranhão, em 
detrimento de empresa nacional. 

SENADOR PEDRO SIMON - Transcrição, nos 
Anais do Senado Federal, do artigo_ assinado pelo ex~ Mi~ 
nistro João_ Sayad, intitulado- Hipocrisia, publicado no 
jornal Folha de S.Paulo. . . 

SENADOR NELSON WEDEKIN- Elogios à atua-. 
ção do Banco do Brasil no movimento -:- Ação da Cida
dania contra a Fome. a Miséria e pela Vida, liderada pelo 
sociólogo Hebcrt de Souza. 

1.3.2- Comunicação da Presidência 
- Término do prazo para apresentação de emendas 

aos Projetas de Resolução n~ 64/93 e 65/93, sendo que 
aos mesmos não foram oferecidas emendas. 

1.4- ENCERRAMENTO 

2- ATA DA 153' SESSÃO, EM 5 DE AGOSTO DE 
1993. 

2.1-ABERTURA 
2.2- EXPEDIENTE 
2.2.1 - Mensagens do Senhor Presidente da República 
Suhmetendo à deliberação do Senado Federal a esco-

lha de nomes indicados para cargos cujo provimento depen
de de sua prévia aquiescênêia_" 

- N"' 275. de 1993 (n'' 482/93, na origem), referente 
a escolha do nome do_ Senhor Paulo Nogueira Bathta, 
Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, 
para cxe-rct:r o cargo de Embaixador, Chefe da Delegação 
Permanente do Brasil junto à Associação Latino-Ameri
cana de Integração. 

- N"' 276, de 1993 (n" 483/93, na origem). referente 
a escolha do nome do Senhor José Jerónimo Moscardo 
de Souza, Ministro de Primeira Classe. da Carreira -ae 
Diplomata, para exercer o cargo de Embaixador, Chefe 
da Missão do Brasil junto à Organização dos Estados Ame
ricanos. 

- N" 277, de 1993 (n"' 484/93. na origem), referente 
a escolha do nome do Senhor Antonio Houaiss. para exer
cer o cargo de Embaixador, Chefe da Delegação Perma
nente elo Brasil junto à Organização da Nações Unidas 
para a Educação, CiCncia c Cultura 

2.2.1- Leitura de projeto 
-~Projeto de Lei do Senado n·' 100, de 1993, de autoria. 

do Senador Jutahy Magalhães. que dispõe sohre a outorga 
e renovação de concessão ou permi:::.são para exploração 
de serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens. 

2.2.3 - Requerimento 
- N' 741193, de urgência, para o Projeto de Decreto 

Legislativo n" 26, de 1993, que dispõe sobre o não paga
mento da ajuda de custo aos Membros do Congresso Nacio
nal. 

2.3- ORDEM DO DIA 
Projeto de Decreto Legislativo n' 19, de 1992 (n"' 

128/86, na Câmara dos Deputados), homologando o ato 
do Conselho Monetário Nacionar que autorizou a emissão 
de papel-moeda, no exercício ~c 1985, no valor de quatorze 
trilhões de cruzeiros. Aprovado. À Comissão Diretora para 
redação final. 

2.3.1 - Matéria apreciada após a Ordem do Dia 
- Requerimento o~ 741/93, lido no Expediente da 

presente sessão. Aprovado. 

são 
2.3.2- Designação da Ordem do Dia da próxima ses~ 

2.4 ~ENCERRAMENTO 
3 - CONSELHO DE SUPERVISÃO DO PRODASEN 
-Ata da 135~ reunião, realizada em 18-6-93 

4- MESA DIRETORA , . . 
5- LÍDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS 
6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA-

NENTES 
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Ata da 1523 Sessão, em 5 de agosto de 1993 
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 49• Legislatura 

Presidência dos Srs. Humberto Lucena e Chagas Rodrigues 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PliESENTES OS 
SRS. SENADORES: 

Affonso Camargo _ Albano Franco _ Alfredo Campos _ 
Aluízio Bezerra_ Bello Parga _ Beni V eras_ Carlos Patrocínio_ 
Chagas Rodrigues __ Çid Saboia de Carvalho _ Darcy Ribeiro _ 
Dirceu Carneiro _ EdUardO- Suplicy ~- bJ>itácio Cafeteira _ 
Esperidião Amin _ Fiancisco Rollembcrg _ Garibaldi Alves 
Filho _ Gilbe1to Miranda _ Guilherme Palmeira _ Henrique 
Almeida _ Humberto Lucena _ Irapuan Costa Júnior _ Jarbas 
Passarinho _ João Calmou _ João Fra,nça _ Josapbat Ma~o _ 
José Fogaça _ José Ricba _ Júlio Campos _ Júnia Marise _ 
Jutahy Magalhães _ Juvênció Días _ Lavoisier Maia _ Lourival 
Baptista _ Lucídio Portella _ Magno Bacelar _ Mansueto de 
Lavor _ Marco Maciel _ Mário Covas _ Mauro Benevides _ 
Meira Filho ____ Nabor Júnior _ Nelson Carneiro _ Nelson 
Wedekin _ Ney Maranhão _ Pedro Simqn _ P_e_QJ.\>_ Teixeira _ 
Racbid Saldanha Dcrzi _ Ronan Tito _ Rlly ij_acelar _ Teotonio 
Vilela Filho_ Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A lista de 
presença acusa· o comparecimento de 51 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental. dedaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
A Sra. 1' Secretária procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

AVISOS DO MINISTRO DE 
ESTADO DA FAZENDA 

N"' 480/93, de 9 de julho último, encaminhando informa
ções sobre os quesitos constantes do Requerimento n'' 350, 
de 1993, autoria do Senador Dirceu Carneiro. 

As informaçõeS- fõram encaminhadas, em cópias, 
ao Requerente. 

O Requerimento vai ao arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Ciiagas Rodrigues}:_ O Expe· 
diente lido vai à publicaÇão. - -

-Passa-se à lista de oradores. Concedo a palavra ao 
nobre Senador Magno Bacelar. ·· 

O SR. MAGNO BACELAR (PDT - MA)- Sr. Presi
dente, eu havia me inscrito para ceder o meu lugar ao n?bre 
Senador Lavoisier Maia, que não- se encontra. no momento, 
em plenário. Sendo assim, transfiro a minha inscrição para 
a nobre Senadora Júnia Marise, com muita honra. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra à nobre Senadora Júnia Marise. 

A SRA. JÚN!A MAR!SE (PRN - MG. Pronuncia o 
SegUinte discurso. Sem revisão da oradora.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, urna simples mudança do padrão monetáriO, -
a partir do dia 1'1 último, transformou num ver_dadeiro inferno 
as relaçõeS entre -os titulares de contas e os estabelecimentos 
bancários de todo o País. Devido à colisão das instruções 
oficiais pertinentes e à pletora de opiniões contraditórias, da
das a público pelas autoridades governamentais, as instituições 
financeiras c seus usuários viveram um_fim de semana caótico. 

Com efeito, ao ser instituído o cruzeiro real, coube aos 
organismos da área econômica o provimerito da regulamen
tação das medidas determinadas pelo Presidente da Repú
blica. Ao que se noticia, o Banco Central, surpreendido pela 
decisão e pressionado pelo prazo iminente de sua vigência, 
editara, de modo sucessivo, orientações que, longe de esclare
cer, terminaram por gerar inexcedível tumulto e até pânico, 
sobretudo para a população, ~comércio e a rede bancária. 

_·Procede por inteiro, portanto, o comentário que a respei
to divulgou a Folha de S. Paulo de domingo último. Original
mente, os cheques pré-datados em cruzeiros, pagáveis a partir 
do corrente mês, poderiam ser sacados até o dia 29 de novem
bro. O Banco Central, no entanto, resolveu promover a altera
ção, segundo a qual apenas os cheques com pagamento fixado 
até_31 de julho seriam -válidos até aqUele citado dia, obrigando 
a sUbstituição dos demais pré-datados pelos emitentes. 

Determinava-se aí uma ge_neralizada corrida aos ba.nços 
pãra depósito antecipado dos cheques, mesmo porque, próxi
mo o final do expediente bancário de sexta-feira, o Banco 
Central interpretou que todos os pré-datados deveriam ser 
de pronto deposüados, pois perderiam a validade já na segun-
da-feira. - -

Então, todos_aqueles que adquiriram o produto, pagando -
com pré-datado, ficariam em uma das três situações: se a 
conta não apresentava saldo, o seu titular passaria a integrar 
o rol de emitente:.-; de cheques com insuficiência de fundos, _ 
arcando com todas as conseqüências morais desse apenamen
to; se a conta apresentava saldo, o seu titular teria sido dele 
destituído antes do combinado; e se a .conta era movimentada 
por cheque especial e não tinha saldo positivo, o cliente teria 
que ressarcir ao banco a importância descontada, ãcrescida 
de juros superiores a 40% ao mês. 

Conclui o jornalista Jânio de Freitas, em sua coluna, 
registrando que somente à_ noite urna ordem presidencial resta
beleceu a data de 29 cie novembro, tal como de início fixada, 
determinando que o sistema bancário devolvesse aus credores 
os-cheques pré-datados que haviam depositado. 

Entendemos, Sr. Presidente, que esse desgastante episó
dio, somado a outros tantos acontecimentos, no seu conjunto 
vem contribuir para-desacreditar os órgãos condutores de nos
sa economia. Não bastassem a inflação e outros problemas 
gravíssimos para afligir a população, a inaceitável criatiVidade 
dos economista oficiais, aqui e ali, resume-se em gerar um 
quadro confuso, em tornar menos compreensíveis as regras 
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e mais anárquicos os regulamentos,_ quer finan~t>iros, quer 
tributários. 

Outro fato ilustrativo dos muitos transtornos cri~dos re
centemente pela área económica refere-se à cobrança, ainda 
no mês em curso, do Imposto Provisório sobre Movimentação 
Financeira - IPMF. 

Lembram-se os Srs. Senadores que, de início, se cogitava 
da hipótese de criação de um imposto úriico. O ciâadão, flage
lado pela imposição de cerca de meia centena de impostos, 
taxas e contribuições, de que foi feito devedor à União. aos 
~t~d~s e aos Municípios, acei~ava de _Qom_gr~do a sugerida 
mrcrativa. 

O Sr. Epitácio Cafeteira- Permite V. Ex" um aparte? 

A SRA. JÚNIA MARISE -Concedo o aparte ao nobre 
Senador. 

O Sr. Epitácio Cafeteira- Nobre Senadora J únia Marise, 
eu me apressei em fazer este aparte porque V. EX• mudava 
o assunto central do seu. discurso. No que tange às várias 
interpretações ou declarações dos órgãos do Governo sobre 
os cheques pré-datados, cheques grafados em cruzeiros, e, 
vamos dizer, não cruzeiros irreais, mas também não cruzeiros 
reais; não irreais porque existiam, e não reaiS pOrque játeinos 
o cruzeiro real como moeda corrente. Mas a parafcrnália de 
medidas e o reconhecimento tácito do Governo da existencia 
de cheque pré-datado faz acrescentar mals urna moedã a este 
País~_Aiém de o Governo estar emitindo moeda, existe a 
aceitação de que os particulares também podem fazê-lo, por
que o cheque pré-datado passou a ser considerado como tal 
-papel-moeda d_e livre curso neste País. Tudo isso contribui 
para o aumento da inflação. Lê-se no jornal que O cidadão, 
ao vender alguma coisa, aceita o vale-transporte, o ticket refei
ção, o dólar. Com tudo isso, não sabemos qual a moeda mais 
apropriada. V. Er está ccrto_quando faz críticas a esse tipo 
de comportamento por parte, principalmente, do nosso setor 
financeiro. Há a necessidade da existência de urna única moe
da. Quando estudei, aprendi que chequ_~ é uma ordem de 
pagamento à vista; não existe Cheque pré~datado do ponto 
de vista legaL Criou-se ~ vamos dizer ~ uma forma de se 
atender à realidade de um País onde o dinheiro faz de conta 
que existe, que tem valor de compra, c o vendedor, por sua 
vez, faz de conta ·que recebe. Quando V. Ex" trata do IPMF, 
digo que não adianta o GOverno proporcionar ao trabalhador 
uma diminuição no recolhimento do INSS,_ porque, de um 
lado, ele fraudou o INSS, que não vai receber o dinheiro 
que lht: era devido, por outro, o que o trabalhador terá de 
pagar não é apenas a incidência de INSS. N4 hora em que 
são tirados 0,25% do INSS para compensar o IPMF; sobre 
o arroz, o feijão, a farinha, o leite e vários produtos adquiridos 
pelo trabalhador incide o IPMF. Então, vamos ter, com toda 
a certeza, mais um soluço na inffaçiio. Nobre Senadora, de 
soluço em soluço, temos que pedir a Deus para que o doente 
não morra. -

A SRA. JÚNIA MARISE- Nobre Senador Epitácio Ca
feteira, V. Ex", em seu aparte, coloca exatamentc a realidade 
vivida pela sociedade brasilcira.lmagino que o povo brisileiro 
deseja, neste momento, já no seu limite de p'aciência, que 
o Estado não interfira tanto em seu-quotidiano. 

Ao mesmo tempo que o Governo estabelece uma medida 
simples, o corte de três zeros, já", inclusive, esperado há muito 
tempo;·causou transtórnóS, p-âniCo e confusão; ele poderia 
ter evitado todo esse transtorno. 

Temos hoje cinqüentã e ofto_tributo.s neste País, e, agora, 
mais um, o IPMF. Para obter o aval do Congresso, onde 
proposta rejeitada pela sociedade brasileira e maculada de 
inconstitucionalidades não logra éxito, convenceu os parla
mentares de que o novo imposto, além de transitório, era 
indispensável à governabilidade do País. 
_ __Esqueceu~se, todavia, do JudiCiário, onde, hoje, acorrem 

_os prejudicados. Antes mesmo de sua cobrança, de fato, o 
TPMF vem sendo seguidamente questionado junto às Varas 
da Justiça Federal de todo o País. Assim ocorre no Distrito 
Federal e em Estados como o da Bahia e de São Paulo, nos 
quais vê-m sendo deferidos vários mandados_ de segurança pre
ventivos., via de defesa adotada por dezenas de contribuintes 
ante a ameaça do Fisco. 

Essas ações judiciais apontam no sentido de que a iristitui
ção do IPMF desrcspeita, pelo menos, onze disposiçõeS consti
tucionais. Regulamentado às pressas, pois o caixa do Governo 
não quer prescindir do acréscimo de 600 milhões de dólares 
mensais. que ele deve propiciar à receita pública, o mesmo 
Impqsto tem ainda em seu desfavor a comprovada agressão 
aos princípios gerais ao Direito Tributário:-
- Do elenco de argumentos:contrários à cobrança do Impos
to, apresentado pelos contribuintes à Justiça, destacam-se: 
o referente ao princípio da anterioridade, consagrado no art. 
150, inciw III, alínea b, da Carta Magna, proibitivo da cobran
ça de ir:nposto no mesQlO exercício d_e_sua criação; o referente 
à bitributação, configurada na cobrança sobre cheques desti
nados ao pagamento de outros impostos; o concernente ao 
princípio da igualdade formal de to_do_ cidadã_o perante a lei, 
uma vez que a·norma distingue trabalhadores em atividade 
daqueles aposentados; o de que Çrgãos públicos revestem o 
privilégio da isenção, contrapondo-se aos deveres contribu
tivos determinados à generalidade das demais pessoas. 

Há, por fim. na Lei Cornplementar'que institui o lPMF, 
a hipótese de que o Governo utilize o mecanismo da ação 
direta de constitucionalidade , corno forma de impedir que 
os juízes de primeira instãncia da Justiça Federal continuem 
acolhendo os mandados de segurança que vêm sendo inter
postos. Essa opção irá colidir, no entanto, com o princípio 
de que a lei não pode excluir da apreciação do Judiciário 
qualquer lesão ou ameaça ao Direito; assim como· ordena 
o art. 5"', inciso XXXV, da Constituição. 

Devemos acrescentar, ainda, que também no caso da 
difícil aprovação da Lei Complementar n~ 77, o Governo inci
diu em inúmeros erros. Basta ver o número de versões dadas 
à publicação, cada uma delas corrigindo falhas pretéritas e 
il_l_trC?duzindo novas. o que, afmal, provocou os vários adia~ 
me_n_tos de sua vigência, entre elas, o veto presidencial. a 
is-e:hção do desconto do IPMF sobre pagamento dos assala
riados que recebem menos de dez mínimos. 

Em abono dessas considerações, a juíza titular da 1~ Vara 
Federal de São Paulo, ao conceder liminares a três mandados 
de segurança, sentenciou que: 

" ... os recentes exemplos de malferimento à Cons
tituição da República não nos permitem relegar a plano 
secundário o- entendimento de que a ofensa à Carta 
Magna pode ocorrer tanto frontalmente, como já suce
deu em passado recente, como por via transversa, sen
do esta, talvez, a via mais cOmum da ofensa à Lei 
Maior. Por conseguinte, impOe-se o reconhecimento 
de que as leis, como a presente, usualmente discrepam 
do Código Supremo e lesionam direitos fundamentais 
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por falta de mzoabilidade e racionalidade e, acima de 
tudo, por insuflarem insegurança jurídica, desservindo 
ao controle da Constituição c aos princípios jufídicos_ 
nela entronizados." 

Vamos concluir, Sr. Presidente, sintetizando que os_ co~ 
mentados procedimentos da área e_conómica, pelOs tropeços 
e prejuíZos que acarretam à sociedade, corri ·certeza não contri
buem para reverter o descrédito do povo nas ações do Gover
no, para gara-ntir às empresas c ao sistema finanCeiro o irlíninlo 
de segurança exigível por suas· relevantes atividadc~. 

No caso da criação do cruzeiro real e no da instituição 
do IPMF, entre outros tantos, oS desacertos tornam-se imper
doáveis, na medida em que violentam a _confiança do povo 
e tumultuam desnecessariame nte o seu dia-3.-dia. Tais conse
qüêncfa:s~ ria qUalificada análise do comentarista da Folha, 
deixam ver que nessas e cm ocasiões semelhantes o GOverno 
promoveu não apenas uma enorme confusão, "mas uma ba
gunça leviana c criminoSa". 

Sr. Presidente; Srs. Senadores, temos aqui vários recortes 
de jornais de todo o País. O jornal O Estado de S. Paulo 
publica: "EMão na Justiça 30 trulndatos contra IPMF". A Gaze
ta Mercantil diz: "Tribunal Regional Federar de São Paulo
mantém liminarcs contra o IPMF'. Ainda o jornal O Estado 
de S. Paulo: "Lacoinbe mantém liminar contra IPMF" .--o 
jornal O Globo: ''Tribunal confirma lirriflúir sobre lPMF, em 
São Paulo". O Jornal do -Brasil: "Limínar corifr<i-TPMF é 
mantida". Tambt!m na Folha de S. Paulo: "Tribunal manté-m 
liminar contra IPMF". O jOI-rial Hoje em Dia, de Minas Gerais: 
"Ações na Justiça devem marcar estréia do IPMF". O Estado 
de S. Paulo, em primeira página: ··Juiz considera IPMF incons
titUcional". E, ainda, o jornal Estado de_ Minas: "Liminares 
concedem isenção do IPMF". E por aí vai, Sr. Presidente. 

A imprensa nacional já está publicando manifestações 
de todo o País argUindo a inconstitucionalidade da aplicação 
do IPMF antes que entre efetivamente em vigor. Entendemos, 
desde o início- e foi esta a posição que adotamós no plenário 
do Senado Federal - , que não deveríamos avalizar a apro~ 
vação da cobrança de mais um imposto neste- País. 

É necessário, sem dúvida alguma, que haja um novo 
ordenamento cconõrnico, a estabilidade económica, a redução 
do déficit público-e da inflação, o- aJ)Q.16 ã uma política cconô~ 
mica que venha ao encOntro das aspir3ç6es nacionais. É neces
sário ainda que se acabe_ com a recessão e o desemprego, 
tornando melhores a vida de nosso País e também o salário 
dos trabalhadores. 

Entendemos que, a continuarem essas manííCstaçOcs com 
relação à cobrança do IPMF por todo País, certamente haverá 
uma decisão, por parte do Governo, que poSSà se identifiCai
com as decisões oriundas de todas as_ Varas da Justiça Federal 
no País. -

Esse imposto foi aprovado pelo Congresso Nacional ape~ 
sar de, durante toda sua tramitação, todos esses procedímen~ 
tos e questionamentos Constitucionais terem sidO levailüi.àós. 
Apesar disso, o Governo Fed_eral entendeu que ele era neces
sário para viabilizar o caixa do Tesouro Nacional. 

Mas é lamentável, Sr. Presidente, acontecer novamente 
o que já ocorreu uma vez, por ocasião do confisco das cader
netas de poupança, quando a Justiça brasileira, acatando as 
inUmeras mariifestações por parte dos poupadores de todo 
o País, garantiu e preservou o resgate do dinheiro confiscado 
pelo Governo'passado.-Esfa é uma decisão que, certamente. 

não contribuirá em nada com a decisão tomada pelo Governo 
Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -, Concedo 
a palavra ao nobre Senador Ruy Bacelar. 

O SR. RUY BACELAR (PMDB - BA. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem reViSão do orador.)- Sr. Presidente. 

_Sr-- Senadora~ Srs. Senadores, um assunto _da maior impor
tância e que talvez não venha recebendo a atenção que merece 
por parte das autoridades governamentais é o que me disponho 
a apresentar a V. Ex~H neste pronunciamento. É o Planeja
mento Familiar, sobre o qual não se tem discutido o suficiente. 
e as medidas relacionadas a tão importante objeto têm ficado 
muito aquém do necessário. 

Em primeiro lugar, seria interessante definir quaís os 
órgãos, autoridades ou instituições que tetiahl-ã cçmtpetencia 
para tomar as medidas cahíveis e definir as diretrizcs que 
devem nortear a implantação de um programa efetivo de pla
nejarnento familiar e controle da natalidade no BrasiL 
- A quem interessa, Sr. Presídeõle, participar ativamente 
desse programa? 

Da parte do Governo Federal. no mínimo, deverão estar 
envolvidos o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação 
e Desportos e o Ministério do Bem-Estar Social. Se tores orga
nizados da soci . .!.dade civil também deverão ser ouvidos e parti
cipar do programa naquilo que for possível, seja cedendo 
suas instalações, seja pela apresentação de estratégias e alter
nativas para se alcançar um crescimento populacional orde
nado e proporcionar ama melhoria da qualidade de vida da 
população, com conseqüente desconcentração da renda nacio
nal. 

O maior problema a ser enfrentado diz respeito ao fato 
de que quem planeja a farnnia no Brasil é a classe sócio-eco~ 
nômica e cultural mais elevada; quem não planeja são as 
populações mais carentes. 

Houve~ inclusive, uma época durante a qual se dizia que 
era preciso povoar o Brasil e, para isso, dever-se-ia estimular 
a procriação nas fami1ias brasileiras. Mas como, se o que 
está ocorrendo nas últimas décadas é justamente a intensifi
cação da concentração demográfica nos grandes centros urba
nos? O Anuário Estatístico - 1992, demonstra tal fato: en
quanto, em 1940, a população urbana era de 12.880.182, a 
rural era de 28.356.133 habitantes; em 1960, a população urba
na era de 31.303.034 e a rural de 38.767.423 habitantes; já 
em 1991, Sr. Preside__nte, essa disparidad~ aum~ntou: a popu~ 
lação urbana atíngia, então, a casa dõs 110.875.826 e a rural 
36.041.633 habitantes. É necessário estimular e criar condições 
para a permanência e volta dos brasileiros ao interior do País. 

Quanto ao planejamento familiar, a questão começou 
<i" ter- urna abordagem política mais responsável a partir de 
1978 a 1979, quando se organizaram e redigiram as normas 
para identificação e controle dos riscos reprodutivos, obsté
tricos e da infei_tilida:de no Programa de Saúde MaternoMin
fántil do Ministério da Saúde. 

No planejamentu familiar é necessário enfatizar que con
clusiva, mesmo, só deve ser a decisão do casal, que, de acordo 
com o atendimento das condições económicas e sociaís, deCi
dirá conscientemente pelo espaçamento da prole ou término 
da descendência.-0 papel do Estado, em relação a essa situa
ç-ão, deve ser preeilchido pela educação e orientação dos casais 
pelo serviço público de saúde, além _da disponibilidade ~dos 
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meios quínücos ou mecâilitos para aqUeles que-desejam evitar 
filhos. · 

É de suma importância atentar para o fato de que os -
recursos destinados ao planejamento familiar devem contri
buir para o PrOgrama de Saúde Materno-Infantil como forma 
de melhorar o nível de saúde da criança e da mãe. 

Quadro mais grave, poi"ém, entre as formas de controle 
da natalidade, deve ser considerado o do aborto. Dizem os 
estudiosoS- do assunto que o número atual de concepções que 
ocorrem no espaço de um ano no Brasil está em torno de 
seis a Se-tC--milhões. 

Sr. Presidente, Srs. SenadOres, ouçam bem estes dados-: 
dizem os_estudiosos do assunto que o número atual de concep
ções que ocorrem no espaço de um ano no Brasil está em 
torno de seis a sete milhões, mas somente_ três milhões çle 
seres vivos se acrescentam à população. b número estimado 
de abortos está em três milhões ao ano, ou seja, praticamente, 
a metade das concepções. - -

Sr. Presidente e Srs. Sênadores, é possível melhorar essa 
situação? 

Acreditamos que sim! 
Nos últimos-dez anos, segundo o Professor El$imar Couti~ 

nho, só na cidade de Salvador, através de ações visando- ao 
planejamento familiar, foram evitados mais de duzentos mil 
abortos. São capazes de imaginar, V. E~·s, a economia que 
isso representa para o Estado, não apenas no que se refere 
a leitos desocupados nas maternidades, mas também com as 
seqüelas que o Estado tinha de resolver, quando de abortos 
praticados por pessoas Inabilitadas, ou até _as mortes provo~ 
cadas por este tipo de ato criminoso? 

Para diminuir o número de abortos, é preciso acabar 
com a gravidez indesejada. E, com a instalação de núcleos 
de orientação para o planejamento farriiliar, minimiza-se a 
prática do aborto no País até a um índice próXimO ·a zero, 
o que por outro lado, deve merecer todo o apoio das institui
ções religiosas, cuja luta contra a prática de tal ato é uma 
constante. 

Nesse aspecto, a educaçã9 desponta como necessidade 
básica, de obrigação do Es_tadQ. O traP_<!lho_çiC formação de_ 
consciência para -o planejamento familiar deve começar com 
os adolescentes, em cursos que abranjam a educação sexual 
e os levem a pensar na responsabilidade que é terem filhos. 
Para que é que se vai ter filhos? 

Paralelamente, deve ser utilizado todo o sistema públíco 
de saúde para orientação e_conscientização. Devem participar 
desse esforço não só os médic_os_, mas também parteiras, educa
dores sanitários e, do ponto_ de. vista prático, as visitadoras 
domiciliares e as assis_tentes_s_ociais, __ 

Em Salvador, no final do mês de maio, a Câmara Muni~ 
cipal promoveu um Seminário sobre Problemas Demográfico~ 
e Planejamento Familiar, com a par1icip3.Çã0 de diversas auto
ridades, inclusive de outros Estados. Desse encontro foram 
colhidos subsídios que originaram a indicação ao p·refeitó da 
capital da criação e implantação de um Programa de Planeja
rnento Familiar na Cidade de Salvador, utilizando a estrutura 
de saúde já existente na prefeitura, em conjunto com a expe
riência e _conhecimentos científico-s de ínstituições especia:
lizadas _e_ autoridades no assunto. __ - _ --_-

A característica fundamental do planejamento familiar 
é a liberdade de opção. Mas com consciência. 

O que me preocupa é uma constatação terrível, Sr. Presi~ 
dente! 

Se for levada às últimas conscquenctas a ideia de que 
cada um deve ter um número de filhos aos quais possa dar 
o devido sustento e suporte para o desenvolvimento intelectual 
económico e social, essa lógica implicaria que a maioria dos 
brasileiros não deve ter filho algum, pois com o salário míni
mo, ou pouco mais, não é possível oferecer condições razoá
veis de vida nem mesmo a uma só criançã. 

Portanto, algumas ações, além daquelas vinculadas à edu
citÇão, devem ser encaradas como de obrigação e de interesse 
do~ governantes no que concerne ao planejamento familiar 
e;·entre elas. Sr. Presidente, podemos citar: 

a) utilização dos meiOs de comunicação de massa, desde 
que sejam tomadas as devidas precauções para que transmitam 
mensagem que se caracterizem Por questionamento e não 
por manipulação; _ 
--- - b) estímulo à -participação da comunidade em todos os 
níveis, desde a discussão dos objetos propostos até a definição 
das_estratégias e a avaliação dos resultados. 

O Sr. Francisco Rollemberg - Permite-me V._ Ex• _um 
aparte? 

O SR. RUY BACELAR- Concedo o aparte a V. Ex', 
nobre Senador Francisco Róllemberg. 

O Sr. Francisco Rollemberg - Eminente Senador Ruy 
Bacelar, quando cheguei ao plenário Y: Ex" já havi<;~._inicia.dg 
seu pronundaniento. Aguardei um pouco para sentir o cami
nho, a direção das suas preocupações, o fulcro do seu discurso, 
e vejo que V. Ex~ está a percutir assunto que foi motivo 
de um trabalho intenso nosso quando Deputado Federal, du
rante 16 anos,a respeito da política populacional, do controle 
da natalidade, da paternid~de responsável. Senador Ruy Ba~ 
celar, esse trabalhO que foi realizado no Congresso Nacional, 
na Cãmara dos Deputados, por mim, pelo'Deputado Anapo
lino de Farias e peta Deputado João Alves, seu colega de 
bancada, da Bahia, e tantos outros, de uma certa forma, surtiu 
efeito. Tanto surtiu efeito que o Brasil foi despertado para 
o tema. Houve tempo em que os Ministérios da Saúde, da 
Pre~idên~;ia e Nsistência Social prometeran:t estudar ess~ pro
bl_ema, O qUe houve é que ambos os MiniStérios nãÕ deram 
seguimento a programas desse tipo. O que ocorreu? Alguns 
governadores de estado decidiram fazer, com o apoiamcnto 
de entidades locais e internacionais, alguns programas :de pla
nejamento familiar. Foi isto que veio a dar esse r_esultado 
que, hoje, estamos vendo. Hoje, nã9 estamos tendo um índic_e 
muito alto de natalidade. Pelo contrário, já baíxamos um 
pouco e chegamos até a um limite desejável. Isso ocorreu 
em decprrêpcia do trabalho desenvolvido pelo Congresso Na
cio~~~. pelo governador Lavoisier Maia, do Rio Grande do 
Norte, e pelo governador Tarcísio Burity, da Para1b"!_,_ que, 
inclusi~e, patrocinou um seminário a respeito dó temá,- permi
tindo que se instalassem naquelas unidades federadas prog_ra
m~s desse tipo. Agor~, v~ia V._ Ex•, esse é_ um programa 
eminentemente social, porque à época do início da nossa luta, 
somente tiveram acesso a ele as classes mais favorecidas do 
Brasif, as classes média e pohre não tivera_m _acesso,_~sequer, 

. ~_i~formações~ Naquela OC:ª~ião, h~ via uma_ dísçussão muito 
grande não Com o enfoque sociológico, não com a preocupação 
da qualidade de vida dos brasileiros, mas com omodus faciendi,. 
Então, acus_ou-se o DIU de s_er~ abortivo. provocador de infec
ções; o comprimido, de provocar diabetes, hipertensão, au
mento de peso nas mulheres, câncer de seio, perturbações 
ovarianas. Isso provocou uma verdadeira neurose nacional. 



7130 Sexta-feira 6 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Agosto de 1993 

e as mulheres ficaram sem saber que método usariam, cm 
que médico confiariam e como poderiam plancjar sua famnia. 
Mas o tempo, que é o senhor de tudo, mostrou que o dispo
sitivo intra-uterino - DIU, hoje já aperfeiçoado, é de uso 
mundial; como ele não provoca os males que antes se apregoa
vam, seu uso é largamente difundido entre .as mulheres. A 
pílula anticoncepcional teve suas dosagens hormonais dimi
nuídas e atualmente não provoca maiores efeitoS colaterais. 
O aborto, cuja proposta de legalização foi apresentada agora 
por uma eminente Colega nossa aqui, no Seiiãdo, perdeu 
olência contra o ser humano, o que se propagava a todo instan
te. Daí por que duvido das estatísticas, não das de V. Ex\ 
apenas das estatísticas nacionais como timJodo, porque como 
o aborto é realizado às escondidas_. feito nos escaninhos da 
vida, ninguém vai sair proclamando nas ruas e nos consultórios 
que fez ou fará um aborto- inclusive porque é crime previsto 
no Código de Processo PenaL Veja V. Ex~ que se discutia 
o método mas não_ se discutia o porque do planejamento fami
liar. E o que ocorria, então? Assistíamos às class_es abastadas 
terem dois ou três filhos e encerrarem a procriação; a· classe 
média, quando tinha acesso, começava também a reduzir o 
número de filhos; mas a classe pobre continuava a ter mais 
de 10 filhos, até 20- como cheguei a assistir-, que nasciam 
pelas mãos das parteiras, das curiosas, no interior, ou i_am 
para os pequenos hospitais e ambulatórios. As crianças, desnu
tridas, maltratadas, faleciam praticamente logo após o parto; 
não eram natimortos, eram bebês que morriam por fome, 
por descuido, por infecções rudimentares, por desidratação 
provocada pelas mais divers_a_s causas, inclusive por falta de 
asseio. E o que ocorria? Algumas mulheres todo ano_ tinham 
c enterravam uma criança. Houve uma reação muito forte 
por parte do clero, que ainda não aceita que se faça o planeja
mento familiar, alegando a sacralidade da vida. Mas o que 
se vê no Brasil, hoje, C algo bem diferente. Eu, por exemplo, 
tive oportunidade de ser solicitado, por uma freira, a fazer 
uma laqueadura. Ela me dizia: "Não é possível que não faça
mos uma laqueadura nessa mulher, porque, desde que me 
encontro neste hospital, todo ano ela enterra uma criança". 
V. Ex• pode observar que o clero, até se adequando às circuns
tâncias, também aceita os processos como o Ogino-Knauss 
e outros não-abortivos dentro da conceituaç_ão teológica da 
Igreja, e o leque começa a se abrir. O planejamCnto familiar, 
se não conta com a ação governamental, de apoio intensivo. 
já se torna algo popularizado, e as mulheres brasileiras, de 
modo próprio, já procuram serviços ni.édicos, procuram até 
as curiosas ou as companheiras que lhes poss-am ensinar- a 
limitar o número de filhos. Por outro lado, Senador, tenho 
sido muito procuiado, como médico-cirY.rgíãó--que sou, por 
casais jovens e Os homens, que não gostavam de se submeter 
à vasectomia, todos transferiam o ónus de não ter filhos para 
a esposa, que sofria a laqueadura, mas, nas últimas semanas, 
inclusive nesse recesso que passei em Sergipe. fui procurado 
por casais jovens que me pediam para fázer a ligadura dos 
deferentes. O próprio homem já sentiu o peso da sua responsa
bilidade na famflia. ComO a vasectoriiia é utna :druqfiã-que 
se faz em ambulatórío, em cinco minutos, e não impede a 
volta imediata ao trabalho, o homem já está- aceitando. de 
modo próprio, a dar a sua colaboração e a sua participação 
na família no ·sentido de limitar o número de filhos. Poderia 
dizer V. EX": "Mas se fôssemos· analisar isso em termos-de 
Brasil, a famüia não teríi filhos." A família não depende 
tanto das questões económicas; ter filtioS é urri ato de amor, 
um ato de carinho, um ato até instintivo -âe preservação -da 

espécie, e apesar de todas as crises que pudessem enfrentar, 
os casais brasileiros continuariam a ter.Iilhos. O que precisa- -
mos fazer é o_que V. Ex1 está ·fazendo nesta tatde: ocupar 
a tribuna, alertar o GovernocbfaSileiro, -alertar o Ministério 
da Saúde e o da Previdência; eles devem entrar _nesta luta, 
têm que participar dela, dar a sua contribuição. Precisamos 
proporcionar às crianças do Brasil um pouco mais de cuidado. 
Há um excesso de crianças que são frutos não do amor, mas 
do desamor; são as crianças não-plariejadas, de famüías des
protegidas; famílias que não têm renda, que depois jogam 
suas crianças nas ruas e as transformam cm marginais, em 
fontes de renda, inclusive. E essa críança sofre um duplo 
problema: sofre na casa porque o lar não a recebe; sofre 
na rua porque é maltratada pelos companheiros e qüando 
volta para casa, esta lhe cobra o dinheiro que deveria trazer 
porque passou o dia fora. E nós'estamos vendo o quê? Mulhe
res que têm filhos indesejáveis, mulheres que sepultam criart
ças, crianças abandonadas, crianças na rua, frutos todos de 
um descaso que, de certa forma, é de todos nós, mas para 
o qual o Governo tem que voltar o quanto antes as suas 
vistas. O Governo tem que instalar um mecanismo nesses 
dois Ministérios para, de uma maneira toda especial, criar 
um grupo de apoio à maternidade e à infància, que já eXiste~ 
mas-deve ter mudada a sua concepção filosófica, para permitir 
que as famílias do Brasil conheçam as suas possibilidades; 
conheçam daquilo que podem usufruir, o que a Nação pode 
lhes dar, a educação que lhes pode auferir. Com isso, podem 
assumir a procriação com responsabilidade. Eu felicito V. 
Ex" porque, sendo engenheiro, não está aqui construindo esca-

__ da_s, mas está fazendo uma obra de engenharia social ao s~ 
propor a cuidar de um tema que continua cada vez mais mo
mentoso no Brasil. Muito obrigado. 

O SR. RUY BACELAR- Junto o seu aparte eloqüente 
ao meu pronunciamento • Senador Francisco Rollemberg. To- -
mei conhecimento, participei daquela sua luta e de outros 
companheiros, no sentido de alertar a sociedade brasileira 
para a paternidade responsável, para o planejamento familiar. 
E deu resultado, tanto que a taxa diminuiu bastante: de 2,47% 
para 1,89% ao ano, hoje- a:inda considerada bastante alta. 
Devemos reduzi-la em vista do grande número de subnutridos, 
nanicos e doentes que compõem a população brasileira. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, os focos de irradiação 
dessas ações poderiam ser os postos e centros de saúde, escO
las, igrejas, clubes de serviço, associações filantrópicaS, em
presas etc. E os investimentos essenciais seriam voltados, tam
bém, para a formação dos recursos humanos e a publica-ção 
âe material didático necessário. Coordenadores de grupos, . 
após treinamento específico, poderiam ser pessoas de lide
rança na comunidade, pessoal auxiliar na área de saúde, pro-
fessores, assistentes _sociais etc. - - -

O planejamento familiar ideal é aquele que oferece todos 
os métodos disponíveis -não é restrito e não limita a liber
dade de escolha. O poder público deve intervir para ampliar · 
a liberdade e não para restringi-la. Quando se promove a 
educação geral da população há uma melhora no nível de 
vida em todos os <!_Spectos, e a mortalidade infantil e os abortos 
diminuem. Não se pode deixar de apresentar a- alternativa 
da esterilização masculina como fator importante que-também 
dev.e ser colocado em disponibilidade pelo sistema público 
de saúde. 

Existem casais que-não querem ou não podem, por ques~ 
tão fmanceita ou de saúde da mulher, ter mais filhos, e há 
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mulheres. que não se adaptam aos meios artifíci3is de_ evitar 
a procriação. Por que não utilizar, então, a alternativa de 
efetivar o controle através do elemento masculino? 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, todos sabemos que o 
Estado tem de direcionar os _seus ·investltnéntos preferericial
mente às camadas menos favorecidas da população, de forma 
a proporcionar ao menos a chance de ascensão intelectual, 
económica e- soda!, arilpliandci -as possibilidades de estabele
cimento de igualdade entre os cidadãos, levando a uma distri
buição mais eqüitatiVã"da renda nacional, tanto quanto pos
sível. 

Hoje em dia, vem sendo usado com alguma inSisténcia 
o argumento de que se deve buscar uma densidade demo
gráfica razoável para repudiar o aumento da população entre 
as camadas mais carentes, principalmente temendo pelos.efei
tos perniCiOsos da superpopulação no planeta. Que -qualidade 
de vida legaríamos àq-ueles que nos sucederiam? O problema 
não é apenas o aumento da população pela capacidade de 
sobrevivência, mas de sobrevivêndã-corri dignidade, com ale-
gria. ··· · 

O Censo de 1991 apresenta urna diminuição no ritmo 
de crescimento populacional do Brasil de 2,47% para I ,89% 
ao ano, mas que consideramos necessitar ser bem mais redu
zido, tendo em vista o grande número de s~bnutridos, nanico-s, 
desdentados, doentes que compõem a nossa população. 

Não adianta encher o País com pessoas que só visualizarão 
um futuro sombrio, ou nem mesmo isso, devido à incapacidade 
total de sonhar, de ter esperança de ascensão social, intelectual 
e económica, pois não existe sequer, n·eslc País, igualdade 
no que se refere a uma educação de qUalidade. 

O GoVerno deve. investir na educação dos_ casais~ para
que tenham consciência e consigam- planejar uma familia que 
seja compatível com as suas possibilidades. Assim se e_vitará 
um número maior de crianças abandonadas_ à s_u_a própria 

·sorte nos grande aglomerados urbanos, ou _curtindo o_ sofri
mento de uma labuta diária com os pais no melO rUral, quando 
ainda em idade de brincar e de educar-se para uma vida digna. 

Quais, Sr. Presidente, os mecanismos que poderiam ser 
ado_tados pelos respo-nsáveis? Se não faltar vontade política, 
os resultados vão aparecer. 

Pode-se investir no treinamento de _disseminadores de 
conhecimento, no que se refere às vantagens do planejamento 
familiar, utilizando-se as dependências dos postos de saúde, 
escolas, sindicatos, associações-filantrópicas, clubes de servi
ço. Como já foi dito, esses disseminadores poderiam ser técni
cos da área de saúde, professores, assistentes sociais e pessoas 
esclarecidas e com liderança junto à comunidade. 

Deve-se promover, também, a distribuição de cartilhas 
e a. veiculação periódica de campanhas organizadas através 
dos meios de comunicação. 

Como ação par'a apreSentar resuftados a médio prazo, 
deve o Governo regulamentar disciplina que ensine aos jovens 
que o planejamento familiar é necessãrio e ·que casamento 
em idade não tão precoce, cm que já não se está mais tão 
sujeito aos arroubos e ilusões juvenis, é uma van~agem em 
termos de experiência--de vida, resultando em maior estabili
dade para a família. 

Por último, talvez o mais importante: conceder assistência 
completa à saúde da mulher e da criança. Para isso, devem 
ser colocado_s à disposição_ das pessoas de baixa renda todos 
os recursos para que- elas tenham apenas os filhos que real
mente queiram. É preciso distribuir e a: plicar os meios contra-

ceptivos destinados à mulher e ao homem. Mais que isso. 
dar toda a assistência durante a gestão, no parto e a pediátrica, 
para que a mulher se sinta segura de que o Estado a assiste, 
quando não quer ou quando quer ter filhos. 

Como resultado dessas ações, ver-se-á reduzido o número 
de abortos, que tantos prejuízos traz à Nação, tanto no que 
se refere a recursos materiais para cirurgias, leitos ocupados 
e Seqüelas daqueles praticados criminosamente por "curio
sos", como no que se refere à perda de vidas.humanas. 

Finalmente, se houver possibilidade d_e utilização de re
cursos externos, serão muito bem vindos, desde que para 
serem utilizados com o devido respeito à liberdade de opção 
de cidadãos esclarecidos e com vontade própria, nunca visando 
pura e simplesmente ao controle da natalidade, sabe-se lá 
com que objetivos. 

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

O Sr. Pedro Teixeira- Sr. Pi"esidente, peÇo-a palavra 
para uma breve cornunicãção. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Tem V. 
Ex" a ~alavra, na fo?ina regimental 

O SR. PEDRO TEIXEIRA (PP - DF. Para uma breve 
comunicação. Sem revisão do oradoi~)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: gostaria de regist_rar que no próximo sábado o 
Comitê-DF da Ação da Cidadania contra Fome, a Miséria 
e pela Vida promoverá um ato-show em frente à Estação 
Rodoviária de Brasília. O evento pretende difundir a campa
nha, obte:r adesões e an:ecadar alimentos, roupas, ferramentas 
e máquinas que serão destinados a comunidades carentes. 

A Ação da Cidadania surgiu a pa-rtir do Movimento pela 
Ética na Política e é coordenada, em âmbito nacional, pelo 
sociólogo Herbert de Souza, o "Betinho". A campanha foi 
lançada nacionalmente em junho último, e no Distrito Federal 
já há comitês em várias cidades-satélites e diferentes locais 
de trabalho. 

A Ação da Cidadania considera como prioridade da socie
dade e do Estado o combate à fome e à miséria. Ess_e é, 
segundo o mo'!imento, o clamor étiCo de nossos tempos e 
a obrigação de todos. Considera_ a _Ação da Cidadania que 
a hora é de uriião de forçaS, vontades e esperanças para o 
encontro de novos caminhos para o Brasil, de união de ação 
em favor dos necessitados, com a descoberta e a aplicação 

· de um novo modelo de desenvolvimento humano, solidário 
e ético. 

Faço aqui este registro, Sr. Presidente, desejando êxito 
áO movimento ein todo o País, especialmente no Distrito Fede
ral._ J\._iuito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ~ éoncedo 
a palavra ao nobre Senador Aureo Mello. (Pausa) 

S. Ex• , no momentO, não se encontra no plenário. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Affonso Camargo. 

O-SR. AFFONSO CAMARGO (PPR- PR. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revis_ão do orador.) -Sr. Presidente, 
Srs_. Senadores: não posso deixar de confessar a V. Ex~, Sr. 
PreSidente, e aos meus Colegas de Senado que me preocupo, 
cada dia que passa, com essa instabilidade que vai Se avolu
mando no País. 

Hoje, quando cheguei aqui, no plenário, encontrei cinco, 
seis Senadores. Agora, temos praticamente dez, numa quinta-
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feirã de reinício--de- atividadc parlamen!_~r e, evidente, que 
rodos poderiam ter ánfmo de estar aqui, no plenário .. E o 
que sinto, Sr. Presidente, é que voltam?s -àq_u_ele ambiente 
de uma certa apatia e que gera um certo Imobdtsm~. . . 

Eu_ mesmo, inscrito que estava para falar hoJe, f1quet 
na dúvida se valeria a pena. É um dilema de consciência. 
Nós somos representantes, fomos eleitos, somos responsáveis 
pela condução dos trabalhos do Estado, b~sicamen~e do Po~er 
Legislativo; temos a função representativa de dtzer aquilo 
que estamos sentindo, o que os outros estão _P~nsando, o 
que os outros falam. exprimir as preocupações que as popula
ções dos nossos Estados trazem a nós. 

Dentro desse dilema, resolvi vir à tribuna, até_ porque 
gostaria qué estives:S_e presente o nosso dilcto co':lpanheiro, 
Senador Pedro Simon, para·conversãrmos, para dmlo_garmos_ 
um pouco mais. É comum ouvirmos a expressã()_ "sentar à 
mesa para conversar"; creio que pOdemos fazê-lo também 
neste plenário. -

O Sr. Josaphat Marinho- V. EX-, permite um aparte? 

O SR. AFFONSO CAMARGO - Pois não. 

O Sr. Josaphat Marinho_:_ V. Ex· devC ter_pressanisso, 
porque, segundo os jornais: S. Ex~ pode ser designado Embai
xador do Brasil, em Portugal. 

O SR. AFFONSO CAMARGO- Li, também, essa nota. 
Trata~Se de maiS urna dessas notícias que são fruto da instabi-
lidade que se está gcner~!izando. _ 

Estive. Sr. Presidente e Srs. Senadores, -por delegação 
do Líder do meu partido, presente à reunião das lideranças 
partidárias da Câmara e do Senado com o Ministro da Fazen
da, nosso colega Senador Fernando Henrique Cardoso. Rece
bemos, na reunião - conforme foi noticiado pela imprensa 
--. documento de nove laudas, que eram, na realidade, o 
retrato do caos orçamentário. Houve uma exposição, na qual 
foi apresentada uina previsão de déficit de 44,3 bilhões de 
dólares. No entanto, foi dito que havia um pequeno erro: 
a dívida interna não era de 25,27 bilhões de dólares,_ mas 
de 10 bilhões de dólares, ou seja, havia um pequeito erro 
de 15 bilhões de dólares.ncsse primeiro papel que nos foi 
entregue. E íSso foi dito inc1usive pilo Ministro. Trata-se, 
realmente, do retrato do caos. Conclusão: não se pode aumen
tar despesa; precisa-se aumentar receita. · _ 

Procurei o se to r de transporte -o setor de comunicações 
conta com a TELEBRÁS para ·a solução dos seus probleinas 
- do qual estive mais próximo na Administl-ãção F~deral. 
Examinando as verbas destinadas a investimentos em rodo
vias, consta(ci, por cálculos fcítos ínclu~iv~ pã Íninha segunda 
passagem pelo Ministêrio,.que não vamOs- áumen-tar ã. capaci
dade da malha ff.!deral, de construir novos trechos, nem sequer 
fazer uma recuperação- razoável das estradas sem_ um apor_te 
da ordem de 2 bilhões de dólares. Os recursos (irevistos, no 
entanto, são da ordem de 320 milhões de dólares, suficientes 
apenas para a manutenção de rodovias. Há, ainda, a previsão 
de 40 milhões de dólart!s oriundos de financiamentos externos. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, se as ver!Jas a se~em aloca~ 
das para as rodovias es.tiverem re-stritas aO que está _!leste 
orçamento -será enviado pelo Poder Executivo ao Congresso 
N acionãl - não sei como vamos ficar, uma vez que a situação 
da malha federal é péssima. Por essa razão, digo que este 
orçamento ê o retrato do caos fiscal, do caos financeiro, do 
caos dos recursos públicos. - -

O Sr. Josaphat Marinho- V. EX'! me permite um aparte? 

O SR. AFFONSO CAMARGO- Com praze", ouço V. 
Ex", Senador Josaphat Marinho. 

O Sr. Josaphat Marinho- Note V. Ex• que se amplia 
essa páisagem de c-aos quando o Ministro declara, e está publi~ 
cado, que para o próximo ano não há verba para invest~ment? 
algum. Não é só para estraclas,_ mas para qualquer mvesti
mento. Creio que, pela primeira vez na República, se faz 
confissão dessa natureza. 

O SR. AFFONSO CAMARGO - Exatamente, não há 
previsão de investimento algum, nem para rodovia~. Não digo 
que seja o Ministro o responsável, porque contmuamos a 
ser governados pela tecnocracia_~o País e não pela área políti
ca. Há investímentos e investimentos, gastos e gastos. Tapar 
buracos de estrada é combater infl<!-ção_. O buraco de estrada 
gera inflação quatro vezes, porqu~ aumenta o gasto de_ com
bustível, aumenta o tempo da vragem, aumenta o nume~o 
de ãddentes e o desgaste do veículo. Sã<? quatro pontos infla
cionários que elevam o custo do transporte. Este., por sua 
vez, altera todos os preços do País, deles fazendo parte. Logo, 
investir em rodovia é combater inflação. Não há como pen_sar 
de outra forma, mas as pessoas insistem em tratar apenas 
com números e não com .a realidade do dia-a-dia. Cortam-se 
os investimentos nas rodovias, para, com isso, combater a 
inflaçãO. Na verdade, está-se inflacionando mais os custos 
do País. 

O Sr. Josaphat Marinho- E, nesse caminho, os buracos 
vão convcrter-s_e em crateras. 

O SR. AFFONSO CAMARGO- Cabe aí uma frase que, 
certa vez, disse eu ao Jô Soares: "'burac.o de estrada é como 
cárie dentária: se não se _cuida dele enquanto está pequeno. 
vira cratera". 

Sr. Presidente, a minha preocupação é de ordem mais 
geral. Não queria nem me ater_ a esse tema. Fiz. apen~s um 
relato porque estive na reunião do Ministro e observei qual 
era a rubrica que estava destinada à manutenção de rodovias. 
Presto esse testemunho para ver se ainda podemos contornar 
esse problerrla quando a proposta do orçamento vier pa-ra 
o Congresso. - - · ~ 

Preocupa-me mais, no momento- tudo decorre da msta
bilidade, ou melhor, da incredibilidade, que é péssima para 
o combate à _inflação -as notícias de ontem, que são publi
cadas hoje. --- - - ---

Anteontem, lamentei que o Presidente da República ti
vesse retomado às afirmações, observações _e opiniões sobre 
a parte económica. Em economia esse processo- é muito sensí
vel; deve haver apenas porta-voz. Se for o Presidente_- não 
sou contra -- é ele quem deve falar sobre economm. Mas 
todas as informações que tivemos quando o Ministro Ferna~do 
Henrique assumiu o Ministério da Fazenda eram no sent1do 
de que sobre economia falaria ele. Lembro-me bem do_que 
disse S. Ex~: "Sobre economia, falo eu". Trata-se da "santís
sima trindade" -Presid_ente da República, Ministro Ua_ Fa_zen
da e Ministro do Planejamento -com apenas um porta-voz, 
que evidentemente consulta o Presidente .antes de definir: as 
diretrizes pai-a a economia do País. Ocorre - repito - que 
o Presidente está começando a falar nas audiências, de onde 
as pessoas saem - acre_dito q_ue com autorização dele -
e fazem declarações ao_s jornalistas. _ 

O Governador Albuíno Azeredo -com toda importâncía 
e-_respeítabilidade que tem seu cargo -disse que iria combater 
os juros altos e a sanha do sistema financeiro brasileiro, que 
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quer lucros cada vez mais exorbitantes. Afirmou também o 
Governador que iria fazer essa conclamação por todos os 
recantos do País, uma vez que o Presidente já teria tentado, 
sem êxito, essa mesma conclamação. Há, portanto, um clima 
de fragilização na chefia do Governo. 

Agora. temos as notícias de hoje: 
"FHC prepara medidas pontuais - O Ministro 

Fernando Henrique Cardoso disse que sua equipe estu
da medidas pontuais contra inflação''._ 

Confesso que nem sei o qUe signiíicã a expressão 
medidas pontuais. 

A notícia continua: 
"Indagado sobre quais seriam as medidas, Fernan

do Henrique respondeu que não gosta de contar antes 
das coisas estarem resolvidas". · 

Outra notícia: _________ _ 
"Venda da Vale opõe Presidente a Ministro 

O Presidente Itamar Franco disse que a PÉTROBRÁS 
e a Vale do Rio Doce não serão privatizadas em seu 
governo". 

o-Ministro Fernando Henrique, no entanto, defende a 
venda da Vale a médio prazo. segu'ndo teria dito S. Ex• a 
representantes das instítuições de eStUdantes brasileiros a
UNE, a_ UBES. E, simultaneamente, a notícia ·dada pelos 
jornais, ontem, de que o Ministro iria ·sair -do Ministério; 
isso cria instabilidade. 

Meu partido não participa do Governo; dés-sé mOdo~ não 
sei como vamos costurar tudO isSo, pois' quem tem de costurar 
não é o Congresso, mas o Poder, Executivo-, juntamenie com 
os partidos que o sustentam. Esse _é o grande problema do 
País, e é esta a preocupaÇão que trago aqui. ·-

Ontem ouvi, no meu gabinete, pelo alto-falante, o ·apelo 
e o discurso patético, sincero - como sempre o faz - do 
Senador Pedro Simon. 

O problema não é sentarMse em torno da mesa. Quantas 
vezes já se sentou em torno da mesa neSte- País? O problema 
é administração. Quando se noticia que estão enterrando o 
feijão, num país de famintos, verifica-se qtie há problema 
administrativo. O problema do Brasil é que não se sabe como 
governar. E alguma coisa tem de ser fCita~ PoiS-Sóinos capazes 
para isso. 

Trago, hoje, a expressão que_ vai no meu espíritO neste
momento, dentro de uma perplexidade. Cria-se de novo aque
le chamado clima de véspera, ninguém sabe o que vai acon
tecer amanhã. Alguém já me disse para e~perar ·a semana 
que vem, pois haverá novidades. 

Como se pode combater a inflação? Conio nãO haver 
remarcações? Por que houve as remarcações? Creio que seja 
porque as pessoas já estavam com medo de um choque econô
mico, de um congelamento. Como rlão há áedibilidade, há 
rema;--cações, e a inflação começa a galOpar. 

E a preocupação que trago à Casa. Espero que, na semana 
que vem, já estejamos com a Casa plena. para podenTios 
discutir o assunto. Realmente, não é um problema partidário, 
pois acima de tudo estão os interesses do País; e para que 
se cumpram os interesses do povo temos _que combater a 
inflação, e para com5atê-la precisamos terestabilídade e credi
bilidade. 

O Sr. Garibaldi Alves Filho- V. Ex~ me permite um 
aparte? 

O SR. AFFONSO CAMARGO- Ouço V. Ex' com pra-
zer. 

O Sr. Garibaldi Alves Filho- Senador A ffonso Camargo, 
estou ouvindo atentamente o discurso de V. Ex\ e não resta 
dúvida de que todos nós - não apenas eu, mas todos os 
que eStão ouvindo o seu JJroimnciatTI.ento - comungamos 
dessas apreensões. Também entendo, como V. Ex~ diz muito 
bem, que o problema do País é de administração, toas a solu
ÇãO não pode estar nas mãos de um homem só. V. Ex~ não 
vai esperar que o Presidente Itamar Franco ou o Ministro 
Fernando Henrique Cardoso possam ser os novos salvadores 
d~ pátria, porque já estamos cansados de salvadores da pátria. 
O que devemos ter é uma ação conjunta, inclusive com a 
participação e a ajuda do Congresso NacionaL A preocupação 
de V. Ex~ ê legítiip~~ 

· O SR. AFFONSO CAMARGO - Agradeço a oportu
-nlàade que V. Ex• me proporciona de terminar as minhas 
palavras da seguinte forma: não tenho nada contra os técnicos, 
até por que sou engenheiro civil; o que venho combatendo 
há anos é o que chamamos de tecnocracia, que é -gOvernar 
com Os números, ignorando a realidade. 
· A tecnocracia vê o povo como algo que não lhe diz respei

to. E eles não entendem que dinheirõ público é dinheiro arre
cadado do povo, e não conhecem a realidad_e do dia-a-dia. 
GOstaria que estivessem governando os políticos, os Senado
res; os Deputados, qUe já tiveram experiência administrativa, 
que foram prefeitos -como V. Ex~ o foi, um bom prefeito 
- ou- governadores; ou que não o foram, mas conhecem 
a vida empresarial, que sabem o que é cheque, sabem o que 
é cheque pré-datado, para não fazer essa confusão que fize
ram, porque não conheciam a realidade do dia-a-dia; que
sabem o que é entrada e o que é saída de dinheiro, o que 
é teceita -e o que é despesa; gente que já se acostumou a 
assinar cheque, e sabe que se gastar mais do que recebe vai 
àfáléncia ou vai pedir concordata. 

Creio que temos tudo para fazer uma boa administraçãO.
M:as fealinente alguma coisa está faltando. E o sistema é presi
dencialista, não é parlamentarista; ou seja, a nossa influência 
é limitada. Espero que o Presidente Itamar Franco defina 
a situação. Agora já se_ fala em novo _Ministério. Como é 
que ficam os- atuais ministros? Li itO jorrial um recado_ do 
po~ta:voz: 

"'O mfnistro que foi candidato no ano que vem 
deve sair do Governo". 

Então isso é assunto para se discutir via porta-voz? Não 
seria oportuno o Presidente chamar seus Ministros, um por 
um, e conversar co-m eles, para não criar iristabilidade? 

E o Ministério pode mudar; hoje estão dizendo que o 
Senador Pedro Simon, Líder do Governo, vai ser embaixador 
em Portugal. Por outro lado, senti que o Ministro Fernando 
Henrique Cardoso está angustiado, porque S. Ex~ é um homem 
sério. é nosso amigo e nosso companheiro. E, com essa pressão 
toda, é obrigado a dizer que o Governo vai tomar medidas 
pontuais, mas que não pode revelar quais são, porque não 
estão esclarecidas. 

Como é que fica quem está na outra ponta, imagitiandO 
fazer um investimento, uma ampliação na sua indústria, no 
seu comércio, num momento desses? Será que ele não prefere 
vender o que tem e converter a sua reserva em dólar, de 
medo que daqui a pouco façam uma dilatação dos prazos 
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da dívida interna, como hoje alguém_ me telefonou pergun
tando se isso irii acontecer?. Como representãiúes do povo, 
recebemos telefonemas de todo tipo, feitos por pessoas pr'eo
cupadas com o assunto. 

Assim, registro aqufesta preocupação. QUefénlõS ajudar-~ 
mas, para isso, precisa haver um plano. Precisamos saber 
quais são os objetivos do plano e quem dá sustentação a 
ele. Não sabemos se o Ministério de hoje-será o da próxima 
semana e, dessa forma, é impossível governar. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Lavoisier Maia. 

O SR. LAVOISIER MAIA (PDT - RN. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, depois de três semanas de recesso parlamen
tar, voltamos às nossas atividades no Senado Federal. Apro
veitamos esses dias para percorrer várias regiões_do Rio Grão
de do Norte, Estado que humildemente representamos nesta 
Casa do Congresso Nacional. 

Lamentavelmente, o cenário qU."e vimos no sertão do Nor
deste, sobre o qual volto a falar, é dos mais preocupantes. 
Rebanhos dizimados pela sede e pela fome, homens, mulheres 
e crianças estendendo a mão para mendigar um pouco de 
comida, por· não terem um trabalho condi'gno para sobreviver, 
são cenas comuns em· todas as cidades por onde passamos. 
Prefeitos, vereadores, líderes sindicaíS,-bfSJ)os, vigários, paSto
res evangéliCos e outras pessoas de destaque com quem contac
tamos, todos, por uma só voz, lamentavam o abandono a 
que o Nordeste. está relegado. Pois as Frentes Produtivas de 
Trabalho, criadas pelo GbVerno em 28 de ãbril do corrente 
ano, atendem· a apenas 10% da população rural flagelada 
pela seca. Por isso, o Nordeste voltou a viver a diáspora da 
fome e da humilhação, tão cáracterística dos anos 50, quando 
milhares de nordest_inos, se'm perspectivaS ·de trabalho na sua 
região, foram expulsos para trabalhar nas indústrias do Su-
d5te. · -

Naquela época. o caminhão pau-de-arara tornou-se o 
símbolo da pauperização econômica- e Social de milhares de 
nordestinos, que viajaVâiD.dias a fio effi.busca de uma vida 
melhor no Sul maravilha .. Não tínhamos a SUDENE e_outras 
instituições que foram CI-ÚldãS ·para alava'ncarem o desenvol
vimento regional. Hoje,.40 anos depois,: o drama se repete. 
O ônibus- sUbstitui o caminhão pau-de-arara no transporte 
dos nordestinos famintos para outra regiões. E a SUDENE, 
que _fez tanto pelo Nordeste, hoje não passa de um elefante 
branco, inerte., sem uln pi-o grama condizente com a grandeza 
da região. A SUDENE, símbolo do desenvolvimento do Nor
deste, cht:gou a essa situação de esvazíamento mercê da insen
sibilidade de vários goVCrn9? federais, inél1:1sive alguns nordes
tinos, que não viram nâ pi-óblemática da região uma questão 
nacional, mas apenas um episódio menor_~a conjtmtura nacio
nal. Infelizmente, o exemplo e as liçõe(dp Presidente~ Jusce
lino Kubitschek não foram seguidos pelos seus sucessor~s_. 

Qual foi o quadro que vimos nesses 15.dias em que percor
remos os sertões do Rio Grande do Norte? As imagens que 
registramos são as mais- desoladoras possíveis. Nunca pensa
mos encontrar no sertão nordestino .tantas "Etiópias", isto 
é, tantos bolsões de miséria, onde milhares de pessoas vegetam 
na absoluta pobreza. Vimos famnias inteiras côrii"é"ildo xique
xique, um cactos ingerido pelo gado em épocas de seca. Vimos 
também pessoas se alimentando de torta de algodão, alimento 

comprado pelos proprietários rurais para- alimentar o gado 
e os animais. Vimos fa~Hias inteiras, descalças, seminuas, 
alimentando-se de bredo, uma erva selvagem muito utilizada 
para a·criação de porcos. Encontramos, nos hospitais, doentes 
que preferiam continuar internados a ter que retornar aos 
seus lares sabendo que não tinham o que comer. Iríamos 
longe demais se fôssemos descrever minuciosamente cada dra
ma individual e familiar que vimos no nosso périplo pelo 
interior do Estado. 

A essa altura do nosso pronu-nciamento. nobres colegas, 
V. Ex>t< já devem estar com a pergunta engatilhada para fazer: 
"Mas o Governo Federal não criou as Frentes Praduilvas 
de_ Trab.alho? Não mandou para o Nordeste Cr$ 4,7 bilhões 

_JJ:ara socorrer a população necessitada? b que fOi feiio desse 
dinheiro?" 

Srs. Senadores, o resultado prático das Frente:s-~.(Pçiu.tivas 
de Traba_lho, infelizmente, é negativo. De acordo corp_o_l~yan
tamento feito pelo Comitê Universitário- Ação"da Cidadania 
contra a Fome, a Miséria e pela Vida - formado, em b_oa 
hora, pelos estudantes da Universidad_e Federal do Rio Gran
de do Norte, as Frentes Produtivas de Trã6alho produziram 
apenas 7% das metas estabelecidas. 

Se não vejarrios:_ 

PROGRAlv1ADOS REALIZADOS 
Chafarizes 93 O I · - - --
Cisternas 784 11 
Construções e perfuração 
de poços 1. 735 24 
Casas para construir 3.057 23 
Privadas para construir 9,221 17 
Metros de adutoras 10.740 O 
Metros de Perímetro 
irrigado 2-.500 O 
Programas de rec_upera -
ção de açudes 405 92 

O Sr. Josaphat Marinho- Permite-me V. Ex~ um aparte, 
nobre Senador Lavoisier Maia? 

OSR. LAVOISIEI,{ MAIA- Quço, çom prazer, o aparte 
dÕ nobre Senador Josaphat Marinho. 

O Sr. Josaphat MarinhO:....:.. ~'fe_r_á _ _y:_. __ E:x;· çonsegúido :s~-J?er 
_quanto realment~ o Governo mandou para o combate;:~ ~~ç:a? 

O SR. LAVOISIER MAIA - Esta quantia que eu disse: 
4 bilhões e 700 milhões de cruzeiros reais. Por isso eu falei, 
desta tribuna, que as Frentes estabelecidas pelo Governo qua
se nada produziram. Logo, não merece-m ser chamadas de 
Frentes Produtivas. 

Ninguém melhor do que o Presidente da Federação No r~ 
--te.:tfo-gr·andense dos Trabalhadores Rurais, Sr. Manoel.Cân
dido, para explicar as razões desse fracasso. Diz ele: ~·os 
trabalhadores receberam meio salário mínimo antecipado. Tl
veram de certa forma um incentivo à produção e trabalharam, 
mas, depois, com o atraso do pagamento do salário e a negativa 
do Governo em não duplicar o número de vagªs _nessas Fren
tes, desmotivou os trabalhadores e, por isso, o seu trabalho 
teve pouco rendimento". 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, desde que a seca se carac
terizou no semi-árido nordestino. no corrente ano, vimos 'rei
vindicando do Governo Federal uma programação séria, vol~ 
tada para a realização de grandes obras permanentes, tais 
como a construção das barragens de Santa Cruz, na Chapada 
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do Apodi, e Oiticica, no S~ridó. A construção-da barragem 
de Santa Cruz, cujas obras já estão· iniciãdas e os ·recursos 
alocadOs no orçamento ·cteste ano, uma vez pronta, propor
cion~rá a i!tigação de ~ez mil hectares de terra e a _geração 
de tnnta mll empregos d1retos na zona rural. Ademais, assegu
rará definitivamente o abastecimento de água da dctade de 
Mossoró. a segunda maior do Estado. Além disso, sugerimos 
a construção de adutoras e canais para levar água--da- lagoa 
do Bonfim p·ará 14 cidades do agreste e da região do Trairi. 
Lembramos, também, nos discursos anteriores que aqui fize
m?s•. a c9nclusão _do c::anal de Pataxó, importantíssimO para 
a ~rngaçao de dOis mil hectares, que proporcionará quatro 
mtl empregos --d_iretos e produção de alimentos para matar 
a fome do povo. Ressaltamos· que dois tefços deSsa obra fOram 
realizados pelo ex-Presidente José Sarney. e pelo Governador 
Geraldo Melo. E eu tenho feitos insistentes apelos à:S:-autorí
d.ades para que a construção desse canal seja concluída, mas 
amda não tive a competência de sensibilizá-las. Tenho falado 
com o Ministro de Integração Regiorial, com o nosso amigo, 
Senador Alexandre Costa, homem sensível ao problema; mas 
onde estão os recursos? 

Ex• 

O Sr. Magno Bacelar- PertTlite-me V. Ex•- Um aparte? 

O SR. LAVOISIER MAIA -: Concedo o aparte a V. 

O Sr. Magno Bacelar - Nobre Senador Lavoisier Maia, 
na tarde de hoje. V. Ex~ mostra, num discurso histórico, as 
causas da situação no Nordeste e aponta que o Governo tem 
sempre solicitado soluções desta Casa. V. Ex~ se referiu aO 
Ministro da Integração, o nObrC Senador Alexàndre- C~sta, 
como homem de sensibilidade, mas diz que S. Ex~ alega falta 
de recursos. Há poucos dias_ouvi, através da televis·ão; declara
ções de S. Ex~ de que as obras iriéicabadas no Nordeste são 
inúmeras e incontáveis. A verdade é que os recursos: foram 
ínfimos, pela proporção das dificuldades que atravessa o Nor
deste no presente ano; para a conclusão de obras, nada foi 
alocado. Quando o Ministro da Economia. Fazenda e Planeja
mento, Sr. Fernando Henrique Cardoso, pregou e conseguiu 
o corte linear dos recursos alocados pelos parlamentares, não 
levou em conta as obras prioritárias, as obras il;liciad;:tS, que 
deve'riam tér preferência para- que "fOssem acabadas: Obra 
iniciada e não concluída, nobre Senador, sabemos, são obras 
que se findam; é dinheiro jogado fora e.que não traz benefícios 
a ninguém, pelo contrário, agrava, cada vez mais, a situação 
de penúria do nosso povo e d_e falência dos cofres_ públicos. 
V._ Ex~ confessa que já está rouco de cl_amar por soluções, 
por decisões que realmente tragam benefícios _a nossa popula
ção. Gostaria de solidarizar-me com V . __ Ex~ não_ comó Líder 
do Partido, mas como nordestino conhecedor das dificuldades 
que atravessa o nosso povo, que não pede, que não quer 
cesta básica, não quer recursos distribuídos indiscriminada
I!lente, que não dão ao ho'mem a ferramenta para o trabalho. 
E o "faz de conta que eu te. ajudo e tu fazes de conta que 
trabalhas", mas que visa, sobretudo, a medidas eleitoreiras 
que perpetuam a miséria. Não é isso que o nordestino espera 
e V. Ex•, representante do povo do Rio Grande do Norte, 
está desejando para a população de seu Estado. V. Ex~ quer 
solução. O que o povo nordestino espera é a oportunidade 
de produzir para o Brasil. Parabéns a V. _Ex~ 

O SR. LAVOISIER MAIA- Muito obrigado pelo aparte, 
Senador Magno Bacelar. 

V. Ex" tem absoluta razão. O Governo prometeu, mas 
não e·stá conSeguindo terminar as obras, principalmente as 
prioritárias·, aqu"elas que vãoTirigar a ·terra e prodüzi( alimen
tos, gerando empregos; para estas não deveria faltar recursos. 
- O pOvo-não quer paternalismo e clientelismo, mas traba
lho digno. ContUdo, lamentavelmente, há dois tipos de gover
nos no Nordeste. O Governador Ciro Gomes, no Ceará, exe
cuta uma obra extraordinária, uma adutora com mais de 100 
quilõmetros, no Jaguaribe, para resolver, definitivàmente, ·o 
problema de água da Cidade de Fortaleza, gastando 30 milhões 
de dólares, e em tempo recorde. Bato palmas para S. Ex~ 
No entanto, lamentavelmente, vejo o Governador do meu 
Estado fazer uma programação de distribuição de cesta básica 
de alimentos para O povo com 40 milhões de dólares prove
nientes do Banco Mundial- isto é prOfundamente doloroso. 

A construção da Barragem de Irrigação Armando Ribeiro 
Gonçalves pelo Governo Federal no Vale do Açu, em quatro 
anos de trabalho consecutivo, que acumula 2 bilhões e 400 
milhões de metros cúbicos de água, é a prova insofismável 
de que o Nordeste não pode prescindir de grandes obras per
_mr,tn~ntes, O Nordeste precisa, Senhor Pre~idente da Repú
blica, de obras desse tipo e não de frentes de trabalho que 
produzem quase nada. 

Em quatro pronunciamentos feitoS desta tribuna do Sena
do, a construção das obras permanentes foi uma coristante 
em nossas falas. Sabíamos, -pois, em decorrência da expe
riência que adquirimos ao longo de quatro anos de política 
de combate às secas, quando governamos o Rio Grande do 
Norte nos idos de 1974 a março de 1983, que socorrer a popu
lação dessa maneira seria pulverizar apreciáveis recursos que 
poderiam render muito mais se fossem aplicados de maneira 
mais racional. O quadro apresentado pelo Comitê Univer
sitáriO à opinião pública vem comprovar o acerto da nossa 
crítica e das nossas ponderações; mas, infelizmente, aquelas 
_nossas advertências tiveram o efeito de mensagens dirigidas 
às pe_dras do deserto. 

Srs. Senadores, o homem só_ envelhece quando perde 
a capacidade de se indignar. Estamos aqui falando com pro
funda indignação. Não podemos calar a nossa voz diante desse 
genocídio que é imposto à população nordestina mais pobre 
e mais carente. Não há governo que faça silenciar a nossa 
-voz diante da miséria de tantos conterrâneos. Só no Rio Gran
de do Norte, Estado que aqui representamos, há cerca de 
250 mil famílias passando fome;-se multiplicarmos este número 
pot 5, concluiremos que é a metade da população que está 
vegetando na miséria absoluta. O que dizemos em relação 
·a-6 Rio Grande do Norte pode ser aplicado à Paraíba, ao 
Ceárá, a Pernambuco e aos demais Estados da região: O 
pagamento de meio salário mínimO a-um trabalhador é sufi
ciente apenas pari qu·e ele e sua família se alimentem durante 
uma semana, com'um cardápio de feijão, farinha e rapadura. 
Isso é a reprodução da miséria Ctue só leva ao aumento, cada 
vez maior, da pobreza do povo, da emigração forçada para 
Oútras regiões e do conseqüente inchamento das cidades, su
perpovoadas de trabalhadores, expulsos do campo pela insen
sibilidade dos governos. 

O problema do Nordeste não é a seca, mas o "·cerco", 
formado de preconceitos, insensibilidades, perversidades e 
descasos contra uma região superavitária n-a balança comercial 
do País. Na realidade, o que faz do Nordeste um bolsão de 
miseráveis é o colonialismo interno, que, desde a Constituição 
de 1946, reforçado pela de 1988, impede o seu desenvolvi
mento econôrnico e social. 
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Para finalizar, Srs. Senadores. gostaríamos de dizer que 
o governo Collor. de infeliz memória, engatou a marcha à 
ré contra o desenvolvimento do Rio Grande do Norte, liqui
dando, extrajudicialmcntc, o :S_~I}CO do Estado, o Bardern. 
e privatizando, de maneira sórdida, a Alcanorte, na Cidade 
de_ Macau_ E agora? No momento, o Governo do Presidente 
Itamar Franco, no qual continuo a_ confiar, tenta agir domes
mo jeito, quando pretende dcsativar a Rede Ferroviária Fede
ral nos trechos Mossoró- Sousa e Ccará,.Mirim -Macau. 
Ao tornarmos_conhc_cimcnto dessa iniciativa, resolvemos_agir 
para evitá-la. Ontem. estivemos- o Senador Garibaldi Alves 
Filho, o Deputado Henrique Eduardo Alves, o _peputado 
Laíre Rosado e eu - em audiência com o Sr. Ministro dos 
Transportes, expondo-lhe a inconveniência dessa medida ju~
tamente nesta hora de angústia e sofrimento que vive o nosso 
povo. O Rio Grande do Nqrtc não merece mais esse castigo, 
e jamais vamos admitir que a desativação da REFESA comece 
pelo Nordeste e, particularmente, pela desativação desse tre
cho, que é vital para a econon:tia do oeste potiguar. 

Srs. Senadores, é o primeiro trecho, _o o Brasil, de todo 
o sistema ferroviário, que se_está_t~ntapdo desativar. Eu não 
vou admitir isso! Vou prorestar até as últimas conseqüências, 
aqui, dentro deste plenário da Casa do Povo. Por isso, como 
homem moderado e prudente que sou, estou indo às autori
dades, fã.zendo apelos, sugerindo mcdid~s para que o ramal 
não seja desativado. Vou aguardar, porque me deram prazo 
até o dia 20 deste mês para encontrar o mínimo _de recúfSos 
- que vou dizer logo mais - para: colocar dormentes e dar 
segurança ao tráfico das locomotivas. 

O Sr. Garibaldi Alves Filho- V. Ex•) me permite um 
aparte, Senador? 

OSR. LAVOISIER MAIA- Pois não, Senador Garibaldi 
Alves. V. Ex~ está vivendo esse drama comigo e é com muito 
prazer que ouço suas palavras. 

O Sr. Garibaldi Alves Filho- Senador Lavoisier Maia, 
em primeiro lugar, queria deixar claro que V. Ex~ não está 
sozinho nessa luta. 

O SR. LAVOISIER MAIA - É .verdade. 

O Sr. Garibaldi Alves Filho - Ao seu lado está toda 
a Bancada federal do Rio Gl-ande do Norte, sem nenhuma 
discrepância de ordem partidária, acredito. Todos entendem 
que é fundamental que_ esse ramal ferroviário náo venha a 
ser desativado. Estive, juntamente com V. Ex•, na cidade 
de Mossoró, onde constatamos que o ramal que vai ser desati· 
vado, conforme dados que V. Ex• tem em seu poder, poderia 
perfeitamente estar sendo hoje acionado e;:m função até mesmo 
da procur~ da iniCiativa privada, da procura daqueles que 
~azem o transporte do sal para outros Estados da Federação, 
Já que, como todos_sabem, o Rio Grande do Norte é o maior 
produtor de sal do País. O que acontece é que a ferrovia 
vem sofrendo essa desativação gradual e está marchando para 
a desativaçáo total. Isso leva os empresários a uma sensaçã9 
de desestimulo e eles já não querem mais fazer Vãler a ferrovia, 
não a procuram mais. A situação é muíto grave. V. Ex~ tem 
a nossa integral solidariedade, não apenas quanto a esse aspec
to do seu pronunciamento, mas também em relação àqueles 
outros aspectos que foram mencionados no início, como a 
situação do nosso Estado em face da seca, da estiagem, à 
de~articulação das frentes de produção, à situação que existe 
hoje na zona rural do Estado. V. Ex~ fique certo de que 

estaremos ao seu lado nesta hora cm que V. Ex" dá uma 
demonstração não apenas de querer trazer um simples pro
testo, no que V. Ex-' já estaria cumprindo com o seu dever 
de Parlamentar, mas dá uma demonstração de um homem 
público que procura as soluções junto aos órgãos governa
mentais e somente após esgotar toda essa procura de soluções 
é que vem à tribuna para gritar, para protestar, para clamar 
em nome do seu povo. 

O SR. LAVOISIER MAIA - Muit~ obrigado pelo seu 
aparte, Senador Garibaldi Alves Filho. E verdade o que V. 
Ex·' diz. porque vale a ponderação acima de tudo. Criticar 
simplesmente por criticar é muito fácil, mas na hora em que 
o homem púhlico tem responsahilidade, faz a crítica, aponta 
o erro, mas mostra também um caminho, uma solução, é 
porque ele quer colaborar com o Governo para encontrar 
uma solução definitiva para aquele problema. 

Agradeço, portanto, a solidariedade do Senador Gari
baldi, creio que também a do Senador Dario Pereira, de toda 
a Bancada federal do Rio Grande _do_ Norte e de toda a Ban
cada nordestina, porque esse problema, que se iniciou pelo 
Rio Grande do Norte, vai estender-:se a todos os Estados 
do Nordeste, porque é a Região mais pobre, e é sobre o 
pobre que querem que o pau caia mais depressa. - -

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

O SR. LAVOISIER MAIA -Com prazer. Senador Cid 
Sabóia de Carvalho. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Lamentavelmente, Sena
dor Lavoisier Maia, perdi o início do seu -discurso, porque 
nosso trabalho parlamentar nos conduz a tantas atividades 
que, de quando em quando, temos que nos ausentar do plená
rio, e isso aconteceu durante o início da fala de V. Ex~ Quero 
dizer a V. Ex• que o protesto, o clamor, a reclamação, o 
grito de alerta, tudo isso perfaz a atividade parlamentar :sob 
um ponto de vista muito importante e de muito destaque, 
diga-se de passagem. V. Ex' falou sobre o problema da seca. 
Quero dizer que V. Ex~ enfoca esse problema ·exatamente 
no momento em que as conseqüências se agravam a cada 
hora, a cada instante. No meu Estado, por exemplo, há flagela
dos, há camponeses desabrigados pela seca que estão concen
trados cm plena via pública. Uma das principais avenidas 
da Capital cearense é a que tem o nome do Dr. Adolfo B"ezerra 
de Menezes, e. na verdade, essa avenida, hoje, está tomada 
em grande parte por esses desabrigados, com o trânsito inter
rompido, bem diante da sede da Secretaria de Agricultura 
do Estado. Pensa-se numa solução, porque os flagelados, os 
camponeses desalojados conduzem também clamores, recla
mações, sugestões dirigidas ao Sr. Governador do Estado Ciro 
Ferreira Gomes. Até o momento, não houve ainda uma solu
ção devidamente aplicada a essa questão, e esse povo está 
dormindo e acordando sob o sol inclemente. Essas pessoas 
estão, na avenida Bezerra de Menezes, expostas a todas e 
quaisquer ·_acorrêitcias p_ossíveis de serem registradas a céu 
-aberto. lssorealmentç: é muito grave. V. Ex• também, por 
-coincidência, toca na desativaçáo de um ramal ferroviário. 
Não passou o tempo da ferrovia, muito pelo contrário, a ferro
via é um dos transportes mais importantes do Brasil. A ferrovia 
é ·imj)oft3ntíssima. E, como V. Ex" hoje protesta contra a 
deSativação de um trecho tão importante entre o seu Estado 
e o Estado da Paraíba, devo dizer que no Ceará há uma 
orque tarnbém,_há muitos anos, foi desatixa_do o ramal de 
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Camucim. uma importante cidade cearense. c isso causou 
graves lesões econômicas a toda a rcgião._N"ão_ houve_o~mcnor _ 
proveito na dcsativação desse ramal .ferroviário_, d_e_ t~LSQrte 
que, quando as empresas que trabalham no se to r ferroviário 
passam para uma nova dimensão, após -tudo o que aconteceu 
no Brasil em matéria de privatização, é preciso escutar o 
clamor do nobre Senador que, neste momento, está na tribu
na. Quero apoiar mais uma vez o seu pronunciamento porque. 
como integrante da bancada nordestina, V. Ex~ se_desincumbe, 
em sua missão, magnificamente de Seu rúaodato:-

O SR. LAVOISIER MAIA- Agradeço a V. Ex' o impor
tante aparte, que enriquece meu pronunáamcntó, e a Solida
riedade manifestada. O dram_a de Fortaleza é também o de 
Natal: os favelados migram para a capítal e ficán'l nos ca=ntcir_o_s 
centrais das cidades. E lamentável isso que está acontecendo. 

Após ouvir as nossas ponderações, o Sr. MinistrO dos 
Transportes resolveu mandar o Presidente da REFESA, Dr. 
Renato da Silva Almeida, reativar o funciona_mento elo trecho 
Mossoró/Souza. Fomos inform_adQs. de que esse _trecho. para 
funcionar com segurança e_normalidade, necessita substituir 
30 _mil dormentes, que custam atualmente c.erc_a de 500 mil 
dólares. Mas, dc.vido à importância do mesino para a economia 
do Rio Grande do Norte, particularmente para o escoamento 
da produção de sal, calcário e outras mercadorias, vamos, 
unidos, lutar para a _consecução destes_ recursos. É verdade 
que a REFESA está incluída no Programa Nacional de Privati· 
zação. Duvidamos que a privatização desta empresa, implan
tada em regiões de níveis econômicos tão _diiciçn_t_es como 
são o Sul e o Sudeste, cm relação ao Nordeste" não -possa 
ser feita de uma só vez. E_ é de bom alvitre que a REPESA 
seja privatizada nas regiões mais ricas c os recursos auferidoS _ 
da privatizaçãá-Scjã:m aplicados para rnelhorar_o funciona-
mento das ferrovias_ das regiões mais pobres, como é o caso 
do Nordeste; não sei se privatizar é a so_Lução, mas é o melhor _ 
caminho; tenho minhas dúvidas, por isso deixo colocada a 
interrogação. _ . __ _ 

As regiões mais pobres necessitam _de presença maior 
do Estado para desenvolver-se, Por conseguinte, ao irlvés de 
desativar a REFESA no Nordeste, vamos melhorá-la, admi
nistrá-la bem, torná-la ma_is eficiente no _transporte de pessoas 
e mercadorias. .. -~- . . .. . . 

Muito obrigad_o_,_S_r_.__E_residente_. _(Muit_o bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)-Srs. Senado
res, solicito a atenção de V. Ex,..; para as palavras que desejo 
proferir-: O Presidente do Senado, em exercício;-Qevr:- _e.xplica
ções a esta Casa, ao Congresso, -à imprensa, notadamente 
a O Estado de S. Paulo e à Nação. O Estado d_e S. Paulo, 
em editorial de 3117, critica o comportamento do Senador 
Chagas Rodrigues, quando no exercício da Presidência de 
uma sessão conjunta. Demonstrarei como ess~_ crítica não 
tem o menor fundamento. Leio apenas os trechos do editorial 
referentes ao comportamento do Presidente daquela sessão:_ 

•· A MP n" 334 foi editada segunda~fcira passada 
e, pela Constituição, estando ·o CongreSSo Nf!_ciqnal 
em rcce_sso, ele_ teyc de se_r _convocado _extra6~idina~ 
riamente para recebê-la e ctãr início à s_ua tram_ít3ção. 
O prazo venceria hoje."-

O jornal é do dia 31. 
"O recessO_ do Congresso terminaria amanhã, 1" 

de agosto. Apesar de o bom senso sugerir que se e_spe
rassem alguns dias para editar a MP n? 334, o Executivo 

preferiu publicá-la. O resultado_ disso tudo foi o .que 
se viu: a _s~ssão extraordinária d() Congresso foi convo
cada para ontem, não haviã númerO suficiente de_ depu
tados para ser instalada (o de Senadores correspondia 

__ ao exigido pelo regimento) e apesar de tudo o presi~ 
_ de-nte _da sessão, o senador Chagas Rodrigues (PSDB 
- PI), considerou a medida provisória lida, fixou os 
prazoS para a apre-senfaçãó ·das emendas e formação 

"_da comissão tpista .gue analisará a proposta. Com um 
toque de h!,!:mor o ~plenário do Ço~gr~_sso_ será chamado 
a debater a proposta do Exe_cutivo no dia 10 -de-agosto." 

E na parte final: 
''Umã última: obsavação sobre este a.ssu.nto desa~ 

gradável para as instituiçõeS: se a sessão não se instalOu, 
como pôde o s_e_u Presidente tomar providências que 
apenas são válidas tendo aquela se iniciado de _acordo 
com o Reginiento? Seguramente o Senador Chagas 
Rodrigues não_ tinha presente o exemplo do Senador 
Moura Andrade, que parou o relógio para que se pu~ 
desse votar a ConstitUição d_e __ 1_967 __ até à meia-noite 
do dia fatal fixado por Castello Branco. Fez pior, no 
entanto, pois considerou presentes os ausentes. Não 
eram os defuntos que faziam o papel dos vivos na Repú
blica Velha? Na ultranovíssima, a que veio depois da 
Nova de_ Sarney e da novíssima e breve de Collor de 
~ello, os ausentes falam como se presentes estivessem. 
E por isso que, voltando ao início, é bom saber que 
eil.tre o céu e _a tc_rfa há mais coisas que nosso respeito 
às formas constitucionais c àS praxes regimentais. 

--=-O edítOriaft'em o titulo "Umã:-sessão de brinc:ideirinha''. 
-p-rett::ndo d-emonstfa{, 3.penas lendo o Regimento - e 

-~lamentável que Um jornal da ti-3.-diÇão e da respcit3bilidade 
de O Estado de S.Palllo faça crítiCas a um Senador no exercício 
da Presidência do Congresso sem ao menos ler o Regimento 
Coimiin e ainda atribua ao Presidente ter violado leis e dispo
sitivos regimentais. Diz o Re-gimento Comum no a:tt. 151: 

"Nos casos omissos neste RegimentO; ar_)Hcai-sé
ão as disposições do Regimento do_ Senado c,' se este 
ainda for omisso_, _a_s _ _ó_Q_ da_ Câinarà-dos Dêputados.'' 

Agora vamos ao Regimento do Senado, Realmente não 
houve sessãq por fai~C:! de númeroe_jsso o_Senador, no exercício 
da Presidencia, deíxOu clarO, esclareceu ao itObre Deputado 
Chico Vigilante e_S, Ex~ aceitou as explicações. 

Diz o Regimento do Senado: 
"Art. 154. As sessões do Senado serão: 

_I-_ ordinárias!: cxtr~ordiri.áriã.s, especiais. _ _ 
Parágrafo único. A ses.são _ordináiia,nã6 Se-_ realizar~: 

a) Por falta de número." 
Então, apliquei este artigo; por falta: de númCro -ta-iitbém 

não se realizou a sessão do Congresso. 
Mas o que diz o Regimento do Senado no arL · 155, § 

Diz: 
"§ 29 NoS caSos da:s alíneas a e d do parágrafo 

~nico do artigo anterior, o Presidente declarará que 
não pode S~er reali~_ada a_ses_s;io,designando a Ordem 
do Dia para a seguinte, e despachando, independen
temente __ Je_ Jei_t_ura, o expediente que -irá -nitegrãt ã 
ata da reuniãO a ser publicada no Diário do Cong-resso 
Nacional." 
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O texto é claro e fala por si. Aquf fícam- eSses esclare
cimentos. 

Aprendi a respeitar o jornal O Estado de $~ P~!!~~-4esdc 
os tempos em que era acadêmico da FaCuldade de Direito 
do Largo de São Francisco, c vejo com tristeza _c_riticãs sem 
nenhum fundamento a um modesto t' Vice-Presidente do 
Senado, que, procurando exercer os seus deveres, presidia 
aquela sessão. __ _ 

Aqui ficam esses esclarecimentos! que dou da tribuna, 
porque a crítica foí ao Presidente do Senado que presidia 
aquela sessão. 

Espero que O Estado de S. Paulo reveja sua posição e, 
diante dessas pala_vras~ faça um esclareçjme_nto, porque,_ sendo 
um jornal lido em todo o País, 3$ críticas ·nele contidas não 
deixam bem, nem o modesto Presidente daquela sessão, nem 
o Senado.--nem o ·congresso Nacional. 

Era o que tinha a dizer. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Sr-~: Presideli.te~ peço 
a palavra, pela ordem, para manifestar-me-Sobre o tema trata
do por V. Ex' 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Concedo 
a palavra, pela ordem, ao nobre Senador Cid Sabóia de Car
valho. 

O SR. CID SABÓJA DE CARVALHO (PMDB---, CE. 
Pela ordem. Sem revisão do orado_r.)- Sr. Presidente, Sena
dor Chagas Rodrigues, não examino o mérito técnicO-jurídiCo, 
ou técnico-regimental,_ ou jurfdico-regimental da palavra de 
V. Ex• Quero apenas dizer que sua tranqüilidade deve man
ter-se absolutamente intocada, porque o conceito de V. Ex~ 
perante os seus companheiros- de Senado não sofreu; jamais, 
o menor abalo em todos esses anos de presença de V. EX'-' 
nesta Casa ou pd3 anterioridade de sua vida política como 
GoVernador do seu Estado ou como Deputado Federal. Nem 
r.1esmo a sua atividade sem mandato deixou para os seus 
companheiros de Casa qualquer informação pOrventura desa
bonadora. 

Sabemos o quanto V. Ex• se esforça para, em estando 
na Presidência:,-Coriâu:Zlr bem os trabalhos desta Casa~ O nobre 
Senador leva para a Presidência exatamente os mesmos cuida
dos tomados cm suas atividades como Senador, representante 
do Estado do Piauí, quer no gabinete, quer na comissão. 
Posto que possamos discordar, de quando em quando, da 
postura de V. Ex• por um aspectO doutrinário ou mesmO 
por um aspecto regimental, nunca poderíamos, em nenhuma 
hipótese, atribuir-lhe o propósito de desobedecer à letra da 
lei, descumprir a cartilha interna desta Casa. A _honradez 
e a dignidade de V. Ex"-, esses valores personai~ que V. Ex~ 
tanto defende na sua vida, nãp_ foram tocados pelo editorial 
de O Estado de S. Paulo. Tenho certeza que falo pelo meu 
Partido, o PMDB, ao qual galhardamente V. EJC~ pertenceu 
e lamentavelmente saiu. -

É muito melhor acreditarmos na infelicidade do editorial~ 
na má colocação dessa peça jornalística, do que porventura 
entender que V. Ex~ foi atingido. Com_os equívocos cometidos 
nesse editorial seria impossível atingir V. Ex~ O nobre colega 
está sob o resguardo do absoluto respeito à lei. Esta é a 
característica -de sua conduta no S~nado Federal: o absoluto 
respeito à letrã da lei. __ 

Quem maiS -ãhre a Constituição aquí, qúem mais argu
menta com o Regimento, quem mais se bate contra possíveis 
inconstitucionalidades, quiçá até cometendo exageros, é exa-

tamente o- SCriãdor Chagas Rodrigues. Quero, na condição 
de Vice-Líder do PMDB, falando por toda a Bancada do 
Partido, prestar-lhe o meu apoio. Acredito que todos os inte
gáiOtes_ ciesta Casa terão palavras assemelhadas a minha, por 
um mei-o imperativo de justiça. - · 

Re_ceba, portanto, a solidariedade do Partido do Movi-
mento Democrático Brasileiro. · 

.. Ó SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Agradeço 
as generosas palavras de V. Ex~ 

O Sr. Eduardo Suplicy- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra a V. Ex• 

O SR. EDUARDO SUPLJCY (PT - SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, em primeiro lugar, 
gostaria de dizer que, estando presente à sessão do dia 30 
de julho último, fui testemunha da explicação que V. Ex\ 
presidindo a sessão, forneceu sobrt: o tema ora levantado. 
Acredito que o Regimento Interno respalda V. Ex~ Assim, 
cunsidero corretas as palavras do Senador Cid Sabóia de Car~ -
valho. 

Em s.egundo lugar, gostaria de pedir um esclarecimento 
à Mesa sobre o requerimento que o Sena"dor Antonio Mariz 
fez com base na Medida Provisória n~ 334, que propõe que 
se permita ao Senado Federal solicitar uma aValiação de em
presas estatais que estiverem por ser leiloadas. O Senador 
Antonio Mariz solicitou uma avaliação pelo Senado Federal 
da Cos:pa. Houve uma decisão, a respeito da qual eu gostaria 
de obter um esclarecimento. 

Mais do que isso, Sr. Presidente, na me_dida em que, 
a partir dessa iniciativa do Presidente da República, pode 
o Senado Federal verificar o valor de uma empresa estatal 
a ser vendida em leilão, que instrumentos tem esta Casa para 
realizar essa avaliação no prazo de_ 20 dias previsto na legis
lação? 

Faz-se necessário- e este é o apelo que faço à Presidência 
do Senado Federal, à Mesa Diretora- que tomemos provi
dências no sentido de ter o instrumento necessário para reali
zar ou solicitar a realização dessa avaliação. Senão, não poderá 
o Senado Federal realizar aquilo que ~:Stá previsto nesta legisla
ção. Terá hoje o Senado Federal a instrumentação técnica 
para, num prazo de 20 dias. e'xaminar se está correto ou ·não 
o valor de uma empresa como a Cosipa, como a Açominas 
ou qualquer das empresas incluídas no processo de privati
zação'? 

Avalio que, tendo sido encaminhados os documentos ao 
Senador Antonio· Mariz. este se viu na dificuldade de dar 
a resposta. Solicitou que fosse encaminhada, pelo que entendi, 
a documentação para a Com-iSsão de Assuntos Econôrnicos. 
Indago, por conseguinte, se a referid~ comissão conta com 
instrumentação humana e técnica capaz de realizar uma avalia
ção dos documentos da Cosipa num prazo exíguo. Bm decor
rência da lei em vigor, a ausência de resposta ou decisão 
do Senado Federal significa a convalidação desta Casa? 

Sr. Presidente,_ isso requer providências, por parte desta 
Casa, para a realização desse objetivo previsto em lei. Ora, 
se caberá ao Senado Federal examinar se a avaliação do valor 
do património de uma empresa está correto ou não, sugiro 
que a- Mesa Diretora desta Casa realize licitações públicas, 
quando houver necessidade, para contratar empresas especia
lizadas em avaliação. 
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Essa a sugestão que apresento à Presidência.-a firri- de
sanar as dúvidas dos Srs. Senadores, comQ_a formulada pelo 
Se_nador Antônio Mariz sobre o caso da CosTpa. Inclusive 
sobre esse assunto,_ cu gostaria de conhecer a resposta dada 
a S. Ex•. pois também tenho ãlguns questionaineritos, à luz 
do que se tem levantado na imprensa. Por exemplo, qual 
o verdadeiro valor da Cosipa? Está coifêtó ·o levàntanieino 
preliminar feito para·a- esse leilão? 

Assim, em face da nossa responsabilidade, como Senado
res, de analisar a proposta do Senhor Presidente da Repúbiica. 
torna-se indispensável que esta Casa se capacite tecnicamente 
para a realização dessa função. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Nobre líder 
Eduardo Suplicy, agradeço as palavras iniCiais de V._ Ex•', refe
rentes ao comportamento deste Presidente. V. Ex~ esteve na 
reunião e viu como a decisão foi apoiada em disPositivos 
regimentais. -

Quanto a essa segunda parte, devo esclareCer _a -v. Ex• 
que foi solicitada a audiência da Comissão de Constituição, 
Justiç.l c Cidadania. Foi proferido parecer c·m plenário e, 
antes mesmo de o parecer ser discutido, pronunciaram-se vá
rios Srs. Senadores, muitos dos quais fiZeram ver a neceSsidade 
de o Senado ter condições de examinar toda essa documen
tação através de técnicos ou, corno sugere V. Ex~, contratando 
uma empresa que esteja em condições-de exanjinar a.-matéria. --

Aprovado o parecer, a medida provisória-esta-tOmando 
o seu caminho normal. Lamentavelmente, conta cnm trinta 
dias para ser examinada e vot3da, ou nunl sentido ou noutro: 
ser aprovada ou ser rejeitada. 

Os prazos são realmente exígu_Os, V._ Ex• te"m toda razão. 
Esta matéria fOi debatida iriclusive pelo i'!ustre senador Jutahy 
Magalhães_, que mostrou que o Senado precisava se instrumen
talizar, porque não seria possível, no prazo exíguo~ dnco 
dias e, depois, vinte- Prom.inciàr-se s-obre matéria t"ão com
plexa. 

Todavia, levarei as ponderações de V. Ex~ ao Presidente 
titular, e serei favoráVel por entender qu"e~-enquanto o Senado 
não dispuser de um corpo de técnicOs capaz- de examinar 
matéria tão complexa, que contrate, na forma da lei, uma 
empresa idónea que possa orientai oS SfS. Senadores. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Permitawrne --apenas indagar. 
Sr. Presidente, se, no caso do requerimento formulado pelo 
Senador Antônio Mariz acerca da avaliação da Cosipa, o Sena
do está procedendo à referida avaliação. 

_ OSR. PRESIDENTE (Chagas Rodngues) -Não, porque 
fox aprovado o parecer dado em substituição à Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania. Fundamentou-se ele, sobre-· 
tudo, no vencimento do prazo, considerando a consulta, de 
certo -modo, prejudicada. Ainda assim pedi esclarecimentOs 
se o parecer aprovava ou não a decisão tomada inicialmente 
pelo Presidente da Casa, e S. Ex\ o nobre Relator, rrianifes
tou-se favorável, considerando, na hipótese, o prazo vencido. 

De modo que restaria a não votação da medida, para 
que venha a ser editada nova. 

Portanto, se, durante o tempo para apreciação, alguns 
Senadores não tiverem condições _de, com conhecirriento de 
causa, dar o seu voto, na forma regimental só resta não <!pre
ciá-la. Mas, por decisão do Plenário, na hipótese, fofconside
rado vencido o prazo e a medida provisória deverá ser apre
ciada de acordo com o calendário anunciado. 

O Sr. Mário Covas - Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo _ 
a palavra a V. Ex~, nobre Líder. -·- - -

O SR. MÁRIO COVAS (PSDB- SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) -Sr. Presidente, rejeito desde logo a 
hipótese de oferecer, enquanto Líder do PSDB, solidariedade 
ao Presidente, que, ocasionalmente, é V. Ex\ membro da 
Bancada do PSDB, do nosso Partido. 

_ Rçcu~o-~t: porque entendo que essa palavra não cabe. 
Não tem sentido a oferta da solidariedade, já que V. Ex~ 
não está em causa. V. Ex" acaba de ser vítima, Como sói 
a~o_ntecer neste País_, com uma extraordinária freq_üência neste 
momento, de um ato de violência. Não tem a dimensão __ de 
OUtrOs-que V. Ex• já recebeu, como a cassação, por exemplo. 
Mas, sem dúvida nenhuma, _trata-~e_ de um ato de violência 
contra o critério técnicO~ a dignidã"de e a competência corll 
que V. Ex• exercita a Presidência do Senado e -do Congresso 
Nacional, quando é convocado a ocupá-la. 

Eu não sabia que V. Exa ia tratar do tema, sequer tive 
a oportunidade de ler o artigo. Não há muita necessidade 
de fazê-lo, em face dos argumentos que V. Ex~ aduziu. 

Vim a este plenário com o objetívo de tnltar de- Uirl"tema 
que rpe ointereSSã-va diretamente, trazido por uma revista, e 
só não o faço, iYéSte iilStã.-nle;para não parecer qUe disputO 
com V. Ex'' o privilégio de uma ofensa de maior dimensão. 

Mas quero deixar aqui consignado que seus companheiros 
reafirmam a profunda admiração, o profundo resPeito e a 
profunda convicção que têm da figura do ocupante da Presiw 
dência do Senado n-este instante, o companheiro Chagas Ro
drigues. 

Nós vivemos, hoje, Sr. Presidente, um momento extrema~ 
mente perigosO. Este País tem várias-instituições: o Congresso 

_é uma delas, o Poder Legislativo é outra e a imprensa é outra. 
Está longe da verdade a admissão de que a imprensa, enquanto 
instituiçãO", tem procedido melhor do que o CongreSSo-, en-~ 
quanto institUição. Ela tem defeitos tal qual o POder Legis-
lativo e o Poder J udiciáríQ~-- -

Em relação a isso, Sr. Presidente, valho-me sempre do 
velho axioma de Voltaire: "Posso não concordar com o que 
se diz, mas defendo até a morte o direito de quem quer que 
seja de dizê-lo." Todavia, neste País, nós já estávamos com 
o direito de, da mesma maneira que solicitamoS ao Congresso 
uma conduta cada vez melhor, solicitar igualmente à írnpi-"ensa 
uma conduta mais de acordo com os foros. de civilidade que 
se supõe este País tenha adquirido. 

Volto a insistir que vivemos um momento extremamente 
perigoso, Sr. Presidente, um momento em que a tentativa 
é de nivelamento por baixo, um nivelamento que, se avalizado, 
leva apenas à valorização de quem não presta, uma tentativa 
de igualar a todos, como se todos fossem iguais e não_ desiguais 
como são; uma tentativa de jog-ar todos na mesma vala comum, 
o que, a rigor, só deixa bem quem não presta. 

---V. Ex~ aca!>_a_ __ çle so~er uma injustiça, os seus compa
nheiros não vêm lhe trazer solidariedade. Parece-me que uma 
crítica, quando sai na imprensa, se verdadeira, não é critica, 
é notícia, sendo crítica, é exatarnente da dimensão da que 
foi assacada contra V. Ex•, certamente sem sequer a leitura 
dos regimentos, seja da Casa, seja da Câmara, seja do Con
gresso Nacional. 
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V. Ex" continUa, Cóino sempre, t-eprc~oe-nÍand~ ~tn pri~i
légio para os seus companheiros, uma honra em tê-lo como 
companheiro, e a nossa reafirmação da crença na sua atitude 
não nasce nem deste nem de qualquer outro ~v~ntual editorial 
que leiamos, porque. a rigor, todos nós acompanhamos a 
sua vida politica desde os seus primórdios. O conceito que 
cada um de nós tem - c acredito poder estender ess_e fato 
a cada componente desta Casa - a respeito do comporta
mento de V. Ex•. c na hipótese do comp~rt~_mento de V. 
Ex1 enquanto Presidente d(l Casa, é alguma coisa que não 
permite o gesto de solidariedade. 

A solidariedadt:: é alguma coisa que se dá _a quem dela 
precisa. A V. Ex" é absolutamente desnecessário qualquer 
gesto de solidariedade, vale o ato de cordialidade, vale o 
ato de reiteração, de reconhecimento, de reparação, vale o 
ato dos seus companhr.:::iros. reafirmando aqui que V. Ex• cum
priu ontem, cumpre hoje e há de cumprir scme~e. enquanto 
Senador c no exercício da Presidt!nciã dCS-ta Cãsa, com exação, 
com seriedade, com competência, a função qu-e lhe compete. 

Fica rnerameiltc o-ãbraço do Líder da sua Bancada, que, 
neste caso. sem dúvida nenhuma, interpreta todo o sentimento 
da Bancada e quero crer, abusando das minhas prerrogativas, 
o sentimento dr.::: tOda esta Cas~. 

O SR. PRESIDENTE (CliagasRodrigues)---:: Nobré Líder 
Mário Covas, as palavras de V. Ex~ sensibilizam~me profunda
mente. São palavras como essas que robustecem ~nossa ~rença 
de continuar cumprindo os noss()S dcv~r~~· respeitando ngoro~ 
sarnente a lei e os RegimentOS das Casas do Congresso. 

Muito obrigado! 

O Sr. Chagas Rodrigues, } 0 Vice-iresidente, de~ 
a cadeira da presidência que é ocujJiida ·pelo Sr. 
Humberto Lucena, Presidente. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Álvaro Pacheco _Antonio Mariz_ César DiaS -- Divaldo ~ 
Suruagy __ Elcio Alvares __ Ge_rson Çamãtf~Jonas_Pinheiro _ . 
Jos~ Paulo Biso!_ Moisés Abrão _Raimundo Lira_ Yalmir 
Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)-,- Ao assumir 
a Presidência, desejo tamh~m trazer a-minha integral solidarie
dade ao Senador Chegas Rodrigues, 1'' Vice-Presidente do 
Senado e do Congresso Nacional, que foi vítima de jnjustas 
crítiCas que lhe foram assacadas pela imprensa do Pais, quando 
se sabe que S. Ex·• não fez nada mais nad_a ~:nos do qu~ __ 
cumprir rigorosamente O disposto na Constltutçao, no Regt~ 
menta Comum e no Regimento do Sena~o, no que toca à 
condução dos trabalhos do Congresso Nacwnal. 

Quem conhece o Senador Chegas Rodrigues pode bem 
dar o tcsternuno da sua conduta retilínea, não só do ponto 
de vista moral, corno também do ponto dt! vista polítiCo e 
intelectual. 

Portanto, quero juntar minhas palavras às de quantos 
aqui levaram-lhe apoio irresúito, nesta hora em que S .. Ex~ 
foi atingido tão injustamente na sua vida pública. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Sobre a 
mesa requerimento que será lido pelo Sr. 1 o Secretário. 

É lido o seguinte -- __ --

REQUEIÜMENTO N• 738, DE 1993 

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal, 
Senador Humberto Lucena, 

Com fundamento no disposto na alínea a do inciso II, 
do art. 215, do Regimento Interno do Senado Federal, requei
ro a Vossa Excelência a transcrição, nos anais desta Casa, 
do discur-so proferido pelo ~e nado r Mauro Benevides, quandó 
de sua posse na Academia Ccarcn~e de Retórica, em 16 de 
julho de 1993, intitulado ·-·Política e Retórica". 

Justificação 

Já de algum tempo o Senador Mauro Benevides integra 
a sele ta galeria de imortais da Academia Ceart!nse de Letras, 
a mais antiga do Brasil, por onde passaram tantos outr~s 
autores ilustres que consagram aquela Casa corno das ma1s 
proficientes de todo o Pals, neste quase um século de sua 
existência. 

O Senador mauro Benevides é, justamente, reconhecido 
nesta Casa como um dos próceres da retórica. Esse reconhe
cimento se estende agora à sua terra natal, onde a Acadern_ia 
Ccarcnsc de Retórica o consagra como orador emérito. _ 

O discurso que vem de proferir na solenidade de sua 
posse naquela Academia testemunha bem duas grandes quali
dades que distinguem o Senador: a de político altamente com~ 
petente e a de orador emérito. 

Corno forma de homenageá-lo e de perenizar uma das 
mais belas peças oratórias, proponho a transcrição desse dis
curso nos Anais desta Casa. 

Sala das Sessões. 5 de agosto de 1993.- Senador Pedro 
Simon. 

-~-r A Comissão Diretora.) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -De acordo 
com -o- ãrt. 210, § 1", do Reg:irrierito Interno, o requerimento 
será submetido ao exame da Comissão Diretora. 

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

-É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 739, DE I993 

Senhor _Presidente, 
Nos termos do arL 43, inciso II, do Regimento Interno 

do Senado Federal, requeiro que sejam considerados corno 
licença os dias 2, 5. 7, 12 e 13 de julho último, quando estive 
afastado dos trabalhos da Casa. 

Sala das Sessões, 5 de agosto de 1993.- Senador Moisés 
Abrão. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Em votação 
o requerimento._ _ . 

Os Srs. Seilãdores que o aprovam permaneçam sentados. 
(Pausa) ~~ ~~ 

--- -Aprovado. 
Aprovado o requerimento, fica concedida a licença solici

tada, nos termos do art. inciso II, do Regimento Interno, 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A Presi
dência, de acordo com as indicações das Lideranças, designa 
os seguintes Senadores para comporem a Comissão Tempo
rária destinada a elaborar as diretrizes para um Programa 
Decenal de Salvação para o Nordeste (1994-2003). 

Titulares 
PMDB 
Mauro Benevides 
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Cid Sabóia de Carvalho 
Antônio Mariz 
Garibaldi Alves Filho 

Guilherme Palmeira 
Henrique Almeida 
Francisco Rollemberg 

Epitacio Cafeteira 
Lucídio Portella 

Jutahy Magalhães 

Albano Franco 

Darcy Ribeiro 

Jonas Pinheiro 

PFL 

PPR 

PSDB 

PRN 

PDT 

PTB 

Suplentes 
PMDB 

Mansueto de Lavor 
Ruy Bacelar 

Marco Maciel 

(vago) 

Beni V eras 

Ney Maranhão 

Magno Bacelar 

PFL 

PPR 

PSDB 

PRN 

PDT 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -A Presi· 
dência convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje às 
18h30min, destinada à apreciação do Projeto de Decreto Le
gislativo TI0 19/92 .. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Esgotado 
o tempo destinado ao Expediente. 

Presentes na Casa -62 Srs. Senadores. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Sobre a mesa, requerimento que será lid~ _p_e~o_Sr. 1° 
Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO No 740; DE 1993 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 175, alínea d, do Regimento Interno, 

requeiro inverSão da Ordem do Dia, a fim de que a matéria 
constante do item no 1 seja submetida ao Plenário em último 
lugar. 

Sala das Sessões. 5 de agosto de 1993. -Magno Bacelar. 

O Sr. Humberto Lucena, Presidente, deixa a cadei
ra da presidência, que é ocupada pelo Sr. Chagas Rodri-
gues, Jo Vice-Presidente. --

O SR. ~RESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 2: 
Votação, em turno único, do Requerime-nto-n"494, 

de 1993, do Senador Jarbas Passaríiiho,--SOlidtarldo, 
nos termos regimentais, "a transcríção, nos Anais do 

Senado Federai. do artigo intitulado Separatismo: Uma 
Barbárie'', publicado no jornal Noticiário do Exército, 
edição de 17 de maio do corrente ano. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs_. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado .. 
Serã feita a transcriçã:o solíCiütdã. 
É o seguinte o artigo cuja tfaiiScrição é Solicitadã: 

SEPARATISMO: UMA BARBÁRIE 

A conjuntura brasileira permite observar um País que 
ainda se ressente do equacionamento de problemas infra~es

. trutura, resultando urna sociedade com profundo desnivela
mento sócio-económico e acentuada carência no atendimento 
de suas necessidades básicas~ Neste contexto, afloram anoma
lias cívicas, sugerindo condutas morais e éticas condenáveis, 
e até, pasmem, convo-cações-para movimentos separatistas, 
como se a ruptura da unidade naCional constituísse panacéia 
paraos males que afligem a Nação. . ·--

Os legisladores constituintes, com sabedoria e descortino, 
reafiribarãrh na tilal Carta Magna, em seu artigo 1.~:__ .· " 

"A República Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e MunicípiOs e do Distrito Federal, 
consthtii-se em Estado bemoCráticõ de Direito ... " 

A simplicidade e a clareza deste preceito não deixam 
dúvidas aos brasileiros sobre sua responsabilidade na preser
vação de um património conquistado à custa de incomen
suráveis sacrifícios, marcados por inúmeras vidas imoladas 
e abundante sangue vertido, aliados à hábil diplomacia em
preendida. 

A despeito dos vários fatoies· que cOncorre-ram para a 
tentativa de fragmentação, inicialmente da colônia portuguesa 
na América, e depois do Império e da República, esta Nação 
manteve-s.e ao longo de sua história·, íntegra e indivisíVel. 

Foi. em Guararapes que o índio, o negro e o bránco, 
imanados no propósito de expulsar o invasor. deram a primeira 
mostra do sentimento de nacionalidade que, ao longo dos 
séculos, firmou-se como traço Característico do povo brasi
leiro. 

O empenho na preservação da integridade, realizado por 
Caxias, à sombra de _sua espada pacificadora, desde a Balaia
da, no Maranhão, até a Farroupilha, no Sul, ajudou a conso
lidar a unidade desta Nação de dimensões continentais. 

Já República, o Brasil confirmou sua unidade, ao débelar 
a Revolução Federalista e a Insurreição de Canudos, que 
a ameaçavam. 

Pari passo à evolução da sociedade brasileira, há que 
ser. considerado o esforço empreendido por tipos distintos 
da nacionalidade numa consecução de objetivos coniuns. Re
centemente, observa-se a expansão da fronteira agrícola no 
extremo oeste, com a contribuição expressiva da operosa gente 
do Sul do País, que, em busca de terras férteis e virgens, 
não hesitou em deixar seus pagos para ocupar e desenvolver 
outras regiões. E o que dizer da construção da Capital Federal, 
onde a convergência de todos os brasileiros ergueu esta cidade, 
hoje património histórico da humanidade,· porém, niais do 
que isso, síntese do sentimento de unidade nacional? E da 
pujança do parque industrial do Sudeste, construída com o 
labor de brasileiros de todos os quadrantes desta grande Na
ção? 
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Sobretudo, impõe-se enfatizar que o Brasil tem acolhido 
imigrantes de várias e distintas nacionalidades_~ Estes, aqui 
radicados, encontram-se perfeitamente integrado-s, contri
buindo, decisivamente, com o suor do rosto, a força dos braços 
e a capacidade da inteligência para, junto aos demais brasi
leiros, impulsionar este País ao encontro de seu grand_e _desti
no. Estes brasileiros são portanto partícipes do desenvolvi
mento nacional. 

Isto tudo não impede que sejam preservados, cultuados 
e até incentivados os costumes regionais, que, com suas diver
sidades, enriquecem o vasto património cultural brasileiro. 

Nestes tempos em que se chega a falar de separatismo, 
uma barbárie, para um País que, a custa de inaudito esforço 
de sucessivas gerações, conseguiu manter-se urio e pujante, 
têm as Forças Armadas papel ímpar na manutenção da unida
de nacional, da ~oesão interna e da integração, como suas 
fiadoras. Tal destinação e!lcontra-se explicitada no artigo 142 
da Constituição Federal: - -

"As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo 
Exército e· peta Aeronáutica, são instituições nacionais perma
nentes e regulares, organizadas com_Pflse na hierarquia e na 
disciplina. sob a autoridade suprema do Presidente da Repú
blica, e destinam-se à ~efe~a da Pát!~~1J_-garantia dos poderes 
constitucionais e, pOr inciciatfvã de qualquer destes, da lei 
e da ordem." 

Assim O Exército brasileiro, c1.1ja presença· effi_ NdÜS .os 
rincões do território nacional constitui por vezes - e não 
raras - o únko ponto de referência de brasilidade nos oito 
milhões e quinhentos mil quilómetros quadrados de área, ir
manado ao sentimento de repúdio que perpassa a esmagadora 
maioria da população, continuará sendo um ferrenho soldado 
na defesa dos elevados ,_.ar ores da Pá_tria. 

O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Item 3: 
Votação, em turno único. do ReqU:erimerito n~700, 

de 1993, do Senador Henrique Almeida, solicit_~ndo, 
nos termos regimentais, que, sobre _o __ Projeto de Lei 
da Câmara n' 40. de 1993 (n'' 3.745/89, na Casa de 
origem), além da Comissão constante do despacho ini
cial, seja ouvida, também, a de Assuntos Económicos. 

Em votação o reque.dlhentb. ' 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho -Sr. Presidente, para 
encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Tem V. 
Ex• a palavra, na foima regimentaL 

O SR- CID SABÓIA OE CARVALHO (PMDB- CE. 
Para encaminhar. Sem revisão -do orador.)- Sr. Presidente, 
quero dizer ao Plenário desta Casa que tem,_ ~~do_ comum o 
requerimento com essa natureza, isto é, que além de uma 
comissão, outra e mai.s outra ou mais outra- corníssã<_? sejam 
igualmente ouvidas r.espeitante a determinada matéria._ 

Entendo eu, Sr. Presidente, que ainda não houve nesta 
Casa a percepção teleológica, finalística mesmo, de que as 
comissões, quando recebem uma matéria, todas elas passam 
a ter competência por igual. Não significa dizer que uma maté
ria que está na Comissão de Assuntos Sociais deixe de exami
nar a questão daiegalidadc e constitucionalidade, porque isso 
caberia à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Nem 
um assunto que está na Comissão de Assuntos Económicos 
poderá deixar de ter interesse social. 

Por isso, pediríamos em todas as matérias da Comissão 
de Assuntos Económicos que, por UIJl reflexo natural do tema 
económico. ouvíssemos a Comissão de Assuntos Sociais. 

As comissões devem dar parecer sobre mérito, constitu
cionalidade, legafidade e todas as conveniências atinentes ao 
Poder Legislativo. 

Muitas vezes, no entanto, dado o incómodo de determi
nados projetes, as matérias passam a tramitar por mais de 
uma comissão, quando isso só deveria ser observado num 
~aso de alta indagação técnica. Digamos que restou uma alta 
indagação técnica sobre um aspecto que diga respeito às rela
ções exteriores. Que se ouvisse ·a Comissão de Relações Exte
riores, naquele aspecto. 

·Mas cria-se, Sr. Presidente, um retardamento nos proje
tes que tramitam, porque quando a matéria chegar a outra 
comissão. ela examinará, por força do Regimento, todos os 
ângulos da propositura. 

Sr. Presidente, estamos agora votando o Requerimento 
de n" 700, de 1993, do Senador Henrjque Almeida, solicitando, 
nos termos regimentais, que, sobre o Projeto de Lei da Câmara 
n\' 40, de 1993. n" 3.745/89, na Casa de origem. alé:ro da Comis
são constante do despacho inicial. seja ouvida também a Co
missão de Assuntos Econômicos. Ou uma ou outra seria o 
suficiente, porque não há o ponto indicado para a alta indaga
ção dessa ma.téria. 

S~i. ql!-e isSo se tornou costume aqui de Plenário e só 
estou encaminhando, Sr. Presidente, porque, na verdade, vou 

_apresentar um projeto de resolução para esciarecer bem essa 
questão: que somente nas altas indagações esse requerimento 
possa ser feito, que ele não possa ter o aspecto genérico de 
que se reveste. 

No entanto, como não apresentei ainda esse projeto de 
resolução, votarei favoravelmente, por uma questão de respei
to a u·m companheiro, o Senador Henrique Almeida, que 
procede do modo tradicional·como vem se comportando esta 
Casa,_ mas isso me parece despropositado e irregular. Não_ 
há, entretanto, a regra saneadora. Queria deixar isso bem 
registrado nos Anais desta Casa. 

O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Em votação 
o requerimento. . 

Os Srs. Senadores qUe o aprovam queir-am permanecer 
sentados. (Pausa) 

Ap~ovad9. _ _ 
O P-rojeto de Lei da Câmara n9 40, de 1993, vai ao exame 

também da Comissão de Assuntos Económicos. 

O SR- PRESIOENTE (Chagas Rodrigues) -Item 4: 
DiscUssao~em turno único, da Redação Final (ofe

recida pela Comissão Diretora em seu Parecer n~ 243~ 
de 1993) do Projeto de Decreto Legislativo n~ 14, de 
1992 (n' 21191, na Câmara dos Deputados), que homo
loga atos do Conselho Monetário Nacional que· autori
zaram a emissão de papel-moeda no exercício de 1989, 
no valor de trinta e três bilhões e quarenta _e sete mi
lhões de cruz_ados novos, para atender às atividades 
produtivas do País e à circulação da riqueza nacional. 

Em discussão. (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 art. 324 do Regimento Interno. 

O projeto vai à promulgação. 
É a seguinte a redação final aprovada: 
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Homologa atos do Conselho Monetário Nacional 
que autorizaram a emissão de papel~moeda, no exercício 
de 1989, no valor de NCz$33.047.000.000,00 (trinta e 
três bilhões e quarenta e sete milhões de cruzados novos) 
para atender às atividades produtivas do País e à circu~ 
Iação da riqueza nacional. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. ln Ficam homologados os Votos do Conselho Mo

netário Nacional n?xsr s 242 de 28 de setembro de 1989, 
e 252, de 25 de outubro de 1989, que autorizaram a emissão 
de papel-moeda, no exercício de 1989,_ TIQ valor de 
NCz$33.047.000.000,00 (trinta e três bilhões e quarenta e sete 
milhões de cruzados novos), para atender às atividades produ
tivas .do País e à circulação da riqueza nacional 

Ar:t,_ 2~ Este Dcc_reto Legislativo entre em vigor -na ~ãta 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Item 5: 

DisCussão, em turno suplementar, do Substíúitivo 
ao Projeto de Lei do Senado n"' 2, de 1992, de autoria 
do Senador Marco Maciel, que altera a redação da 
Lei no 6.494, de 7 de dezembro de 1977, que dispõe 
sobre os estágios de estudantes de estabelecin;te.ntos 

' ·cte ensino médio· e superior, téhdO · · ' -· 
-Parecer sob n" 242, de 1993, da ComiSsão-
- DirétOra~ oferecendo a redação do vencido. 

Em discussão o Substitutivo, em turno suplementar. (Pau
sa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discu$são. 
Encerrada a discussão sem apresentação de emendas, 

o Substitutivo é dado como definitivamente adotado, nos ter
mos .do disposto no art. 284 do Regimento Interno. 

. A matéria vai à Câmara dos Deputados. 
É o seguinte o Substitutivo aprovado:~ o-_ 

Altera a redação da Lei n~ 6.494, de 7 de dezembro 
de 1977, que "dispõe sobre os estágios de estudantes 
de estabelecimentos de ensino médio e superior''. 

· O Congresso Nacional decreta: 
Art. I" O art. 4i da Lei n' 6.494, de 7 de dezembro 

de 1977, é acrescido da expressão " ... pela empresa conce
dente", ficando assim redigido: 

"Art. 4') O estágiário não cria víncUlo einpre
gatício de qualquer natureza e o estágio poderá receber 
bolsa, ou outra forma de contraprestação- que venha 
a ser acordada, ressalvado o que dispuser a legislação 
previdenciária-, devendo o estudante, em qualquer hi
pótese, estar segurado contra acidentes pessoais pela 
empresa concedente." 

Art. 29 Acrescente-se ao texto da Lei n" 6.494, de 7 
de dezembro de 1977, os seguintes_artigos, renumerando os 
dem;li_s: 

"Art. 69 A critério das Instituições de Ensino 
e mediante instrumento jurídico hábil, a execuç-ão prá
tica de determinadas ações auxiliares poderá ser atri
buída a agentes de integração, públicos ou privados, 
com personalidade jurídica, sem fins lucrativos e reco
nhecidos, na forma da lei, como de utilidade pública. 

§ 1' Os agentes de integraçáo, públicos ou priva
dos, caracterizam-se como orgaõiZáÇõ_es sociais, m-an
tidas pelos múltiplos segmehtos da comunidade, com. 

ou sem vínculo com entidades classistas ou com institui
ções governamentais, e devem desenvolver as ações 
auxiliares para efetivação do estágio sem ônus para 
os estudantes e as instituições de ensino. 

§ 29 As atividades dos agentes de integração, de 
que trata o caput deste artigo, deverão ser fiscalizadas 
pelos órgãos locais ou estaduais do Ministério Público. 

Art. 7" Compete ao Ministério- do Trabalho 
exercer a fiscalização, juntO ã -pessoas jurídicas conce
dentes, das condições em que ocorrem os estágios de 
estudantes, inclusive da qualificação jurídico-institu
cional dos agentes de integração ou organizaçõe-s -Socials 
que desenvolvam ações auxiliares, quando estas não 
são diretamente executadas pelas instituições de ensino 
çm articulação com as pessoas jurídicas concedentes 
das oportunidades de estágio. 

Art. 89 _É vedado a quaisquer pessoas jurídicas 
que não se enquadrem nos requisitos indicados no c_aput 
do art. 6" e s_eu § 1 '', o desenVolvimento direto ou indi
reto de ações, atividades, procedimentos ou funções 
que se relacionam com a sistemática operacional dos 
estágios de estudantes." 

Art. 3" Esta Lei entrará e~ vig?r na data de_ sua publi
caçâo. 

Art. 4~ Revogam-as as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 1: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 110, DE 1993 

(Incluído ém Ordem do bT<l". I-los termos d6 -
-ait. 353. parágrafo único, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n' 110, de 1993 (n' 3.714/93, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Serihor Presiden~te.~a Repúbl_ica, 
que dispõe sobre a e~trutur~ e_competell:ct? d~ Ouvtdo
ria-Geral da República e da outras provtdenctas, tendo 

-Parecer, proferido em Plenário, Relator: Sena
dor Magno Bacelar, em su~sti~uição à _Comissão ?e 
Constituição, Justiça e Cidadama, favoravel ao ProJe_:-_ 
to com as emendas que apresenta, de n~ _1, 2 e 3; 
pela aprovação das Emenda~_n~ __ 6 e 7, ~p~~se1;tadas 
perante a Comissão de Const1tutçao, Justiça e Ctdada
hia~ e pela rejeição das Emendas n''s 4, 5, 8, 9 e 10. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessã_o ordinária 
de 8 de julho último. 

Passa-se à votação do projeto, sem prejuíZo das emendas. 
Em votação. 
Como votam os Srs. Líderes? 
o Sr. Elc-io Alvares..::..... Sr. Presidente, peço a palavia 

pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE- (Chagas Rodrigues):- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Elcio Alvares. 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL - ES, Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, estamos aguar
dando o resultado da votação para pedir a verificação de 
quorum porque, conforme o Líder do Governo, Senador Pe
dro Simon, teve oportunidade de falar, e bem assim o nobre 
Senador Josaphat Marinho, há _um ent~ndi~ent_o para que 

-O Governo encaminhe pedido àe retirada desse projeto da 
Ordem do Dia. 
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Acontece que deveremos, de acordo com o Regimento, 
aguardar o resultado da votação e, depois, pedir a conseqüente 
verificação de quorum. 

O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Então, por 
economia processual. a Presidência vai colocar em votação 
o projeto, sem prejuízo das emendas. 

Em votação. _ _ 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiran1. permanecer 

sentados. 
Aprovado o projeto sem prejufzo das em-endas. 

O Sr. Elcio Alvares- Sr. Presidente, peço verificação 
de quorum, com apoiamento dos Srs. Senadores Esperidião 
Amin, Josaphat Marinho, Pedro Teixeira, Francisco Rollem
berg, Cid Sabóia de Carvalho, Wilson Martins, Pedro Simon, 
Affonso Camargu-c Jutaby Magalhães, enfim, todos os pre~ 
sentes. 

OSR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Srs. Senado
res, .diante da evidente falta de quorum, a matéria não foi 
votada. 

Volta~se à lista de oradores. 

O Sr. Antonio Mariz - Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V. Ex•• tem 
a palavra. 

OSR. ANTONIO MARIZ (PMDB -PB. Para uma ques
tão de ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Preside"nte, 
Srs. Senadores, há pouco o Senador Eduardo Suplicy levantou 
uma questão relativa à tramitação, se não me engano, do 
requerimento de rninf!a autoria sobre os laudos de avaliação 
da COSIPA, empresa estatal que deve ser leiloada, segundo 
as previsões oficiais, nos próximos dias. 

A minha questão de ordem diz_ respeito à_ trarriitação 
desta matéria no Sellãdo. A matéria foi objeto ae--um parecer 
proferido em plenârio pelo eminente Senad~r Pe_dro Teixeira, 
em nome da Comissão de Constituição, Justiça c Cidadania, 
no qual os argumentos por mim levantados cm ofício dirigido 
à Presidência foram, de modo geral, aceitos no que diz respeito 
à necessidade de se ouvir as comissões perma-nentCs; riO que 
tange à contagem do prazo, que não poderia o_correr no pcrío~ 
do de recesso; c, também, no que _se reporta à prevalência 
do Regimento Interno em matéria interna corporis sobre a 
medida provisória, e-quivalente à lei ordinár1ã.- ----

No entanto, conclui S. Ex•, o Senador Pedro Teixeira, 
pela prcjudicialidade do requerimento em face da perda de 
eficácia da medida provisória em que ele se fundava: Medida 
Provisória n" 327. 

De fato, o art. 62, parágrafo único da C_onstituição da 
República, estabelece que: 

"Parágrafo único. As medidas provisórias perde
rão eficácia desde a edição, se não -rotem convertidas 
em lei no prazo de trinta dias a partir de sua publicação, . 
devendo o Congresso Nacional disciplinar as relações 
jurídicas delas decorrentes.'' 

A outra questão diz respeito às conseqüências da apro
vação do parecer do Senador Pedro Teixeira. O que Significa 
essa aprovação? O arqulvainento do requerimento já que S. 
Ex~ considerou estar ele prejudicado? 

A questão de ordem se justifica, Sr. Presidente, em face 
. não só das dúvidas naturais suscitadas no Senado, Como se 

póde observar da intervenção do Senador Eduardo .~uplicy, 
mas também em face do noticiário do dia. 

Li, nos jornais de hoje, que o Presidente da Comissão 
de _Privatização. Sr. Franco Montoro Filho, teria declarado 
haver o Senado ratificado os laudos de avaliação da COSIPA 
por rião ter se pronunciado no prazo. 

Na verdade, se o prazo estivesse correndo, teria come
çado no di_a 2 de_ agosto, nos termos do parecer do Senador 
Pedro Teixeira, e também de aco~do com minha opinião de 
autor do requerirrlento, porque o prazo referido não poderia 
correr no recesso. E não poderia correr, nâo--só porque o 
Regimento assim o estabelece, mas até por uma questão de 
fato: se a apreciação dos laudos de avaliação deve concluir~se _ 
por uma Resolução do Senado, é evidente que essa Resolução 
não poderia ser votada no recesso. 

Então, não só o Regimento diz expressamente que não 
se dá curso a prazo durantt! o recesso ao fin31 da Sessão 
Legislativa, princípio que se estende ao recesso entre os dois 
períodos da mesma sessão, mas também a própria materia
Ii_Q_adc do fato impõe que esse prazo só possa ser contado 
a partir do momento em que se "fCtoma a Sessão Legislativa, 
isto é, no início do segundo período da Sessão. 

____ Então, causou~_me estranheza a declaração do Presidente 
da Comissão de Licitação de que o Senado havia ratificado 
esse laudo de avaliação da COSIPA. 

Isso é inverídico. é improcedente. Primeiro, porque, con
forme parecer aprovado pelo Senado, o prazo não decorreu. 
NãO deCorrendo o prazo, não se pode aplicar o disposto na 
Medida Provisória, que tem força de lei - portanto. está 
vigcndo- e diz que, não se pronunciando o Senado, o laudo 
de avaliação será considerado ratificado. 

Ora, se não decorreu o prazo, mas, ao contrário, o Senado 
considerou prejudicado o requerimento e, portanto, por hipó~ 
tese, determinará seu arquivamento, não se poderia dar a 
ratificação em virtude do silêncio do Senado_ Esta Casa, sim~ 
plesmente, considerou inexistente o requerimento, jâ que a 
perda de eficácia da Medida Provisória levaria a isso. 

No momento em que foi apresentado o parecer do nobre 
Senador Pedro Teixeira, eu não me _encontrava em plenário. 
Por isso, não tive oportunidade de discuti~lo. 

Gostaria de ch~mar a atenção desta Casa para um aspecto 
que - parece-me - deveria ser considerado em outra hipó~ 
tese de requerimento dos laudos de avaliação de alguma 
estatal a ser privatizada. Peço especial atenção do Senador 
Pedro Teixeira, autor do parecer. O art. s·.o da Medida Provi~ 
súria nn 334, que, na ve~dade, é a reedição da Medida Provi~ 
sória no 32-7, qUe cu-ida Justameritc dessa matéiia, estabelece: 

"Ficam convalidados os atas praticados com base 
na Medida Provisória no 327 ;-de 24 de junho de 1993." 

O parecer não levou em conta esse dispositivo que conva
lida os atas da medida provisória, talvez por considerá-lo in
constitucional. A Constituição da República, no artigo já cita
do, 62, parágrafo único, atribui ao Congresso Nacional o disci~ 
plinamento das relações jurídicas_ decorrente.s da medida pro
visória que perdeu a_eficácia, c não a lei ordinária de iniciativa 
do Presidente da República, no caso, uma outra medida 
provisória, a reedição da medida provisória. Talvez haja sido 
esse o fundamento do voto do Relator da Comissão de Justiça. 

No entanto, a meu ver, o requerimento e os seus desdo
bramentos deviam prevalecer, deviam continuar tramitando, 
porque, na verdade, ainda que entendamos ser esse art. 5" 
in-constitucional, ele está em vigor. E só o Poder Judiciário 
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poderá determinar que se exdua da legislação o dispositivo, 
que não se cumpra o dispositivo p~la sua inconstituciona
lidade. 

A verificação procedida pela Comissão de Justiça ou 
pelo Plenário do Senado Federal no sentido de que o dispo
sitivo é inconstitucional, não revoga o artigo- da Medida Provi
sória n" 327. Portanto, se estão convalidados os_ato_s praticados 
com h ase na Medida Provisória n" 327 o fequerini.énto deveria 
ter seu curso normal. que_, segundo o próprio parecer e enten
dimento da Mesa. é apreciado nas Comissões Permanentes. 
Foi dístribuído à Comissão de Assuntos Económicos. 

O Sr. Esperidião Amin- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ANTONIO MARIZ- Com prazer ouço V. Ex• 

O Sr. Esperidião Amin- Senador Antonio Mariz, quan-
do o requerimento de autoria de V. Ex·: foi submetido à vota
ção, fiz uma declaração de voto. PrimeirO -rememorei que 
o Senador Jarbas Passarinho lograra êxito com um emenda 
suprcs!:-.iva na Comissão Mista que apreciava a Medida Provi
sória n" 327, que hcabou nãO se-Oôo_ votada. Mas, ã nível de 
Comissão, foi acolhida por unanimidade, retirando este artigo 
da Medida Provis6ria. Por saber dessa manif~stação na CQmis
são, declarei meu voto contra a existência dessa prerrogativa~ 
que atribui ao Senado uma competência imposSível", incon
grue-nte c indevida. Já adverti: não vamos apreciar laudo al
gum, pois aqui nesta -Casa não existe condição de fazê-Jo. 
Neste caso específico do requerimento de V. Ex', houve quatro 
laudos c, pelo que sei, todos ti!cnicos, que não satisfizeram. 
De repente, desta cúpula surgirá a luz para chegar a um quinto 
laudo indiscutível. 

O SR. ANTONIO MARIZ- Não posso, se V. Ex• permi· 
te, concordar com a impossibilidade de formular um novo 
laudo, porque se procedermos assim, estaremos admitindo 
que o Senado é igualmente incapaz de exercer o seu poder 
de fiscalização. 

O Sr. Esperidião Amin- Mas no prazo. É diferente. 

O SR. ANTONIO MARIZ- Exatamcnte. 

O Sr. Esperidião Amin- Um prohlema é faz_cr fá, outro, 
é fiscalizar. 

O SR. ANTONIO MARIZ - Era exatamente o que iria 
dizer. O grande problema gerado pelo Executivo é o_ estabele-
cimento do prazo de vinte dias -

O Sr. Esperidião Amin - Mas incrustar a atuação do 
Senado no meio de um procedimento do Poder Executivo 
é atribuir-nos uma tarefa daquele órgão. A tarefa do Senado 
é fiscalizar; pode, levantar a bandeirinha, no_sentido figurado, 
e parar tudo. Pode. Para isso existem instrumentos como o 
decreto-legislativo no caso de normas e, no caso de ll:ffi proce
dimento fático do Governo, cabe a interpelação do Ministro, 
a convocação do Ministro,- a inobiliiciç<lO-política até para 
sustar um ato. Agora, interromper, em função da -impossi
bilidade de se praticar a tempo um procedimento do ExecutivO 
é entrar na tarefa do Executivo, e isto é indevido e perigoso, 
como ficou demonstrado. Perigoso porque, a tneu ver~ en
quanto esse dispositivo ilão for declarado inconstifuckmal não 
será considerado nulo dt.: pleno direito. Essa é a única saída 
para nós na minha opinião, porque, conseqüentemente, tudo 
o que foi feitO- aCJ Seu àbrigo não produz efeitos, logo não -
existe juridicamente. Nós. não podemos é hesitar nisso. Creio 

que deveremos rejeitar esse dispositivo da Medida Provisória 
n" 334 por incons-titucional e darmos curso ao procedimento
conseqüente. Que procedimento é esse? Se nós achamos que 
é inconstitucíonal, o Supremo -terá que deCfara[ assim, o que 
será convalidado por ItÓS. Acho uma temeridade. E não é 
a primeira vez que o Governo faz isso conosco; fez issO no 
PRO EX. onde o raciocínio do Governo ê o mesmo. Considero 
um raciocínio mórbido, um raciocínio absenteíSta: não e con
tra, mas não quer assumir a responsabilidade. hso é a antítese 
do Poder Executivo. O _que ele fez no caso do PRO EX? 
Veio aqui o Sr. ex-Ministro da Fazenda. Eliseu Resende, 
e disse: "Está desfeita a ComissãOC]-uc trata disso. Achamos 
que o Senado Federal tem que participar". Quer dizer. diante 
da suspeita do adultério, mandou um divã para cá. O divã 
veio ao Senado Federa!. Graças ao esforço que foi feitO por 
todos, conseguimos devolvê-lo com regras de uso, sem tê-lo 
maculado, sem nos macularmos e sem assumirmos a função 
do Poder Executivo. E, neste_ caso, temos que fazer a mesma 
coisa. E como o fato ocorreu durante o requerimento de_ V. 
Ex", creio que tCrriõs- qu-e eScoiinar seus efeitOs. Peço dCsCulpàs 
pelo aparte prolongado. Mas é que esse assunto, repito, já 
foi ohjeto de uma advertência minh<l, quando votei favorável 
ao seu requerimento. Agora reitero a advertência de LJUC te
mos que sanar integralmente os equívocos em que acabamos 
nos imisCUindo. 

O SR. ANTONIO MARIZ - Muito obrigado. Senador 
Esperidião Amin. V. Ex·' contribui, sem dúvida, para a discus
são. 

Discordo apenas no ponto cm que V. EX:·' iniciou dizendo 
que seria impoSsíVel ao Senado Federal fazer cs.s_a fiscalização. 
Mas concordo que isso é verdadeiro, quando se trata do tem
po. Quando o Governo impõe, na sua Medida Provisória, 
um prazo de vinte dias, realmente inviabiliza a sua apreciação 
pelo Senado Federal. O meu requerimento tem o condão 
de deixar isso patente, sem prejuízo da análise das inconstitu
cionalidades por ventura existentes na medida. 

-A questão, pOr exemplo~- dessa compctêftcia, que pasSa 
a ser uma competência privativa do Senado, é matéria de 

-indagação constitucional também,- pois é a Constrtuição da 
República quem estabelece quais são as competências do Con
gresso Nacional e faz uma enumeração exemplificativa dessas 
competências. Em seguida, de forma taxativa, em artigos_sub
seqüentes, estabelece as co_mpctências privatiVas do Senado 

-da República e da Câmara dos Deputados. 
Ora, não será a lei ordinária ou a sua contrafação, que 

é a medida provisória, capaz de acrescentar ou suprimir com
petências exclusivas, privativas, como diz o texto da lei, que 
são prerrogativas constitucionaiS, qUe são matéria de domínio 
constitucional. Não seria através- da medida provisória que 
se criaria essa npva competência. -

Então, começamos a contraditar a m_cçlida provisória des-__ 
de aí, desde a própria-origem; a própria capacidade de inicia
tiva do Poder Executivo é contestada na criação de uma com
petência privativa. Nisso, portantO~ por -CãffiinfiõS--âíVeisoS, 
mas convergentes, concordamos: não cabe à medida provi
sória criar essa competência para o Senado. 

Creio que m-esmo admitiridO -as inconstitucionalidades, 
as -dificuldades de ordem material, o prazo exíguo para o 
pronunciamento ·no Senado, o requerimento, pcrmitam~me 
a afirmação, teve o mérito de deixar ·vísfveiS tOdas essas ques
tões_, o que forma subsídios para a decisão da Comissão Mista 
e, posteriormente, para a decisão do Congresso. 
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Sr. Presidente, não são esses, porém,-·o"s aspe-ctos ·que 
me trouxeram à tribuna para levantar a questão de ordem, 
e, sim, conhecer o destino que será dado ao mc_u requerimento 
em função do parecer aprovado no plenário do Senado, levan
do à consideração de V. Ex" este argumento de que, estando 
a Medida Provisória n" 334 em vigor, c dizendo que se conva
lidam os atas praticados na vigência ·da M~~U_çla Pfo_visória 
n" 327; vigendo esse dispositivo e não tendo nós a ~ompetência 
para declará-lo inconstitucional, senão para efeito do processo 
legislativo, mas sem que essa nossa decisão rc_vogue a lei, 
deve o requerimento prosseguir. Como agirá a Mesa do Se
nado? 

Essa é a questão que proponho a V. Ex~ 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Nobre Sena
dor Antonio Mariz. o art. 2" da Medida Provisória .n" 334, 
de 23 de julho, como sabe V. Ex~. dispõe que: -

"Art. 2'' Os procesSos de alienação, no âmbito 
do Programa Nacional de DeseJitatiza_ção, poderão ser 
suspensos p<!IO prazo de vinte dias, caso 9 ScniJdO Fede
ral, mediante requisição dirigida ao Presidente da Re
pública, avoque o processo para reexamc do laudo de 
avaliação da eritprcsa ou dos bens a serem alienados, 
no prazo ·de cinco dias contados da publicação do edital 
.a que se reft.!rc o art. 11 da Lei n•: 8.031. de 1990." 

Isso_ foi observado. Diz o parágrafo único do mesmo ar
tigo: 

Parágrafo único - O prazo de suspensãQ_~_ que __ 
se refere o artigo será contado a partir da data da 
entrega do laudo de avaliação requisitado à Presidência 
do Senado." 

Esta matéria, que realmente é complexa, pode ser exami
nada sob vários ângulos. Ela foi" objeto de parecer de ilustre 
Senador em substituição ao parecer da Comissão de Consti
tuição. Justiça e Cidadania. O parecer foi díscutido até mesmo 
antes de ser posto em votação, e a conclusão que o Plenário 
deu na oportunidade foi justamente neste sentido: de que, 
na hipótese, correu o prazo, o prazo está extirito. 

O art. 3"' dispõe: 

Art. 3'!- Caberá ao Presidente da Comissão Dire
tora do Programa Nacional de Desestatização: 

I - dar continuidade ao processo de alienação, 
mediante aviso no Diário Oficial c nos jornais onde 
houver sido publicado o edital, caso o Senado ~ede_ral 
ratifique o Iiwdo ou não se manifeste attá o Ú!rinino 
do período de suspensão, hipótese em que o laudo 
de avaliação será considerado ratifiCado;'' 

Uma hipótese de ratificação; como sabe_ V. Ex\ uma 
ficção jurídica. 

O Plenário chegou a essa conclusão, e o nobre Senador 
Jutahy Magalhães, nesse momento, chegou a perguntar se, 
diante do parecer, considerava a matéria prejudicada, conSide
rava o- prazo corno decorrido, sc 1 na hipótese, a aliC.nação 
poderia ocorrer no prazo previsto. Foi esse·o eSdarecimeiÍ.to 
dado. 

Se V. ~x·, com_ o seu espírito público, não se conformar, 
sabe que ha outros meios legais de discordarmos disso, inclu
si_ve pela não-apro_vação da Medida Provisória, ou pela exclu
sao de alguns artigos que, segundo ilustres Senadores, não 
se compadecem com a natureza do Poder Legislativo. 

O SR. ANTONIO MARIZ -Sr. Presidente, não quero 
absolutamente dialogar com a Mesa; mas, se V. Ex" me permi
tir, eu faria apenas uma observação e, depois, uma sugestão. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Pois não, 
V. Ex' teril a palavra. · 

O SR. ANTONIO MARIZ - Sr. Presidente, o Senador 
Pedro Teixeira, que está presente, em seu parecer, não consi
derou decorrido o_ prazo; ao contrário, considerou que ele 
devia reger-se pelo Regimento do Senado; p-ortanto, só come
çaria a correr a· partir de 2 de agosto, com a reabertura do 
Congresso. 

Esse dado é importante para que não se diga que o Senado 
silenciou. O Senado não silenciou, não deixou de se mani
festar, porque o prazo sequer começou a correr. E_le começaria 
a correr no dia 2 de agosto. Portanto, se o Senado não silcn-

- ciou, não se pode considerar prejudicado o requerimento co
rno ratificaçã~ tácita dos laudos de avaliação._ O ponto essen
cial do parecer é que S._Ex~ considera prejudicado o requeri
mento, porque a Medida Provisória n~ 227 perdeu a eficácia 
no dia 25 de ju(ho. Então,__se a lei em que se baseava o 
requerimento perdeu a eficácia, o mesmo ocorre com o reque
rimento. Parece-me que esse é o raciocínio do Relator. 

A Mesa pc-.ieria fundar~se nesse ponto para decidir-se 
oU por arquivar o requerimento ou por adotar o meu ponto 
de vista, que seria o de considerar vi:gente o art. s~ da Medida 
Provisória no 334. Mas a matéria é controvertida. Admito 

- -que a Mesa possa a_colhcr ~ re_comendação do parecer no 
_?entido do arquivamento do requerimento, mas desde que 
o faça com base neste ponto: perde a eficácia o requerimento, 
porque perdeu a eficácia a medida provisória, mas nãQquanto 
ao prazo. Esta é a primeira parte da observação que eu queria 
fazer. 

A minha sugéstão é a seguinte: uma vez que se está 
et_ltendendo, a julgar pelo noticiário da imprensa, que o Sena
do deixou de se pronunciar, que deixou esgotar~se o prazo 
sem se pronunciar, c que, portanto, ratificou o laudO técnico 
de forma tácita -- o que não é verdade - a Mesa poderia 
Oficiar, uma vez mais, ao Senhor Presidente da República, 
dando conta do destino dado ao requerimento, expondo o 
fato de_que entendeu estar prejudicado o requerimento e 
que, portanto, o Senado prescinde de exercer essa nova com
petência que lhe é atribuída pela Medida ProvisQria~ _;;eja a 
227 ou a 334. -

Que isto _fique claro: o Senado não se omitiu, o_Senado 
não silenciou, o prazo não de_correu; portanto, não há ratifi
cação tácita. O que há é_ uma interpretação da lei que levou 
à declaração de prejudicialidade do requerimento. 

Muito obrigado, Sr. Presidente~ 

OSR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Como disse. 
realmente, a matéria é complexa. Para muitos o prazo era 
fatal e decorreu. 

Tenho aqui as notas taquigráfica-s da sessão em que o 
nobre Relator proferiu seu parecer. Eu me dirigia a S. Ex", 

_ _i_t_1_çl.agando-Jhe: "V. Ex~ conclui aceitando a decisão da Mesa 
quanto ao prazo?" E _o Senador Pedro Teixeira respondia: 
:·CqncltiO aceitando a_ decisão da Mesa quanto ao prazo". 

Depois dessa manifestação, o nobre Senador Jutahy Ma
galhães, no momento da votação, deixou clara a situ:iÇâo. 
dizendo que, um vez que o prazo havia decorrido, não haveria 
nenhum óbice a que essa alienação se verificaSse. 
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O Plenário votou_dente- de tudo isso, nobre Senador 
Antonio Mariz. Observo é que, nesta altura, só existem aque
las outras medidas legais; mas este assunto está encerrado 
por decisão do Plenário. 

Retomando a lista de_ oradores, concedo a palavra ao 
nobre Senador Eduardo Suplicy. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon. (Pau
sa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Esperidião Amin. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB-BA. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, esta
mos no final da sessão;mas o assunto que eu trago ê suficien
temente sério para que· eu veriha à tribuna neste momento, 
com os meus quinze anos de mandato. 

A opinião, quer coletiva, qUer indTVidual. nem sempre 
é resultado de um raciocínio original, produto do estudo e 
da experiência. ACeitamos a experiên-cia e o estudo alheios 
para formar nossa própria opinião e, muitas vezes, o fazemOs
levados unicamente pelo instinto, pelo hábito, pelo interesse, 
pelos preconceitos. Além disso, recebemos e-aceitamos opi
niões feitaS, ·provenientes dos meios de comunicação. Daí 
a importância da ética da imprensa e o relevante papel da 
informação para as nações que buscam o desenvOlVirOcnto. 

PesquiSas de opinião pública demonstram que a maioria 
da população brasileira a-credita que a taxa de corrupção não 
diminuiu no País. Se, por um lado, o Presidente Itamar Franco 
tem se revelado um homem íntegro na condução dos inúmeros 
e complexos assuntos brasileiros, por outro lado, persiste uma 
impressão de descrença, por parte da população, na honesti
dade como elemento regulador da vida pública. 

A verdade é que a impunidade realimenta essa descrença. 
Dúvidas se levantam quanto à situação em que se encontram 
Collor, PC Farias. Cláudio Viefra -e o-utros. O Procurador
Geral da República, Aristides Junqueira, criticou as normas 
processuais que possibilitam a procrastinação.- Formalizadas 
as denúncias e apresentadas tantas provas que evidenciam 
os crimes praticados por esses cidadãos, como se justifíca 
que ainda se encontrem em liberdade? Que poder é esse que 
lhes permite a arrogância de fazer exigências e impór condi
ções, num evidente deboche da polícia, das leis e da Justiça? 
A população inteira eStá acompanhando, em silêncio, tanto 
as denúncias quanto a impunidade. 

A partir do impeachment, a imprensa brasileira ingressou 
em um tipo de jornalismo investigativo- que, etnbofa tenha 
sido útil naquelas circunstâncias, acabou por cair no exagero 
do extremismo. Tudo pode virar manchete, desde que seja 
contra alguém, de preferência contra o--oovernó e os gover
nantes. O vfi:us da denúnda fof eSpalhado, provocando uma 
síndrome justiçosa que mais Se aproXima da ânsia de noticiar 
do que de contribuir para a moralização das instituições públi
cas. Não se pesam palavras nem se medem revelações, num 
total desrespeito tanto ao acusado quanto ao público que rece
be a notícia. 

Em todo o mundo, a questão ética tem sido um dos 
mais assíduos temas dos principais jornalistas, políticos e pen
sadores da atualidade, dando origem a um tipo de reação 
caracterizada por denúncias de práticas corruptoras. Entre
tanto, muitos têm sido condenados pela imprensa e pela socie
dade, com base em suposições e calúnias, através de julga
mentos sumários que anulam a possibilidade de defesa do 

acusado. A crítica, às vezes. é tão violenta que não conse
guimos saber quem é culpado e quem é inocente. 

Recentemente, a imprensa brasileira ahríu espaço para 
debates sobre a ética jornalística. Algumas questões formu
ladas merecem destaque, dentre elas, os sete pecados capitais 
apontados pelo jornalista inglês Paul Johnson- a distorção 
da informação, o culto das imagens falsas, a invasão da privaci
dade, o assassinato de personagem, a exploração do sexo. 
o envenenamento das mentes infantis e o_abuso do poder. 

Indagações sérias foram fCítas. O assessor de imprensa 
da Presidência da República,_ Francis-C•5 Baker, questionou 
alguns pontos básicos do cotidiano dos profissionais da impren
sa, tais como: ''É razoável fazer acusações contra quem quer 
que sr;-ja, com base numa única fonte anôníma a que ·apenas 
o órgão de informação tem acesso? É justo que desmentidos 
a uma flagrante mentira, distorção ou mesmo equívoco apare
çam na seção de "leitores" das publicações impressas, ao invés 
de ocupar espaço editorial equivalente à informação original? 
Devem os profissionais de imprensa se esforçar a qualquer 
custo para apurar fatos, mesmo que isto signifique_ invadir 
a privacidade -pular muros, violar correspondência, subtr"air 
fotografias, asSuinl.r identidade falsa para dissimular a condi
ção profission-al e outras manobras "espertas?" 

Sr. Presidente, tenho defendido sempre, desta tribuna, 
que as acusações_ sejam apuradas e os responsáveis, punidos. 
Ehl contrapartida, consi~ero passíveis de punibilidade os acu
-sadores irresponsáveis. E inquestionável que. a cada dia, se 
divulgam acusações de todo tipo, em todos os níveis. As conse
qüêncT3.s de tantas denúncias, quase sempre mal-esclarecidas. 
assim como d;1- demora na apuração das responsabilidades 
e na punição dos culpados. contribuem para o crescimento 
da indignação social e para esse estado de descrença que amea
ça a estabilidade democrática. Quais são, porém,-os fatos 
que comprovam tais denúncias? Para que têm servido tantas 
acusações? 

As crítjcas a políticos e homens públicos, assim como 
as denúncias de fraudes nas instítuíções e órgãos públicos, 
podem representar urna grande renovação de quadros, de 
mentalidades e de atitudes. Há necessidade de se apurarem 
denúncias, mas, ao mesmo tempo, há que se fazer- justiça. 
estabelecendo normas comportamentais a serem obrigatoria
mente seguidas, tanto por aqueles investidos nas funções públi

-Cas, quanto por esses que se propõem a julgar e condenar 
. por ações supostamente indignas ou fraudulentas. Que se in-

vestigue tudo, para que isso seja feito dentro dos critérios 
de seriedade e- fesp6nsabilid3de; para que nOVos erros não 
se sobreponham aos anteriores; e para que os vCtdadeiros 
cu_lpad~~ ~e_i~!!l _p_~~~dos. 

Há que se evitar o desrespeito à iinagem do cidadão, 
que não pode estar sujeito a ser caluniado sem fundamentos 
e sem que nada ocorra ao denunciante leviano. A sociedade 
brasíleira está a exigir apurações se_veras, e, na mesma medida, 
deve haver severidade para com o difamador. Isso é muito 
grave, pois a maledicência se espalha rapidamente, mas a 
defesa do injuriado nem sempre chega às vistas ou aos ouvidos 
daquele que recebeu a informação inicial. Uma vez publicada 
a notícia difamatória, mesmo inverídica, torna-se quase impos
sível restaurar, perante a opiniãO pública, a dignidade do cida
dão caluniado. 

Na verdade, o jogo feito pela grande imprensa é-perigoso. 
pois suprime alternativas, e uma das-Conseqüências deste pro
cesso pode vir a ser a desistência maciça de atuação política 
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por pãrte daqueles que não suportam ser confundidOs com 
os que usam a representação pública para suste-ntar interesses 
espúrios ou meramente corporativistas.. O-reforço do sombrio 
c injusto postulado de que todo político é corrupto c de que 
toda administração pública~ aética abre t.!spaços para aventu
reiros c salvadores da pátria, sernpn~ dispostos a pôr Õrdem 
na Casa, de preferência munidos de soluções carregadas de 
autoritarismo. 

Tudo que se passa às nossas vistas, é verdade que com 
nosso inútil proteSto, chega a parecer - no que prefiro não 
acreditar - que haja um plano articulado para desgastar a 
imagem do sistema democrático._ Vozes já procuram se fazer 
ouvir nesse sentido, condamando a volta do regime autori
tário. Cartas anônímã!". e até mesmo cartas abt.!rtas são dirigidas 
ao Presidente da República, de facções que ameaçam o uso 
de suas espadas cm defesa do povo e das-inS:ntuições corrom
pidas. Se o Presidente Itamar Franco se dispusesse a governar 
com base nessas cartas ou cm nOtas C artigos divulgados pelos 
meios de comunicação. obviamente não lhe restaria tempo 
para administrar o País. 

São políticos, empresários, faZendeiros, militares da re
serva e outros tantos representantes das dites bra~ileiras
como tem sido publicado nos jornais - que justifiCMii -Seus 
pedidos de intervenção militar, ac~nando para a desordem 
económica e para- o pêrigo de guerra civil no País, devido 
ao aumento _das tensões sociais. Saudosistas do autoritarismo 
tentam agora afagar o ego mílitar, afirmando que as institui
ções nacionais carecem de credibilidade. A alegaç_~o para que 
o processo democrático ·seja revertido é sempre a mesma: 
o Congresso seria fechado por pouco tempo, o suficiente ape
nas paTa depurar a classe política e organizar a econom-ia 
do País. 

Estamos retornando à épçca da caça às bruxas, ao períoçlo 
da Inquisição. Predomina a acusação indiscriminada, e esSas 
acusações abalam a credibilidade dos políticos c adiTifOistrã
dores, equiparando todos por baixo, atingindo instituições, 
principalmente o Congresso Nacional, mas também o Execu
tivo c o Judíciádõ. Simultaneamente levam ao indesejável, 
que é a descrença nas denúncias, tão repetidas e tão poucas 
vezes comprovadas. Provocam, ainda, na população, _esse es
tado de apatia política que se-:-constitui num verdadCfro reí:r-õ
cesso em:.relação à consolidação do regime democrático. A 
quem intert!ssa esse ccnárió'f · 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o esti_gma d_~ corrupção 
pode ter muitas origens, de ordem econômica, cultural ou 
comportamental, mas _é evidente que não se trata de uma 
característica exclusivamente brasildra. Tampouco pode ser 
atribuído exclusivamente aos tempos modernos. Desde que 
o mundo é mundo, a julgar pelos registras pré-históricos~ 
é conhecida a irrefreável tendência dos seres humanos de 
enganar seus semelhantes, por processos ora rudimentares, 
ora sofisticados, c, às vezes, sob a proteção de lacunosas leis 
vigentes. Essa terrível falha humana,_que-deu origem ao movi
mento internacional pela transparênCia"" na administração pú
blica, constitui-se numa ameaça à sobrevivência democrática, 
exatamentc pelo fato de sugerir remédios totalitários de com
provada ineficiência. 

É absolutamente indispensável que se amplie o campo 
da liberdade pessoal e institucional dos profissionais de im
prensa, para que ·colaborem na consolidação do processo de 
redemocratização do País. O resgate da ética na imprensa 
não se limita à regenera-ção moral, espontânea, de quem repor-

ta ou distribui a notícia. O grande desafio é o equacionamento 
das relações entre a imprensa e- a sociedade, Sob- a égide de 
uma legislação democrática. Se é preciso eft.!ti_var instrumentos 
que rompam a submissão da sociedade perante a mídia, da 
mesma forma há que se repensar a concessão dos serviços 
púhlicos. com o fim do monopólio na explOração dos meios 
de comunicação. 

Sr. Presidente, gostaria de citar um trecho de Erich 
Fromm, em sua obra ··Psicanálise -da Sociedade Coritempo
-rânea", que traduz a influência dos meios de comunicação 
na formação e na deformação da opinião pública e do espírito 
democrático: 

~"Se a democracia- significã que o indivíduo possa 
expressar convicções e_afirmar sua vontade, é porque 
existe- a prCrilíSsa de que ele_ tem uma convicção e uma 
vontade. Contudo, os fatos demonstram que o homem 
moderno, alienado, tem opiniões e precOnceitos, -po
rém não convicções; tem preferências e iilloSS1ncrasias, 
não teni vontade. Suas opiniões e precon_ç~itos, prefe
rências e idiossincrasias são manipuladas, da mesma 

--forma que o seu gosto, pelas máquinas de propaganda 
- as quais talvez não fossem eficazes se ele já não 
estivesse previamente colldicionado a tais influênciã.s 
pelos anúncios e por toda a sua forma alienada ·de 
vida." _ __ 

Sr. Presidc!J-~e -~ Srs. Senadores, __ V. Ex•s acompanham 
a min~a obsessão por uma nova proposta para cOrtcéssões 
de rádio e televisão neste País. Encaminho à Mesa projeto 

_de lei- que passarei a fer- dispondo sobre outorga e reno
vação de concessão ou permissão para exploração de serviços 
de radiodifusão sonora e de_ sons e imagens: 

"0 .CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1" O processo de outorga _e renovação de 
concessão ou permissão para exploração do serviço de 
radiodifusão sonora e de sons e imagens reger~se-á pela 
presente lei e levará em conta os intereSses. a conve
niência e as necessidades. maiores da sociedade b!asi
leira. 

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, os ter
mos concessão e permissão serão entendidos .como se 
segue: 

I- Conce_ssão- autorização outorgada pelo po
der competente a entidades executoras de scryiços d_e 
radiodifusão sonora e de_sons .e imagens, de caráter 
nacional ou regional; 

II -Permissão- autorização outorgada pelo po
der competente a entidade para execução de serviço 
de radiodifusão sonora e de sons e imagens, de caráter 

--local, incluindo as retransmissões; 
Art. 29 O processei-de Outorga e renovação de 

concessão ou permissão para a exploração de serviços 
de radiodifusão sonora e de sons e imagens obe.decexá, 

_na forma estabelecida p_elo Conselho de Comunicação 
Social, aos seguintes princípios: _ 

I -preferência às entidades que atendam ao inte
resse da comunidade por elas alcançadas; 

II - preferência às entidades que se comprome
terem com maior tempo dedicado à produção cultural, 
educacional, artíStica e informativa; 

III -preferência às entidades que demonstrem 
maior nível de compromisso com --os valores éticos e 
sociais da pessoa e da famllia; 
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TV- preferência às entidades que õferCça-rri maio
res facilidades de participação da população como su
jeito do processo comunicativo. 

§ 1" As empresas deverão enviar ao Conselho 
de ComuniCação Social relatório anual de sua progra
mação, discrimiilando ordens de grandeza, percentuais 
e providências tomadas no sentido do atendimento aos 
princípios a que se refere este ·artigo. 

§ z~ Para o atendimento do disposto nc:ste artigo. 
o Conselho de Comunicação s·ocial podeiá autorizar" 
a criação de Cónsclhos Regionais de Comunicação So
cial. 

Art. 3" Tendo em vista os princípiOs constitu
cionais que -proibem o monópolio e o oligopólio no 
controle dos meios de comunicação social, é vedada 
a outorga ou renovação de concessão ou--permissão 
para exploração de emissoras de rádio ou televisão: 

I -à entidade ou grupo controlador que, direta 
ou indiretarnentc, detenha o controle acionário de jor
nal diário no mesmo Estado ou Distrito Federal; 

II -à entidade ou grupo controlador que _concen
tre, no território naciohai:em Região, Estado ou Dis
trito Federal, mais de 30% (trinta por cento) da difusão 
da comunicação social, seja at:.Jvés de fõmar, rádio 
ou televisão; 

III- à entidade ou grupo controlador que, dircta 
ou indiretamente, já detenha uma ou mais concessões 
ou permissões de emissora de mesmo tipo e freqüência 
na mesma comunidade em que estiver pretendendo 
explorar o serviço. 

Art. 4~ O Congresso Nacional apreciará todos 
os a tos de outorga c renovação de concessão_ ou pe-rmis
são de emissoras de_ rádio e televisão, nos termos do 
art. 223 da Constituição Federal, inclusive os referentes 
aos serviços de televis~o por assinatura e televisão por 
cabo. 

Art. 5o É vedada a transferência, direta ou indi
reta, da conces-são -ou permissão durante o período 
de instalação da emissora,- bem como antes de decor
rido 6 (seis) anos contados da data de expedição do 
certificado ou licença para seu funcionamento. 

§ t·• As transferências de concessões ou permis
sões aprovadas pelo Poder Executfvo~-na fOiina-aa lei, 
serão apreciadas pelo Congresso Nacional em regime 
de urgência. 

§ 29- Os-atos que impliquem alienação ou onera:
ção de pelo menos 10% do capital social das empresas 
de radiodifusão deverão ser levados ao conhecimento 
público e divulgados através dos veículos de comuni
cação envolvidos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados 
a partir da ocorrêr:tcia do fato. 

Art. 6° As entidades interessadas na execução 
de serviços de radiodifusão sonora e de sons e_ imagens 
deverão possuii, COmpfovadament e, recursos finan
ceiros para fazer face ao custo das instalaçôes, equipa
mentos e manutenção de suas atividades pelo período 
de 90 (noventa) dias. 

Parágrafo único: -A cOrri provação a que-se Te fere 
este artigo, eSpecialmente a origem e omcihtante dos 
recursos, deverá ·ser feita -peraritc o ConselliO de Comu
nicação Sqcial, na forma por este estabelecida. 

Art. 7Q É concedido o prazo de três anos para 
que se regularizem as situações que não atendam às 
exigências desta lei. 

Art. 8<~ O não cumprimento do disposto nesta 
Lei implicará ação do Ministério Público _com vistas 
ao cancelamento das concessões.ou permissões outor
gadas às entidades que não se adequarem às exigênci:as 
e aos prazos estabelecidos. 

Art. 9·' Esta Lei será regulamentada pelo Poder 
Executivo no prazo de 60 (sessenta)- dias, contado:-. 
de sua publicação. 

Art. 10 Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 11 Revogam-se as disposições em centrá-
rio. 

Justificação 

Ensina o Direito Administrativo que o Estado, para o 
bom desempenho de suas atividades sócio-econômicas, além 
das formas tradicionais de atuação, através de seu_s órgãos, 
autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mis
ta, passou a atribuir a terceiros a execução de serviços públicos. 
O Estado, assim, através do instituto da con~ssão, transfere 
ou permite que particulares executem tare~as que lhe compe
tiriãm com exclusividade, no que concerne à prestação e explo
ração de serviços voltados à satisfaÇão das· necessidades da 
população. 

Trata-se, portanto, de um acordo administrativo, bilate
ral, com vantagens e encargos recíprocos e que deve levar 
sempre em consideração o interesse coletivo na sua obtenção 
e as condições pessoais de quem se propõe a executá-lo cm 
nome do poder concedente. Note-se_ que, por concessão. o 
poder outorgante não se despoja de direito ou prerrogativa 
pública, apenas delegando a _execução do serviço, sempre su
jeito à sua regulamentação e fiscalízação. 

Devido a seu caráter _público, a radiodifusão sonora e 
de sons e imagens inclui-se -entre os serviços objeto de conces
são ou permissão pelo Poder Público a um particular que 
se proponha a explorá-lo nas condições legalmente estabele
cidas. Como concessionárias ou permissionárias dos bens pú
blicos, assim entendidas as freqüências de rádio e os canais 
de TV, as emissoras recebem, a rigor, o empréstimo do povo, 
assumindo, por conseqúência, o compromisso tácito de servi
lo, submetendo-se às exigências que caracterizam a natureza 
do serviço que devem prestar. 

A Constituição de 88° consagra dispositi":os que consti
tuem uma tentativa de da-r nova dimensão às relações do 
Estado, como poder concedente, com os concessionários de 
canais de rádio e televisão. Tendo como princípio geral o 
art. 175, que regula a prestação doS serviços públicos, a Carta 
Magna estabelece a obrigatoriedade de apreciação pelo Con
gresso Nacional dos atos de o_utorga ou renovação para explo
ração dos serviços de radiodifusão_ praticados pelo Executivo, 
elenca princípios mínimos preferenciais para prograrriação das 
emissoras, além de propugnar a criação do Conselho de Comu
nicação Social como órgão auxiliar do Congresso Nacional
nos assuntos relativos à comunicação. · 

Entretanto, embora a louvável preocupação dos Consti
tuinteS com a matéria tenha conseguido introduzir algumas 
inovações no processo de licenciamento desses bens públiCOs, 
os preceitos constitucionais parecem ter-se reduzido à inefi
cácia e à inaplica.bilidade. ~erviço de caráterpúblico, a radiodi-
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fusão sonora e de sons e Imagens te~ evidenciado_ as contra
dições entre os interesses público c o privado. Conquanto 
expressamente vedados no § s~ do art. 220 dã_ Conªtituição 
Federal, os meios de comunicação social no Brasil continuam 
sendo objeto de monopólio c oligopólio. O modelo de comuni
cação vigente no Brasil é basicamente comen::ial, concentrado 
nas mãos de poucos grupos privados que detêm o poder da 
informação e, portanto, de manipulação do conteúdo c natu
reza das mensagens. Poucas famílias controlam mais de 90% 
de toda a comunicação social, ou seja, a quase totalidade 
das revistas, jornais, rádios c _canais de TV. 

De outra parte, por entender que ao Congresso Nacional 
caberia decidir apenas acerca das chamadas tecnologias .con~ 
vencionais, o Executivo, baseado em interpretação ·no mínimo 
assoberbada, tenta subtrair do Legislativo a pre-rro-gativa da 
decisão final sobre as outorgas e renovações para exploração 
de todos os serviços de radiodifusão, passando a implantar 
e regulamentar as chamadas novas tecnologias como TV em 
UHF, TV por assinatura,_ Transmissão Dircta de Satélites 
e TV a Cabo através de meras Portarias e De_cretos, sem 
a homologação do Legislativo. 

O processo de concessões. para a eXploração de serviço 
de radiodifusão sonora e de sons c imagens traz- em seu bojo, 
fundamentalmente, a questão da democratização dos meios 
de comunicação de massa. Insere-se, na verdade, em uma 
discussão mais ampla, qual seja a do questionamento acerca 
da prática, do controle e da gestão da propriedade dos meios 
massivos-, do acesso da população à informação, do direito 
de resposta, da liberdade_de expressão, enfim. 

A expressão do pensamento, entretanto, passa, no mundo 
contemporâneo, pela mediação das empresas de comunicaç_ão 
de massa. Os controladores do campo de difusão das ondas 
hertzianas e da mídia ImpreSSa dísf)Oem, plenamente, da liber~ 
dade de expressão: Os demais nicmbros da coletividade, não. 
De um lado, o Poder Público arvora-se o direito de utilizar 
os mass media para campanhas de propaganda institucional 
e autopromoção pessoal de autoridades, vedadas pela Consti
tuição Federal (art. 37). De outro, os co-ncessionários-de canais 
de rádio e TV detém o poder da informação,_ manip~lando~a 
em função de seus interesses econômicos e políticos mais ime
diatos. 

A superação da via de mão única hoje eXistente nas rela
ções de comunicação, onde somente os concessio!lários de 
emissoras de rádio e TV ''falam" à sociedade, mas esta não 
possui qualquer possibilidade de interlocução com aqueles, 
constituí, desta maneira, o princípio básico para a verdadeira 
democratização dos meios massivos. Somente através da parti~ 
cipação e da influência de entidades representativas da sacie~ 
dade civil na gestão e controle dos veículos de massª_ pode-se 
evitar a perpetuação_de sistemas unilaterais de informação, 
de cima para baixo. Temos que buscar a comunicação plu_ríla~ 
teral, ou seja, aquela que se dá entre os vários ateres envol~ 
vidas no fenômeno da Comunicação. 

À vista, portanto, dos parâmetros ético-democráticos 
aqui expostos, submeto à criteriosa consideração dos ilustres 
Pares o presente Projeto de Lei que objetíVa o aperfeiçoa
mento e a ampliação dos mecanismos de fiscalização das em
presas concessionárias de meios de comunicação social, com 
a participação da própria sociedade. 

A difusão de informação sem controle e a falta de critérios 
rígidos_ na distribuição de suas fontes têm gerado situações 
de desrespeito ao direito do cidadão ~ informação ·e à ex-pres-

são da pluralidade de posições, que deve caracterizar uma 
sociedade democrática. 

O direito de acesso à informação é Um -dos pontos basila
res para a construção de uma sociedade realmente democrá
tica. O Estado, então, cuja finalidade precípua, segundo Pla
tão, é tornar os cidadãos eticamente melhores, deve propor
cionar-lhes a conquista deste direito. 

Há muito a ser feito, ainda, no plano legal para aproximar 
a comunicação dos interesses da coletividade. Cremos, com 
este Projeto de Lei, exprimir as preocupações daqueles que 
realmente almejam pela existência, no Brasil, de uma verda~ 
deira democracia quando nos insurgimos contra a anarquia 
que domina esse serviço público verdadeiramente essencial 
à educação e ao desenvolvimento de qualquer nação. 

Sr. Presidente, este é o Projeto de Lei que encaminho 
à Mesa, porque fico quase que desiludido quando vejo, mais 
uma vez, um Governador de Estado declarar, em entrevista 
pública, que, hoje, o candidato preferencial à Presidência 
da República pode se~ o Sr. Lula, que o candidato tal não 
vai ter condições porque vai perder prestígio no decorrer do 
tempo, que um outro não pode ser candidato, e termina dizen
do: "O que é necessário é saber qual vai ser o candidato 
da mídi:1". 

Sr. Presidente, não conheço, em nenhum país democrá
tico do mundo, alguém que queira saber quem vai ser o candi~ 
dato da mídia. Em nenhum país democrático, pode-se m_ani~ 
pular a opinião pública atraVés· da mídia. Não sei se alguém 
aqui já ouviu falar que a CBS vai apresentar candidato; que 
The Washington Post vai apresentar outro candidato; que The 
Times vai apresentar um outro. Nunca soube, até hoje, que, 
em q·1alquer país do mundo, isso pudesse acontecer. Mas 
já li que um diretor-presidente de uma empresa disse que 
fez um presidente_e que se decepcionou com ele. 

Sr. Presidente, não quero para meus filhos, nem, princi
palmente, para os meus netos, um pafs que -dependa de uma 
pessoa. ou de poucas famílias, para escolher os seus represen
tantes. Os verdadeiros candidatos que surgem das bases, sejam 
populares ou partidários, não têm acesso à mídia para fazer 
o seu proselitismo, mas um candidato é inventado, transfor
madQ.em mito, na imagem de um "salvador da pátria", e 
essa imagem passa ã opinião pública, como Sendo a solução 
para um país que precisa-de coisa melhor. 

Este Projeto será examinado por V. Exi'S. Se merecer 
a ate!lção de ser aperfeiçoado, melhorado, modificado, ou 
transformado em outro, terei, pelo menos, a consciência rran
qüila de que fiz o que julgava ser acertado. 

Por isso. Sr. Presidente, disse que esse pronunciamento 
teria alguma importância, pelo menos, para mim, porque foi 
a maneira de trazer -a debate dos Srs. Senadores uma idéia, 
uma proposta, para se acabar com o que vem ocorrendo neste 
País. 

Era o que tiriha_a_ dizer, Sr. Presídente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Concedo 
a palavra ao nobre Senador Cid St:!:_bói~ de Carvalho. (Pausa.) 

Concedo _a palavra ao nobre Senado_r Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr,..; e Srs. Senadores, 
tenho focalizado nesta tribuna a situaç~_q em. que.s_e encontram 
os ·sêfVlçof de··dragagem, enl d_eci~ão- do Governo anterior, 
referente à Companhia Brasileira de D~_agagens. Oque antes 
era atendídO pelo serviço nacional, atualmente é realizado 
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por empresas estrangeiras. Ainda hora, o Engenheiro Silvio· 
Albuquerque da Silva Rego, Gercnt~ de Dragagem_ das Docas 
do Rio de Janeiro dirigiu ao Engenheiro Itamar Miranda Feli
pe, Superintendente da Estrada de Ferro de Carajás, o seguin
te protesto pela preferência dada a uma empresa holandesa, 
~e~a ex~lu_são p~em?'tura da empresa naçional, do processo 
hcHatóno. relativo à dragagem de manutenção na bacia de 
evolução e canal de acesso ao Terminal de Ponta da Madeira 
localizado na Baía de São Marcos, em São Luís-MA, objct~ 
da Concorrência Internacional SUFEC N'' ODl/93: -

"Na condição de responsáveis, ·nas três últimas 
décadas, pela dragagem dos canais de acesso e bacias 
de evolução dos principaís portos brasileiros, sentimoR 
nos na obrigação de ãiertar V.S·! com relação aos seguin~ 
tes aspectos que envolvem ·a licitação em andamento 
na C.V.R.D., visando a realização da dragagem de 
manutenção na bacia de evolução e canal de acesso 
ao Terminal de Ponta da Madeira, localizado na Baía 
de São Marcos. cm São LuísMMA, objeto da Concor
rência Internacional SUFEC N'' 001/93: 

1) Referida dragagem, por anos·consecutiVOS, vem 
sendo realizada pela mesma empresa holandesa, em 
detrimento da empresa nacional, apesar de oferecer
mos preços comprovadarncnte menores. 

2) Confiamos que v.s~ entenda como oportuno 
pro~eder a uma análise mais profunda dos fatores que 
motivaram, uma vez mais,~ climinação·p-rcmarura da 
GEDRAG/C.D.R.J. do processo licitatório em ques
tão. Haja vista que a não apresentação da documcnR 
taçáo devidamente atualizada é conseqüência natural 

. da recente incorporação à C.D_.R.J. dfl: área-dC dragaR 
gem nacional, ex-Companhia Brasileira de Dragagem
CBD, fato, aliás, de amplo conhecimento público. o 
que torna bastante singela nossa eliminação com base 
em carência de documentação. 

3) Pelo que pudemos observar, nos três últimos 
anos, os preços contratados com a empresa holandesa 
vencedora sempre situaram-se em patamar superior a 
100% dos preços ofertados pela CEDRAG/CDRJ para 
realização dos serviços em questãO. -- · --= 

4) Tendo em vista que, mais uma vez, fo_m._o~s- des
classificados na fase de análise da documentação, nçva
mente a comissão licitatôria ficã impêdidide;~oficial~ 
mente, conhecer os preços ofertados pela CEDRAG/ 
CDRJ. 

5) Finalmente, em nome da empresa nacional e 
em decorrência da manutenção dos _empregos daí deri
vados, entendemos como oportunO que a matéria roere~ 
ça atento recxame por-parte _4e _V ~s~. __ pre_cedendo a 
qualquer participação superior, Se for o- casO.'' -

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. · 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) .,.:._-concedo 
a palavra ao nobre Senador Pedro Simon. - - --

O SR. PEDRO SIMON (PMDB __:_ RS.l>ronuncia o se
guinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr"5 e Sr~ Senadmes, leio, 
na seção Tendências/D~bates do Jornal Folha de S._ Paulo, 
artigo assinado pelo ex-Ministro do Planejamento do GOverno 
Sarney, João Sayad, Ífl:titulado ··Hipocrisia". 

Chamou-me a atenção o concCilO-aO termo, que o aUtor 
procura explorar com admirável competência. Informa o arti-

cu lista que hipocrisia deriva do termo g_rego "Hypocrytés", 
que significa ato r. _ 

Como atares no desempenho de um papel, somos todos 
levados, conscientemente ou não, a um "faz-de-Conta" que 
preside nossas relações diárias com os demais atares, vivendo 
as tragédi.r,1s, os dramas as farsas e comédias do dia-a-dia, 
sem nos apercebermos, o mais das vezes, que podemos e 
devemos intervir no cotidiano para alterar o desenrolar dos 
acont~:_i~cntos par~ melhor. 

Hipócritas. preferimos encarar a evolução dos fatos com 
o fatalismo dos muçulmano-s e o imobilismo dos--conformistas 
a nos mobilizarmos para revê-los e alterá~ los. Amoldamo-nos 
às suas conseqüências, especialmente quando elas não nos 
atirigem direta e negativamente. 

Buscando um responsável pelos descaminhos que tomam 
as coisas, geralmente atribuímos ao Governo- entidade algo 
difUSa, nas mentes ·que assim procedem --a culpa que nos 
cabe coletivamente. E assim racionalizamos a nosssa responsa
bilidade, nos reconciliamos com nossas consciênc_i_a? c;: restabe
lecemos 6 e-q-U-ihbrio emoCional e a paz de espírito, pelo menos 
aparentemente. No fundo de nossa alma, no entanto, o com
plexo de culpa continua a nos espicaçar, cobrando~ nos uma 
atitude proativa. 

Segundo Say~d. para La Rochefoucauld, hipocrisia é-a 
homenagem que o vfcio presta à Virtude. Adotá-la como filoso
fia de vida é escamotear o vício, fazendo-nos aparentar virtu
des que não praticamos. 

Vivemos urna quadra especial de nossa História em que 
cada cidadão precisa imbuir~se de sua parcela de responsa~ 
bilidade na condução das coisas que afetam a todos. Q_ Go
verno é o principal mas, de forma alguma, é o único respon
sável pelas mazelas que nos cercam, pelos problemas que 
nos afligem. Ele pode muito !nas não pode tudo. Sobretudo~ 
não tem condições de_ suplantar nossas resistências. de suprir 
nossas omisSões. 

Sabemos o que queremos e intUímos, no mais das vezes. 
a maneira de conseguirmos o de que precisamos. ü que deve
mos é agir sem hipocrisiã~- sem -sUbterfúgios, sem raciona
lizações para nosso comodismo e omissão. _ 

O texto de João Sayad é ilustrativo desse nosso· como
dismo em agir, desse_ nosso conformismo em esperar que_ as_ 
cois-as afinal se resolvam por elas mesmas, sem que nos desgas
temos na busca de soluções que, afinal. virão em benefício 
de muitos ou de todos, e mel.hor é esperar que os _outros 
cuidem de resolvê-las_. Por isso, peço sua transcrição nos Anais 
desta Casa. 

ARTIGO A QUE SE REFERE·a· ORA'DOR EM 
-SEU DISCURõO: -

TENDÊNCIAS DEBATES 

Os artigos publicados com assinatura não traduzem 
necessariamente a opinião do jornal. Sua publicação 
obedece ao propósito de estimular o debate dos proble· 
mas brasileiros e mundiais e de refletir as diversas ten
dências do pensamento contemporâneo. 

Hipocrisia 

João Sayad 

De repente, o diretor americano que se sentava ao meu 
lado, na mesma sala, levantou seus lOOkg de peso e do alto 
de seu metro e noventa gritou: "Que diabo de país é este!? 
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Aqtii hunCa é sim, rfãõ, A resposta é sempre cheia de senões. 
dúvidas, talvez!" A brilhantina, o ar de banqueiro -da Walt 
Strcet me fizeram olhar com desprezo c ira a observação. 

Será que somos um país de hipócritas? Hipocrisia vem 
de '"hypocrites", do grego, e quer dizer ator. Para La Rochc
fouc"cmld, hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtu
de. A vergonha do rico frente ao pobre. do branco face ao 
negro discrimiriado, do ditador que se apresenta como demo
crata, do Nixon defendendo a ''law and order", do Kennedy 
falando de paz, da revolução "democrática" dt: J264,_ 9o polí
tico corrupto na passeata anticorrupção, do empresário míope 
e sovina falando em modernização. 

Não precisamos discutir hipocrisia chi!-ios de ira e claman
do por justiça. Afinal de contas, é um reConhecimento da 
virtude e do _vício. Muito diferente do nazista que se orgulha 
e _fala em voz alta sobre seu ódio aos judeus, do branco da 
África do Sul que justifica o ãj>artheid, do rico que se acredita 
""mais competente" do que o pobre, do braitco que se consi
dera superior ao negro, do machh;t3--que p-roclama inferio
ridade da mulher. 

Então talvez sejamos mesmo hipócritas. No s~ntido de 
que aderimos rapidamente ao lado -do bein, da Iibcrdãde da-
democracia, da modernidade. Adesão radonal;retórica·e unâ
nime~ Homenageamos imediatame_nte o bem. E"camhatemos 
o vício gradualmente, do jeito que conseguimos._ Sem abrir 
mão de fato do vício. -

o Brasil foi o último País a abolir a esc-ravatura. Come
çamos com a proibição _do tráfico_ cnl-T835;-a-lei só pegou 
em 1850. Depois a Lei dÕ V en-ire Livre-libertando os nascitu
ros. Depois que atingissem a maioridade, é claro. SO e_rri-1888, 
53 anos -depois, a princesa Isabel assina, cheia de magnani
midade,_ a Lei Áurea. E cai a monarquia, entre ou"trãs coisaS, 
por causa disso. Para que serVia o imperador, se'iulo rria.ntinha -
a escravatura? E cem anos depois, os ffionarqüiStas listam 
entre os seus feitos a libertação dos csci"avos! Hipócritas? 
Sim, mas no bom sentido._ Conhecíamos o lado da luz, da 
liberdade. Tínhamos vergonha do lado escuro. 

E a democratização-no país? COmeçamos em 1914: Acã-·
bamos (acabamos?) em 1985, com á eleição de Tancrcdo Ne
ves. E em 85-não hã via sobradO ilinguém do lado de lá. Éramos 
todos democratas _:.-os-políticos que apoiaram a revolução 
e viveram dela e com ela por tanto tempo. Os empresários 
que apoiaram a revolução e depois, junto com todos, abomi
naram a revolução; c até os militares, que fizeram a rev01uçã·o~ 
A revolução de 64, e, 1985, parecia ter sido feita e apoiada 
por uma nação estrangeira, que se retirou, 'silenciosamente 
e desapareceu do mapa! 

Inflação. Um paÍs de 146 milhões de habitante"s. Metade 
tem urna renda média razoável; outra metade recebe um salá
rio de fome _ou se_ vira em bicos e ti-abãihos menores, de 
tempo parcial, nas ruas e nas favelas das grandes cidades. 
QUe Vergonha sentimos tÕdos nós, brasileirOs. 

Quando vemos um filme br3Sileiro;-... PiXote•·- Ou -q-Ualquer 
outro com crime, pobreza, faVelas, cangaceiros, a. ve"rgonha 
aumenta. "O que os estrangeiros vão pensar de nós? Isto 
não é o Brasil das fábricas, da A v. Pã.ulista, da agricultor~ 
pujante. Tenfos VCfgOnha de nosso fracasso em inQ)rpora-r 
tantos "irmãos" de tantas cores. -

E a inflação resolve. Nada ma~s hipócrita do que a infla
ção. É injUsto quC o salário mínimo seja de 60 dólares por 
mês. Todos nós brasileiros sabem-os disso. Pagamos então 
60 dólares vezes ~r$60 mil, ou seja, CT$3,6 milhões por mês. 

-.É todos os meses reajustamos o salário em 30%. No ftm 
do ano, o assalariado estará ganhando Cr$17.376.512,40, se 
o ?_residente não cortar os zeros. Urna homenagem do rico 
ao pobre. 

Pagamos o que o pobre "deveria receber" e reajustamos 
os preços do produto. É como se os cruzeiros que pagássemos 
aos assalariados estivessem amarrados num barbante invisível 
-ele está no bolso do pobre, mas conforme ele anda, sai 
do seu bolso e volta para n-ossas mãos. Reconhecemos que 
ele ganha pouco. Pagamos. E peg_ªmos sorrateiramente de 
vOlta ... Esta é ·a inflação brasileira. Filha da hipocrisüi. Hipo
crisia no bom sentido - devo não nego, mas não consigo 
pagar. Talvez a democracia, num país de hipócritas corri tanta 
desigualdade e tantas aspirações de justiça e prosperidade, 
só possa viver com inflação. Quero dizer isso mesmo, sem 
hipocrisia ... 
· Quarenta anos para abolir a escravatura. Vinte anos para 

redemocratizar o País. Cinqüenta anos de inflação_. 
Essas reflexões não são um desabafo irritado contra a 

inflação, a ditadura ou a escravatura. São_ reflexões sinceras 
e pacientes sobre nosso jeito de ser. Hipócritas, no bom senti
do. A hipocrisia pode ser considerada detestável quando nos 
-~omp~ramos aos EUA ou a qualquer outro país de quem 
os brasileiros tenham inveja, ou usem como paradigma. Mas 
somos nós. Melhores do que os defensores do apartheid. Sem 
_gUerras. O país do "jeitinho". E não adianta reclamar. Somos 
nós ... A hipocrisia, desculpem ·a palavra, é o que nós temos 
e somos. É a partir dela que temos que discutir as reformas. 

Até os assuntos mais triviais. O salário do presidente 
da CVRD ou do BNDES tem que ser baixo, 3 mil ou 4 
mil dólares. Mas os salários de presidentes de empresas meno
res e menos eficientes do setor privado é muito maior, duas 
ou três vezes maior. Por quê? Respeito aos pobres. 

SOm-os todos contra a pobreza, a inflação, o déficit públi
co, a desigualdade na distribuição de renda e da ditadura. 
Todos. É o país d3 unanimidade. Abominamos a escuridão 
e o atraso, onde vivemos há muitos anos. Reconhecendo que 
somos hipócritas, sem hipocrisia, talvez cheguemos ao ffm 
do túnel. Desconhecendo, vamos pensar que a vela que ternos 
na mão _é tão forte quanto a luz do sol. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin. 

O SR. NELSON WEDEKIN (PDT - SC. Pronuncia o 
seguintediscurso.) Sr. Presidente, Sr"s eS_1;s. Senadores, atual
m-ente, nossa situação económi_ca e .social parece_ ter chegadç 
às condições mais críticas possíveis. Ao lado de uma inflação 
indomável, que persiste há mais de uma década, emerge um 
quadro social perverso de desemprego, de miséria e fome, 
de carência cm relação à saúde, de atrasos e inoperâncias 
no âmbito da educação. 

Recentemente, o Instituto de Pesquisa Económica Apli
cada (IPEA) nos apresentou uma contundente radiografia 

.social do País. O relatório feito põr esse Instituto nos afirma 
que 43% da população brasileira, ·o equivalente a 65 milhões 
de pessoas, encontram-se hoje em estado de pobreza. Desse 
total, 32 milhões de pessoas vivem em condições de indigência. 
Não têm o que comer, hoje e agora, e estarão condenados 

João Say3d. 46, doutor cm E~<momJ~ pd~ Universida..J~ de Yale (EUA). é presidente 
do Banco SRL S.A. e professor da Faculdade de Economm da USP. Foi secretário da 
Faz~nda do Estado de São P~ul<l (governo Montoro) e ministro do Plancjamento (governo 
Sarncy). 
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à morte· ou às conhecidas seqüclas da fome, se não passarem 
a receber comida irhediatarnente. 

A questão da fome e da miséria em nosso País yem sensjbi
lizando empresários, instituições e cidadãos interessados em 
combater essa situação. Esse parece ser um importante mo
mento para o exercício- de nossa cidadania, visto que a soc~~
dade brasileira resolveu intensificar slti participação na resolu
ção de seus problemas, demonstrando que não basta atribuir 
a responsabilidade exclusiva ao Governo relativamente a pro
blemas que dizem respeito à cidadania de cada um. 

Com o lançamento nacional do movimento Ação da Cida
dania contra a Fome, a Miséria e pela Vida, numerosos comi
tês, que se interligam ~o Comitê Regional, estãO surgindo 
numa demonstração inequíVoca -de interesse da população em 
participar- da Campanha. Esse -é uni fato auspicioso, porque 
reflete uma mentalidade comunitária nem sempre presente 
em nossa cultura. 

Por outro lado, essa ação emcrgencial, basica_rnent§as:;;~s-:-_ 
tencialista, que se impõe no momento, não pode obscurecer 
a impreterível necessidade de reformas estruturais, tais como 
a melhor divisão de renda, a reforma agrária, o oferecimento 
e aprimoramento constante dos sistemas de saúde e educação, 
as quais, na verdade, retratam os grandes problemas naCionais_ 
a serem solucionados. 

A campanha nacional de combate à fome e à miséria, 
liderada pelo sociólogo Hebert de Souza - o Betinho -
, lançada em rede nacional de rádio e televisão, tem a vanta
gem de ter surgido como uma iniciativa de se tores da sociedade 
civil, mas que foi oficializada pelo Governo com a criação 
do Conselho de Segurança Alimentar. Muitas instituições ofi
ciais estão se engajandO voluntariamente no movimento Ação 
da Cidadania contra a Fome, Miséria e pela Vida. 

É nossa intenção aqui, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
destacar a ação efetiva com qUe· â -nõssa primeira instituição 
bancária, o Banco_do Brasil, engajou-se nesse movimento. 
Corno podemos ver n3.s diretriZes abaixo, elas incidem princi
palmente nos problemas estruturais de nossa realidade social; 
mas atendem também essa necessidade imperativa de alimen
tar os que passam fome. Enfim, ensinar 3 pescar, mas também 
dar alimentação imediata aos que passam fome. 

Foram as seguintes as dirctrizes estipuladas pelo Banco: 

"0 que o Banco do Brasil pode fazer para combater 
a fome: 

-Apoio a programas que busquem proporcionar 
acesso à terra pelos trabalhadores rurais, prestando 
assistência no processo-de asSentamento de colonos, 
para assegurar-lhes condições de produzir alimentos 
básicos. 

- Aperfeiçoamento e desenvolvimento do pro
grama Bolsa de arrendamento de Terras;- com o- obje
tivo de propo-rcionar trabalho para lavradores sem pro
priedade agrícola e melhor aproveitamento de áreas 
ociosas. -

-Expansão da Rede de Arrn3Zéns GCrais creden
ciados pelo BB como forma de combater o desperdício 
da produção e aperfeiçOar a cOmercialização, para que 
o produto chegue à mesa do trabalhador a preços mais 
acessíveis. 

-Implantar programas que contribuam para 
aproximar pequenos produtores_ e empresas consumi
doras de seus produtos, de forma a permitir a nego
ciação direta entre eles e eliminar a açã_o de agentes 
intermediários que elevam o preço final dos alinlentos. 
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- Desenvolvimento de mecanismos capazes de 
incrementar Os negõcios através de bolsas de merca
dorias (com vistas a aprimorar os processos de comer
cialização e fortalecer o se to r de produção de alimentos 
básicos). 

__ - f:labilitªx-se para atuar no desenvolvimento 
do sistema de previdência complementar, como forma 
de criar novas fOntes de recursos a juros baixos e prazos 
longos, para financiar investimentos no setor pro9u
tivo, como forma de combater o ciclo recessão-desem-
prego-fome. _ 

- Incentivo ao cooperativismo entre pequenos 
e médios produtores rurais para produção e comercia
lização de alimen-tos básicos. 

-Expansão de_ programas de contratação, pelo 
B3nco, de menores carentes recrutados junto a entida

-des assistenciais e secretarias de serviço social, como 
forma de gerar empregos para famílias careittes e ofere-
cer-lhes perspectivas profiSsionais. · 

-Na operacionalização do Fundee~ priorizar co
munidades mais carentes e atividades diretamente vol
tadas par~ a geração de renda e alimentos básicos. 

-Facilitar e incentivar a atuação de funcionários 
que estejam engajados em _entidades ou movimentos 
assistenciais. -

- Facilitar c incentivar a mobilização de funcio
nários em campanhas para levantamento de recursos 
para populações carentes (como, por exemplo, doação 
de Valetik,. mobilização das AABB em programas de 
alimentação, etc.) 

-Criar banco de dados sobre a produção, rotas 
de escoamento da safra e estrutura de transportes, para 

· 'ampliar o apoio à agroindústria, evitar desperdícios 
e baratear preços finais dos produtos. 

-Doação de papel usado e outros matcri~is reci
cláveis (inclU.slve máquin-as e equipãmentos em desuso) 
para entidades assistenciaiS''. _ _ _ 

_Para exemplificar o qtiC pode ser feito em nfvel local, 
gostaríamos de tomar o exemplo de Brasílfa. Um grUpo-de 
trabalho contra a fome _e a miséria formado por oito funCiO
nários do Banco, sediados em Brasília, está recebtinào suges
tões, projetbs e idéias dos funcionáfíOs de -oUtros órgãos. Os 
projetas considerados viáveis poderão ser encaminhados aos 
comitês municipais-, que estão começando a se formar. Ideali
zado por técnicos do Banco do Brasil, ganha relevo o projeto 
BB-Educar, que tem como objetivo alfabetizar j~vens e a<)_~:~l
tos p_or meio de funcionários volurüáiios. O projeto teve início 
em 1991 e hoje conta com 65 cursos de alfabetização -~m 
andamento, com 1.213 alunos~ sef!<!o que L6{alunos j3. foram 
alfabetizados. - · 

Outro tipo de ação assiSte-ncial de~envolvida por funcio
nários do BB é a aístrlbuição de alimentos a grupos carentes. 
Em Maceió eles resolveram a dotar urna comunidade que ficou 
praticamente desempregada, em razão do fechamento_de uma 
usina. A idéia do BB é subsidiar os funcionários com informa
ções, estimulando a criação de comitês em todos os locais. 
No entanto esses comitês não são formados apenas por funcio
nários e sim pelas pessoas das comunidades envolvidas. 

Assim, Sr. Presidente, por sua· ação junto_ aos funclo
náriôS, no sentido de despertar a cidadania, e pCJa_ ação solidá
ria- junto às camadas mais desprovidãs -de-nossa sociedade, 
o Banco do Brasil faz jus aos elogios de tod9s os brasileiros. 

Era o qa_e !!!!J:!a a dizer, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O Sr. Sena· 
dor J utahy Magalhães enviou à Mesa projeto cuja tramitação, 
de acordo com o disposto no art. 235. inciso III, letra a, 
número 3, do Regimento Interno. deve ter início na hora 
do Expediente. 

A proposição será anunciada na próxima sessão. 

O SR. PRESIDENTE.(Chagas Rodrigues):_ Na presente 
sessão, terminou- ó prazo para· apresentaçfío de emendas às 
seguintes matérias: -

-Projeto de Resolução n" 64, de 1993, de inicia
tiva da Comissão Diretora, que dá riova redação ao 
Anexo I da Resolução n" 130. de 1980, que dispõe 
sobre critérios para admissão de Assessores Técnicos; 
e 

-Projeto de Resolução n'' 65, de 1993, de inicia
tiva da Comissão Diretoúl·. que- transfOrma cargos va
gos do QUãdro de Pessoal do Seriãdo FederaL 

Os Projetas não receberam emendas-e seiãO d"eS.Pachados 
à Comissão de Constíúiíçào; Justiça e Cidadania. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Nada mais 
havendo a tratar. a Presidência vai encerrar_ os trabalhos. 
designando para a sessão extraÕrdinária, a reãtizar-se hoje, 
às 18h30min, a seguinte. 

ORDEM DO DIA 

-1-

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n" 19, de 1992 (n" 128/86. na Câmara dos Deputados), 
homologando o ato do Conselho Monetário Nacional que 
autorizou a emissão de papel-moeda, no exercício de 1985, 
~o valor de quatorze trilhôes de cruzeiros, tendo __ 

Parecer favorável, sob n" 179, de 1993,.da Comissão 
- de Assuntos Econômicos. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 15 minutos). 

Ata da 153a Sessão, em 5 de agosto de 1993 
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 49• Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
Presidência dn Sr. Chagas Rodrigues 

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS 
SRS. SENADORES: 

Affonso Camargo _ Albano Franco _ Alfredo Campos __ . 
Aluízio Bezerra _ Álvaro Pacheco_ Antonio Mariz _ Belle: Parga 
_ Beni V eras _ Carlos Patroç4llo _ CéSar -Dias _ a.agas 
Rodrigues _ Cid Saboia de Carvalho _ Darcy Ribeiro._ Dirceu 
Carneiro _ Divaldo_ Suruagy _ Eduanlo Suplicy _ Elcio Álvares _ 
Epitácio Cafeteira _ Esperidião Amin _ Francisco Rollemberg _ 
Garibaldi Alves Filho _ Gerson Camata _ Gilberto Miranda _ 
Guilherme Palmeira _ Henrique Almeida _ Humberto Lucena _ 
lrapuan Costa Júnior_ Jarbo.s Passarinho_ João Calmoo _João 
França _ Jonas Pinheiro _ Josaphat Marinho _ José Fogaça _ 
José Paulo Biso! _ José Richa _ Júlio Campos _ Júnia Marise _ 
Jutahy Magalhães_ Juvêncit;> Dias __ Lavoisier Maia ---~vaJ_ 
Baptista _ Lucídio Portella _ Magno Bacelar _ Mansueto de 
Lavor _ Marco Maciel _ Mário _Covas _ Mauro Benevides _ 
Meira Filho Moisés Abrão Nabor Júnior Nelson Carneiro 
Nelson W ~dekin _ Ney Maranhão _ Pedro Simon _ Pedro 
Teixeira_ Rachid Saldanha Derzi _Raimundo Lira_ Ronan Tito 
_ Ruy Bacelar _ Teotonio Vilela Filho _ V almir Campelo _ 
Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) --A lista de 
presença acusam o comparecimento de 62 Srs. S_enadores. 

Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 
Sob a pro'teção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 1' Secretário procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 

DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Submetendo à deliberação do Senado Federal a escolha 
de nomes individuais para Cargo cujo provimentO depende de 
sua prévia aquiescincia. 

MENSAGEM N• 275, DE.l993 

(N• 482/93, na origem) 

Senhores Membros do Senado Federal, 
De conformidade com o art. 52, inciso IV, da Constituição 

Federal, e de acordo com o disposto no art. 18, inciso I, 
e nos arts. 56 e 58, do Regulamento aprovado pelo Decreto 
n9 99.325, de 19 de outubro de _1986, no art. 39, jnciso I, 
alínea a, e no art. 40, do--Anexo C do Decreto é 99.578. 
de 10 de outubro de 1990, sublneto à aprovação de Vossas 
Excelências a escolha, que desejo fazer. do Senfior Paulo, 
Nogueira Batista, MiniStrõ de Primeira Classe, da Carreira 
de Diplomata, para exercer o Cargo de EmbaíXador, Chefe 
da Delegação Permanente do Brasil junto à Associação Lati
no-Americana de Integração. 

Os méritos do Embaixador Paulo Nogueira Batista. que 
me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada 
função. constam da anexa informação do Ministério das Relaw 
ções Exteriores. 

Brasília, 4 de agosto de 1993. -Itamar Franco. 

INFORMAÇÃO 

Embaixador PAULO NOGUEIRA BATISTA 
.. oRecife/PE,4 de outubro-de 1929. 
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Filh·> de O lavo Nogu~i_ra Batista, e Cefisia de FreitaS No~ 
gueira Batista. 

Curso de Preparação ã Carreira Diplomátic_ã_, rRBr. Pro
fessor de Direito Internacional Público, no CPCD, do Instituto 
Rio Branco, 1960. Mestrado em CiCncia Política, Carleton 
Univcrsity, Ottawa, Canadá, 1964165. 

Cônsul de Terceira Classe, 6 de outubro de 1952.
Segundo-Secretário, merecimento, 21 de junho de 1956.
Primeiro-Secretário, merecimento, 24 de 6Utubio de 

1961. 
Consclheiro·,-titulo, 28 de abril de I967. 
Ministro· de Segunda-Classe, merecimento, 18 de_ abril 

de 1968. 
Ministro de Primeira-ClasSe, mcredffiento",- Ü-cde -d_~~em-

bro de !978. 

Secretário da Comissão de Concorrências, 1953. 
Chefe, substituto, da Divisão de Orçã-meflto, 1953. 
Assistente do Chefe do Departamento de Administração, 

1954. 
Assistente do Chefe do Departamento :EconómiÇo e Con-

sular, 1956. o· - __ • • - • -

Chefe do Serviço TécnicO de- Análise e ·Planejamento, 
1962. 

Secretário-Geral-Adjunto, interino, para Planejamçnto 
Político, 1967/68. 

Secretário-Geral-Adjunto para Planejaillento Político, 
1968. 

Chefe do Departamento Económico, !973174. 
Agregado, 1975183. -~ -
À disposição do Governo do Estado de São Paulo, 

19-6-91. 

Buenos Aires, _Segundo-Secretário, 1956/59.
Washington, OEA, Segundo-Secretário, 1961. 
Nova York, ONU, Segundo-Secretário, 1961. 
Nova York, ONU, Prirrieiro Secretário, 1963164. 
Ottawa, Primeiro-Secretário, 1964/67. 
Ottawa, Encarregado de Negócios, 1965 e 1966. 
Bonn, Ministro-Conselheiro, 1969/71. -
Bonn, Encarregado ~c Negócios, 1969n1. 
Genebra, Delegação Permanente, M!nistro-Conselheiro, 

1971173. . 

Genebra, Delegação Permanente, Encarregido de Negó-
cios, 1972. 

Genebra, Embaixador, 1983187. 
Nova York, ONU, Embaixador, 1987190. 

V Período de Sessões da CEPAL, Rio de Janeiro, 1953 
(assessor da Delegação). 

À disposição _do Presidente da Nicarágua, Generaf A. 
Somoza, em sua visita ao Brasil, 1953. o 

I Reunião dos Chefes de Missão do ·srasii· nos Países
Membros da OEA, Rio de Janeiro, 1954 (secretário). 

Comissão de Revisão da Tabela de Representação, 1954 
(membro). 

À disposição do Ministro da_ ~ducação Naçional da Espã-
nha, em visita oficial ao BraSil, 1954. _ _ _ 

IX Confáêncià tilieramericana, Caracãs, 1954 (secretá-· 
rio). . . 

Grupo de Estudos do Conselho de Segurança Nacional 
para a Planificação da Execução Orçamentária, 1955 (repre- · 
sentante do MEC). 

À disPOsição do Presidente da Argentína, General Aram
buru, e do Presidente da Bolívia, Dr. Paz Estensoro. em 
suãs respectivas visitas ao Brasil, em 1956. -

Conferência EConômica da OEA, BuenOs Aires~ 1957. 
(membro). 

Solenidade de posse do Dr. Arturo Frondizi, como P-resi
dente da Argentina, Buenos Aires. 1958 (membro). 

II Reunião da Comissão Especial do Conselho da OEA, 
para Formulação de Novas Medidas EconómiCas ("Comitê 
dos 21" da "Operação Panamericana") Buenos Aires, 1959 
(membro). 

Conferência da ONU Sobre- elimi"nação ou Redução da 
Apatrfdia, Nova York, 1961 (membro. 

- XV e XVI Sessões da Assembléia Geral da ONU, Nova 
York, 1961 e 1962 (membro). _ 
----Grupo de Trabalho sobre Financiamento de Operações 
Militares da ONU, Nova York, 1961 (representante). 

_ _ _Conferência sobre Contribuiç<;)es para os_ programas de 
assistência técnica cta ONU, 1961 (delegado). 

Grupo de Trabalho para as NegociaçõeS do _V Acordo 
do Trigo, 1963 (membro). 

lU e IV Comissões Especiáis do CIES (OEA), Buenos 
Aires, !963 (membro). 

Comitê Interamericimo da Aliança para o Progresso, Wa
shington, 1964 (membro). 

Conferência dos Países com Experiência em Operações 
de Paz, ONU, Ottawa, 1964 (delegado). 

VIII Conferência dos Estados da América, membros da 
OIT, Ottawa. 1966 (chefe). 
o~- Reunião da Comissão _Especial de_ Representantes Presi

denciais, Montevidéu, 1967 (subchefe). 
Reunião dos Chefes de Estados Americanos, Punta del 

Este, 1967 (membro). 
XI Reunião de Consulta da OEA, Washington, 1967 

(membro). 
Conferência dos Estados Militarmente Não-Nucleares, 

Genebra, 1968 (delegado suplente). 
XII Seminário Internacional para Diplomatas, Salzburgo, 

1969 (participante). 
Reunião do Grupo ~d boc de Peritos em Acordo de Bitri

butação, Genebra, !971 (chefe). 
Conferência Intérnacional çle Estados..sobre Proteção de 

Fonogramas, Genebra, 1971 (chefe). 
XXVUI_Ses_s_ão das Partes Contratantes do GA TI. Gene

bra, 1971 (chefe). 
- XXIX e XXXIV Sessões do Conselho do Comitê do_ CI

ME, Genebra, 1971 (subchefe). 
III Sessão do Grupo de Trabalho sobre Legislação Marí

tima Internacional, UNCTAD, Genebra, 1972{chefe). 
n-Reunião ad hoc, da UNCTAD. entre Produtores e 

Consumidores de Minério de Ferro, Genebra, 1972 (chefe). 
I Reunião ad hoc.da UNCTAD entre Produtores e Consu

midores de Minério de Manganês, Genebra, 1972 (chefe). 
III Conferência da UNCT AD, Santiago, 1972 (delegado). 

_ _ Comitê de Comércio--e Desenvoivimento do GATT, Ge~-
n-ebra, 1972 (Presidente). · 

. Grupo de Trabalho do GATT sobre Acordos de Livre_ 
Comércio entre a Comunidade Econômica Européia e a Asso
ciação Européia de Livre Comércio, -Genebra, 1972 (Presi
dente). 

XXVIII Sessão das Partes Contratantes do GATT, Gene
bra, 1972 (chefe). 
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IV Reunião do Grupo ad hoc de Peritos sobre Bitribu
tação, sob o patrocínio do ECOSOC. Genebra, 1972 (chefe). 

V e VI Sessões das Consultas Informais dos Países em 
Desenvolvimento Exportadores de Minério de Ferro, 1972 
e 1973 (chefe). 

Reunião do Grupo de Trabalho sobre -Subsídios à Expor
tação do Comitê de Produtos_ Industriais,- GA TI, Genebra, 
1973 (chefe da Delegação). 

III Sessão do Comitê Preparatório para as =Negociações 
Comerciais do GA TI (Rodada Tóquio), Genebra, 1973 (che
fe da Delegação). 

Dl!'legação Govcrnan:tcntal aos_ EUA para conversações 
comerciaiS, Washington, 1973 (chefe). _ _ __ _ _ _- __ 

Delegações Governamentais ao Oriente Médio soJ?re pe
tróleo (Trípoli, Cairo, Bagdá, Kuaite, Téeiã, Riade). 1973174 
(chefe). 

XVI Reunião da CECLA, Brasilia, 1973 (chefeaaDele
gação). 

Comis-sã6 Mista Tcuto-Brasilcira de Cooperação Econô
mica, 1974 (membro). 

VI Reunião Especial da Assembléia Geral da ONU. 1974 
(subchefe). 

Comitiva do Presidente Ernesto Geisel ao encontro com 
o General Hugo Banzcr Juarez, Presidente da Bolíyja, Cocha
bamba e Santa Cruz de La Sier"ra, 1974 (inerribrór --

Reuniões do Grupo Informal dos Países Exportadores 
de Minéiíõ de Ferro, Genebra 1974 (delegado). 

Comitiva do Presidente Ernesto Geisel em viagem a 
Bonn, 1977 (membro). 

Ddegação para conversação com autoridades do Gover
no da República do Iraque a respeito de cooperação bilateral 
no campo dos usos pacíficos de energia nuclear, 1979 (chefe). 

Comitiva do Presidente João Figueiredo em viagem a 
Caracas, 1979, Paris e Buenos Aires, 1980 (membro). 

Reuniões no âmbito do Acordo sobre Práticas Anti-Dum
ping, do Grupo de Peritos sobre Cálculo de Subsídios e do 
Comitê sobrt! Subsídios e Dlreitm CompenSatóriOs, Genebra, 
1983 (chefe). 

Reunião do Comitê de Agricultura do GATT, Genebra, 
1983 (chefe). · - · -

Rcuníão do Comitê de Balanço de Pagamentos do 
GATT, Genebra. 1983 (chefe). 

ComissãO Preparatória para as Negociações Comerciais 
da Rodada Uruguai, Genebra, 1986 (chefe da Delegação). 

XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII 
e XXXIII Sessões da Junta da Ul'CTAD, Genebra, 1983/86. 

Reunião Ministerial do Grupo dos 77 sobre o" Sistema 
Global de PreferênciaS Camerciaisden_tre países em Desenvol
vimento, Nova Deli -1985_ (subchefe)_. 

Reunião Ministerial do Comitê de Negociação do Sistema 
Global de Preferências Comerciais entre Países em Desenvol
vimento Brasília, 1986 (subchefe da Delegação MiniSterial 
e Presidente da Reunião de altos Funcionários). 

COmitê de Negociações do Sistema Global de PrefcrCn
cias Comercíais entre Países em Desenvolvimento, em Gene
bra, 1986 (Presidente). 

Reunião Ministerial para lançamento da Rodada Uruguai 
de Negociações Multilaterais sobre Comércio, Punta dei Este, 
1986 (subchefe). 

Reunião Ministerial do Grupo dos 77 Preparatórias da 
VIl Conferência daUNCTAD, Havana, 1987 (chefe). 

VII Conferência da UNCTAD, Genebra, 1987 (subchc-
fc), 

II Sessão Regular do ECOSOC. Genebra, 1987 (chefe). 
Comitê de Negociações da Rodada Uruguai de Negocia

ções Multilaterais sobre Comércio, Genebra, 1986/87 (chefe). 
XLII e XLIII Sessões da Assembléia Geral da ONU, 

Nova Iorque. 1987 e 1988 (chefe). 
Reunião ministerial do Comitê de Negociação do Sistema 

Global de Preferências Comerciais entre Países em Desenvol
vimento, B_elgrado, 1988 (Convidado Especial do Governo 
Jugoslavo). 

Conselho de Segurança da ONU, Nova Iorque, julho 
de 1988 (Presidente). 

À disposição do Ministério da Educação e Cultura, 1954. 
Secretário Particular do Mi_nistro da Educação e Cultura, 

1955. 
Assessor do Chefe do Gabinete Civil da Presidênciã da 

República, 1959/60. · 
Subchefe do Gabinete Civil do Governador do Estado 

da Guanabara, 1960. __ 
Chefe do Gabínete_do Prefeito de Brasnia, -196-1. 
Secretário, interino, da Secretaria de Educação e Cultura 

da Prefeitura do Distrito Federal. 1961. 
Coordenador, Comissão Coordenadora da ·• Aliança para 

o Progresso'', Ministérió do Planejamento, 1961/62. 
_Presidente das Empresas Nucleares BrasileiraS S.A., Nu- · 

clebrás, 1975/83. 
À disposição do Governo do EStado de São Paulo, 

1991/93. 

Ordem de Rio Branco, Grã-Cruz, Brasil. 
Ordem do Mérito Militar, Comendador, Brasil. 
Ordent do Mérito Naval, Comendador, Brasil. 
Ordem do Mérito Aeronáutico, Comendador, Brasil. 
Ordem do Mérito do Trabalho, Comendador, Brasil. 
Ordem dei Libertador, Oficial, ArgCntina. · - · 
Ordem dei Mérito, Grã-Cruz, Argentina. 
Ordem dei Aguila, Grã-Oficial, México. 
Ordem National, Grande Oficiai, Cõ-stã âO-JiViã:iTíffi:
Ordem do MéritO (Verdienstsorden), Grã-Cruz, Repú-

blica Federal da Alemanha. 

O Embaixador Paulo Nogueir,a Batista, se encqnt~a nesta 
data à disposição do Governo do Estado _de São Paulo. 

Secretaria de Estado das Relações Exteriores, 4 de agosto 
de 1993.- Gilda Maria Ramos Guimarães. Chefe do Departa
mento do Serviço Exterior. 

(A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na
cional.) 

MENSAGEMN• 276, DE 1993 

(N• 483/93, na origem) 

Senhores Membros do Senadq Federal, __ 
De confOrmidade com o art. 52, inciso IV, da Cõristifuição 

Federal, e de acordo coro_ o disposto no art. 18, iticiso I. 
e Tios aàs. 56 e 5S, do_Regulãmenfo aprovado pelo DecretO 
n• 99.325, de 1' de outubro de 1986, no art. 39, inciso I, 
alínea a, e no art. 40, do Anexo I do Decreto 99.578, de 
10 de outubro de _1990, submeto à aprovação de Vossas Exce
lências a _escolha, que desejo fazer, do Senhor José Jerónimo 
Moscardo de Souza, Ministro de Primeira Classe, da Carreira 
_de Diplomata, para exercer o cargo de Embaixador. Chefe 
da Missão do Brasil junto à Organização dOs Estados Ame-
iicanos. - -
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Os Tnérito<:> do EmbaiX3dõr José JerónirilO Moscardo de 
Souza, q-ue· me induziram a escolhêMlo para o desempenho 
dessa elevada função, constam da anexa informação do Minis
tério das Relações Exteriores. 

BrasíJia, 4 de agostu de 1993. -Itamar Franco. 

INFORMAÇÃO 

Embaixador JOSÉ JERÓNIMO MOSCARDO DE 
SOUZA 

Fortaleza/CE. 6 de novembro de 1940. 

Filho de José Colombo de Souza e Yolanda Gurgel de 
Souza. 

Bacharel em Ciências Jurídicis c-Socl3fs".:....:..:--ui1Tversidàde 
do Brasil. CPCD, IRBr. "Master os Arts" em Cíência Política 
-Universidade de Colúmbiã, New York. 

Terceiro Secretário, JS de novembro de 1963. 
Segundo Secretário, rnerccimCnto, 31 de dezembro de 

1966. 
Primeiro Secretário, merecimento, 1~' de j~1_1_eiro de 19730 
Conselheiro, merecimento, 24 de ai()sto de 1977. 
Ministro da Segunda Classe. merecimento, 17 de dezem-

bro de 1981. 
Ministro de Primeira Classe, mereciffierlto, 17 de d~zem-

bro de 1986. 

Assistente do _Chefe da Divisão Jurídica, 1964. 
Subchefe da Divisão da América Meridional 11, 1974176. 
Subchefe da Divisão de FronteiraS, 1916/tr_---
Chefe da DiVISãO ae Fronteiras, 1977n8. 
Chefe da Divisãó da Europa II, 1984185. 
Chefe, substituto, do Departamento da Europa, 1984. 
Chefe da Assessoria Parlamentar do MRE, 1985. 

New York, ONU. Segundo Secretário, 1967/70. 
Montevidéu, ALALC, Segundo Secretário, 1970173. 
Montevidéu, ALALC, Primeiro Secretário_, 1973 .. 
Washington, OEA, Consefheíro,-1978181. ·· 
Washington, OEA, Ministro Conselheiro, 1981/82. 
Washington, OEA, Encarregado de Negócios, 1982. 
Moscou, Ministro Conse1heiro, 1982/83. 
Moscou, Encarregado de Negócio~. 1982 e-1983. _ 
São José. Costa Rica, Embaixador, 1987/91. 
Montevidéu, ALADI, Embaixador, 1992/1993. 

XXII, XXIII e XXIV Assembléias Gerais da ONU. New 
York, 1967 e 1968 (Assessor), 1969 (delegado-suplente). 

XXIV Reunião da Comissão Jurídica da Assembléia Ge
ral da ONU, New York, 1969 (delegado-suplente). 

Representantes do Brasil junto ao FlSI, New York, 1967 
e 1968. 

X, XI, Xll e XIII Conferências da ALALCJv!ontevidéu, 
1970173 (delegado). 

Grupo de Trabalho sobre Mercado de Aceites Bancárias, 
ALALC, Montevidéu, 1973 (membro). 

Pré-Negociações da ALALC, previstas pela Resolução 
n<? 249 do IX Período de Sessões Ordinárias da Conferência 
das Partes Contratuais do Tratado de Montevidéu, Monte
vidéu, 1973 (delegado). 

II Reunião da Comissão Mista Brasileiro-Peruana de 
Cooperação Económica e Técriica, Brasília, 1974 (delegado). 

VI Período ExtraordináriO de Sessões di Assembléia Ge
ral da OEA, Washington, 1978 (delegado). 

Reunião de Têcnicas Governamentais da Comissão Espe
cial de Consulta e Negociação (CECON) sobre o Sistema 
Geral de Preferências (SGP) dos EUA, 1978 (delegado). 

XVII Reunião de Consulta de Ministros das Relações 
Exteriores, OEA, 1978 

Conselho Permanente da OEA. 1978/80 (representante 
alterno). 

COmisSão Executiva Permanente do Conselho .Interamc
ricano, Econômico e Social (CEPCJES). 197811980 (repre
sentante alterno). 

Reunião Especial de Alto Nível do CECON sobre_comer
cialização do Açúcar, 1979 (delegado). 

VI e .VII Assembléias Gerais Extraordinárias da OEA, 
Washington, 1978179 (delegado). . . 

XIV Reunião do Grupo ad hoc de CÔnlércio sobre Barrei
ras Alfandegárias e Não~Alfandegárias da CECON, Lima, 
Peru, 1979 (chefe). 

XVII Reunião de Consulta de Ministros de Relações Ex-
teriores. Washington, 19791:delegado). . , . 

IX_ e X Reuniõ-eS Ordinárias Anu.aiS da -CECON, Wa~ 
shington, 1979 e 1980 (delegado). _ .. 

XIII, XIV e XV Reuniões Ordüláiias Anuais do CIES. 
Washington, 1978 e 1980 (delegado), Barbados, 1979 (sub
chefe). 

IX e X Assembléias Gerais Ordinárias da OEA, La Paz, 
1979, c Washington, 1980 (delegado). 

XI Período Ordinário 'de Sessões da Assembléia Geral 
da Organização dos Estados Americanos (OEA), Castries, 
Saint Lucia, 1981 (delegado). _ .. _ .. . 

VII Conferência lntàamericana de Ministros do Traba
lho, São Domingos. República Dominicana, 1982 (delegado). 

- IX Reunião da Comissão intergoVernamental Brasil
URSS para a Cooperação CoinerCiaJ, Econômica, Científica 
-e-Tecnológica, Moscou. 1983 (delegado). 

V Centenário do Descobfimento da América, São José, 
1988 (chefe). 

VI Sessão do Comitê Coordenador do CODEX Alimen
tário para a América Latfna e o Caribe, São José, 1989 (Che
fe), 

-Reunião Preparatória ao VIII CO-õgresso das Nações Uni
das sobre Prevenção do Crime e Tratamento do Delinqüente, 
São José, 1989 (chefe). 

Reunião de Cúpulas Ibero-americana, São José, 1989 (de
legado). 

VI Reunião Ordinária, CADESCA, São José, 1989 (che
fe). 

Conferência Espacial das Américas, São José, 1990 (che
fe), 

Reunião de Cúpula Presidencial de Punta Arenas, São 
José, Dezembro de 1990. 

Presidente do Grêmio Literário do Colégio Pedro II, In
ternato, 1957. 

Vice-Presidente e Presidente em exercício da Associação 
tvletropolitana de Estudantes Secundários, 1958. 

Prêmio de História, viagem à Europa (Portaria n~ 229 
do MEC), 2/julho/1957. . .. 

Chefe do Gabinete Civil do ·Governo de Goiás, 1964. 
Oficial de Gabinete do Presidente da República, 1964165. 
Secretário Particular do_ Presidente da Repúblíca~ 

1965167. 
Subchefe para Assuntos Parlamentares do Gabinete Civ.il 

da Presidência da República, 1985/86. · 
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Subchefe para Assuntos Institucionais do Gabinete ·civil 
da Presidéncia da República, 1986/87. 

Assessor do Gabinete Pessoal do Presidente da Repú-
blica, 1987. · · ·-

Membro da "'American Politicai Science Ass_ociafíoil". 
Membro da "American Society of International Law". 
Publicações: 
''A Influência das Superpotências nas Nações Unidas", 

Revista Brasileira de -POlítica Internacional, Anó XIII, n\' 
49/50, março/junho, 1970. - -

·~Inanidade e modernidade em Eça de Queiróz'~, CB -,---
1965. . . 

'"Educação e Poder Político no Brasil", Columbia Univer-
sity, New York, 1970. 

Ordem do Rio Branco, Grã-Ciuz, BrasiL 
Ordem do Mérito Naval, Comendador, Brasil. 
Ordem do Mérito Militar, comendador, Brasil. 
Ordem do Mérito Aeronáutico, Comendador, Brasil. 
Ordem do Mérifo das Forças Armadas, Cõffiendador, 

Brasil. -
Ordem da Coroa, Cavaleiro, Bélgicã.. 

O Embaixador, JoSé Jerônirrio MOscardO-de--SOuza, se 
encontra nesta data no exercício de suas funções de Embai
xador, Chefe da Delegação Permanente do Brasil juntõ à' 
Asssociação Latino-Americana de Integração. 

Secretaria de Estado das Relações Exteriores, 
de de 1993. --Gilda Mã.ria Ramos Guimarães, 

Chefe do Departamento do Serviço Exterior. 

(À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na-
cional.) · 

MENSAGEM N' 277, DE 1993 
(N' 484/93, na origem) 

Senhores Membros do Senado Federal, 
De conformidade com o art. _52, inciso IV, da Constituição 

Federal, e de acordo com o disposto no art. 40, § 1~', do 
Anexo I do Decreto n" 99.578, de 10 de outubro de 1990, 
submeto à aprovação de Vossas Excelencias a eséolha~ que 
desejo fazer, do Senhor Antonio Houaiss, para exercer o 
cargo de Embaixador, Chefe da Delegação Permanente do 
Brasil junto à Organização das Nações Unidas para a Educa
ção, Ciência e Cultura. 

Os méritos do Senhor Antonio Houaiss, que me i"nduzi
ram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função, 
constam da anexa informação do Ministério das Relações Ex
teriores. 

Brasília, 4 de agosto de 1993. - It8.mar Franco. 

INFORMAÇÃO' 

Curriculum Vitae: 

Senhor ANTONIO I-!OUAISS 

Rio de Janeiro, 15 de outubro de 1915, 

Filho de I-!abid Assad I-!ouaiss e Malvina Farjalla 
Houaiss. 

Bacharel (1940) e licenciado (1942) em Letras Clássicas 
pela Faculdade Nacional de Filosofia de Universídade doBra
sil. 

Professor de Português, Latim e Literatura _no magistério 
secundário oficial do então Distrito Federal, 1934146. 

Membro examinador de Português de vários concursos 
promoVidos pelo DASP para preenchimento de cargos públi
cos, 1941143. 

Colaborador permanente do DASP na elaboraçãO de pro
vas de português para o serviço público, 194211945. 

Professor de Português c de Cultura Brasileira, contra
tado pelo Ministério das Relações Exteriores, para- lecionar 
no Instituto de Cultura Uruguaio-brasileiro de Montevidéu, 
1943/45. 

Na carreira diplomática, por concurso de provas em 1945. 
foi vice-cônsul do Consulado-Geral do Brasil em Genebra. 
1947 a 1949, servin_do também como Secretário da delegação 
permancrite do Brãsil em Genebra, junto à Organização das 
Nações Unidas, e_ integrando representações brasileiras a as

--Sembléias gerais das Nações Unidas, da Organização Mundial 
de Refugiados. Foi Terceiro Secretário da Embaixada doBra
sil em São Domingos, República Dominicana, de 1949 a 1951, 
e em Atenas. de 1951 a 1953; Primeiro Secretário e depois 
Ministro de Segunda Classe da delegação permanente doBra
sil junto à OiganizaçãO ·aas -N'ilções Unidas em New York, 
de 1960 ã 1964; membro dã_Comissão de -Anistia de Presos 
Políticos de Ruanda-Urundi que em Usumbura examinou os 
processos- L22ll presos políticos, anistiados todos pela As
sembléia Geral das Nações Unidas por proposta da referida 
comissão em 1962;-- relator da IV Comissão da Assembléia 
Geral das Nações Unidas (tutela e territórios não-autônomos). 
em· 1963. Foi Secretário-geral do Primeiro Congresso- Brasi
leiro de Língua Falada (lO Teatro, realízado effi--1956, em 
Salvador, para o qual apresentou teselornada base das conclu
sões- normas da língua falada culta no Brasil- e encarre
gado da elaboração dos Anais respectivos (Rio de -Janeiro 
e Salvador. 1958); Secretário--geral do Primeiro Congresso 
Brasileiro de Dialectologia e Etnografia (Porto Alegre, 1958), 
sendO encarregado da elaboração dos Anais respectivos, publi
cados pela Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, em 1970. 
Colaborador e pesquisador na Casa de Rui Barbosa, de 1956 
a 1958. 

Tem colaborado na im.prensa do R1o de Janeiro e de Sãó 
Paulo, tendo sido redator do Correio da Manhã (1964-1965). 
Membro da Comissão Machado de Assis. desde a sua criação 
em 1958, da Academia Brasileira de Filologia (1960) e da 
Academia Brasileira de Letras (1971). Exerceu a superinten
dência na Editora Delta S/A, do Rio de Janeiro, de 1965 
a 1970. -Editor-Chefe da Enciclopédia Mirador lntemacional. 
Presidente do Sindicato dos Escritores do Rio de Janeiro 
(1978-1981). Do Conselho de Administração da Associação 
Brasileira de Imprensa (1983-). Membro da Comissão consti
tuída pelo Ministro da Justiça para estudar a legislação cerisó
ria e suas práticas no Brasil, e propOr medidas anticensórias 
(março-julho de 1984). Membro da Comissão Nacional para 
O Es-tabelecimento de _ _Diretrizes que pronl-ôvam o apetfeiçoa
mento do Ensino/ Aprendizagem da Língua Portuguesa, insti
tuída pelo Decreto n"' 9L372, de 26 de junho de 1985. com 
relatório conclusivo de 20 de dezembro de 1985. 

Delegado do Governo para proceder nos países de língua 
oficia-i portugue-sa- (Angola, -cabo -verde~- Guiné---Bissau:--M-o.: 
çambique, Portugal e São Tomé e Principe) a convite de pre
sença à realização do Encontro para a Unificação Ortográficã
da Língua Portuguesa (Janeiro-fevereiro de 1986). 

Membro da delegação brasileiro ao Encontro para a Uni
ficação Ortográfica da Língua Portuguesa, realizado no Rio 
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de Janeiro de 6 a 12 de maio de 1986, do qual foi o secretá
rio-geral e delegado porta-voz brasileiro. Diretoi' de projeto 
de elaboração de um grande dicionário_ da língua portuguesa, 
da Academia Brasileira de Letras (a partir de fevereiro de 
!9R6). . 

Ministro áe Estado da Cultura 199211993. 

BIBLIOGRAFIA PARCIAL 

Silva Alvarenga, poe-sias. Rio de Janeiro, Agir, 1958. (Co
leção Nossos Clássicos) (antologia, introdução e _notas) .. 

Critica avulsa. Bahia, Publicaç6es-da Universidade da 
Bahia, 1960. (série II, n•' 23). 

Seis poetas e um problema. Rio de_ Janeiro, Ministério 
da Educação e Cultura, 1960, (Os Cardcnos de Cultura, n" 
125); z~ ed. RiO de Janeiro, Edições de Ouro, 1967. (reuniãp 
de estu_dos de crítica literária, estilística e ecdótica, relativos 
a poetas particulares - Silva Alvarep.ga, donç~lves Dias, 
Augusto dos Anjos, Carlos Drumond de Andrade, Joaquim 
Cardoso, João Cabral de Mello Neto- e à poesia concreta). 

Augusto dos_Anjos, poesias, Rio de Janeiro, Agir, 1960. 
(Coleção· Nossos_ Clássicos) (antologia, introdução e notas). 
Brasiteitos, 130). Introdução. In: ANDRADE, Cãrlos Drum~ 
mond de Reunião: 10 livros de poesiasA Rio de Janeiro, José_ 
Olympio, 1969. 

Crfrica literária e estruturalismo. ln: II Simpósio de lingua 
e literatura portuguesa. Rio de Janeiro, Gernasa, 1969. 

Drumrnond. ln: AZEVEDO FILHO, Leodegário A., 
org. Poetas do modernismo; antologia crítica, v. 3, Brasília, 
Instituto Nacional do Livro, 1972 (segunda versão, substan~ 
cialmente alterada na parte final. do estudo introdutório já 
referido _em Seis poetas é um problema). 

Cinqüentenário da morte de Augusto dos Anjos e O Texto 
de Augusto dos Anjos. ln: COUTINHO, Afrânio & BRAY
NER, Sônia, org. Augusto dos Anjos, textos·crfticos. Bras_ília, 
INL, 1973. Coleção Literatura Brasileira, 10).(0 segundo dos 
trabalhos indicados é, originalmente, o estudo •'Texto e No~ 
ta", que acompanha a 30" edição do livro Eu, outras poesias, 
poemas esquecidos, de Augusto dos Anjos). 

DrUmmond mais Seis poetas e um problema. Rio de J.anei
ro, Imago, 1976. (Série Logoteca) (reunião dos estudos prece~ 
dentemente destacados em Seis poetas e um Problema; R_epor~ 
tagem ~- cinquentenáriO da morte de Augusto dos Anjos e 
Qual Prefácio). Estudos vários sobre palavras, livros e autores. 
Rio de Janeiro, Paz e Terra. 1979. (Coleção Literatura e 
teoria literária, v. 33). 

Tentativa de descrição do sistema vocálico do português 
culto na área dita carioca. Rio de Janeiro;-1959 (dialectologia 
e ortofonia). 

Sugestões para uma politica da língua. Rio de Janeiro, 
Instituto Nacional do_ Livro, 1960. (Bibliote_ca d_e Divulgação, 
série A - XXV). 

Introdução Filológica às Mi!lnórias póstumas de Brás Cu
bas, de Machado de Assis. Rio de Janeiro, Ministério da 
Educação e Cultura/Comissão Machado de Assis, 1961. 

La pluralidad linguística. ln: MORENO, César Fernán
dez, ed. Amérioca Latina en su literatura. Paris/Méxi-co, 
UNESCO/Siglo Vientíuno, 1972 (série "América Latina en 
su cultura)", (Trata-se do capítulo III da parte I dessa obra 
coletiva, o qual constitui estudo do fenómeno da diversidade 
idiomática e lingüística no domínio cultural latino-americano). 

A crise de nossa língua de cultura. Rio de Janeiro. Biblio
teca Tempo Universitário 73. Tempo Brasileiro, 1983. 

O português no Brasil, edição Unibrade-Unesco, Rio de 
Janeiro, 1985. "Nox, noche, noapte, noite, notte, nuit, noui, 
nue_, nit" in Civilisation !atine dcs temps anciens au monde 
moderne, direção de Georges Duby, edição Oliver Orban, 
Paris, 1986. 

Nos campos d3. documentação, da biblioteca e da ecdótica: 

Elementos de bibliologia. Rio de Janeiro, Instituto Nacio
nal do Livro, 1967, 2 v. (Reimpressão fac-simíiai', São Pau"to, 
Hucitec, I vol. 1983). 

No campo da fixação crítica do texto dos clássicos brasi
leiros: 

Obras, de Lima Barreto, São Paulo, Brasiliense, 1956, 
17 v. (trabalho de fixação crítica_ do texto, em colaboração 
com Francisco de Assis Baibosa e Manuel Cavalcanti Proen
ça). 

O texto dos poemas. ln: Gonçalves Dias, poesia e prosa 
escolhida. Rio de Janeiro, João Aguil~r. 1958 (fixaçãO crítica 
do texto e notícia sobre a questão). 

Introdução do texto crftico_ das Memórias póstumas de 
Brás Cubas, de Machado de Assis. Suplemento n~ 1 da Revista 

-do Livro, n~ 15. Rio' de Janeiro, Instituto Nacional do Livro, 
.,~~ . .. . . . 

-Plano do dicionário das obras de Machado de Assis. Su~ 
plemento n" 4 da Revista do Livro,· n~ 18. Rio de Janeiro, 
Instituto Nacional do Livro, 1960. 

Memórias póstUmas de Brás Cubas, de Machado de Assis. 
Rio de Janeiro, Minístério da Educação e Cultura, 1961 (fixa
ção do texto crítico) . 

Eu, outras poesias, poemas esquecidos, de. Augusto dos
Anjos. J(J! ed. Rio de Janeiro, Livraria São José, 1965; 3t' 
ed. Rid de Janeiro, Livraria São José, 1971 (fixação crftica 
do texto e nota respectiva). 

Edições cdticas de Obras de Machado de Assis. Rio de 
Janeiro/Brasília. Civilização Brasileira/INL, 1975 (participa
ção da Comissão Machado de Assis, em suas distiiltaS fases, 

. çorno membro efetivo, supervisão dos trabalhos de _coorde
nação editorial finaf~ Constante partidpação das SubcOmissõ:es 
-a- que_ éram coineti~9s o prefácio,, a introduÇão filológica e 
o texto crítico de cada uma das Obras de Machado de Assis, 
çHvuLgac;Jas na edição em apreço; relator do projeto origirial 
da introdução filológica e do texto críticO do volume: Memórias 
póstumas de Brás Cubas. 

Nos.campos da editoria e da organização de grandes obras 
de referências: 

Anais do Primeiro Congressa Brasileiro de Língua Falada 
no Teatro (Salvador, setembro de 1956). Rio de Janeiro, 1959 
(relãtóriO geral, coridusões, normas e editaria gerai). 

The New Barsa Dictionary of the English and Portuguese 
Languages --Novo dicionário Barsa das linguas inglesas e 
pOrtugúesa (em colaboração com Catherine B~Avery). New 
York, Appleton-Century-Crofts, 1964, 2 v. (atuação como 
re'dator-chefe ). 

Grande enciclqpédia Delta-Larouse. Rio de Ja~ei_ro, Li~ 
brairie Larousse (Paris/Delta, 12 v. (Editaria). 

Enciclopédia Mirador Internacional. São Paulo/Rio de 
Janeiro, Encyclopaedia Britânica do Brasil, 1975. 20 v. e 1 
atlas (editaria). 

Pequeno dicioizário enciclopédicO Koogan-Larousse. Rio 
de Janeiro, Larousse do Brasil, 1979 (direção e supervisão). 
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Dicionârio btisico escolar Koogan-Larousse. Rio de Janei
ro, Larousse do Brasil. 1981 (co-editoria de Elias Davidovich). 

Vacahulário ortográfico da língua portuguesa, da Acade
mia Brasileira de Letras. Rio de Janeiro, Bloch Editores S.A., 
1981 ( editoria). Webster s dicionário inglês-português. Rio de 
Janeiro, Distribuidora Record. 1982 (em colaboração com 
Ismael Cardim e outros). 

Mini-lVchsta s Dicionário inglês! português- Português/ 
inglês, Editora Rccord, Rio de Janeiro, 19R4 (3··-tiragern, 1986) 
(em colaboração com Ismael Cardim). 

No campo da tradução: 

O negro na literatura brasileira, de Raymond S. Sayers. 
Rio de Janeiro .. O Cruzeiro, 1958 (tradução do original, norte
americano The Negro in the Brazilian Lilerature; rio ta introdu
tória). Do Latim ao_ português;- de Edwin B. Witliams. Rio 
de Janeiro, Instituto Nacional do Livro, 1.961 (tradução do 
original Frorn Latin to Portuguese) Ulisses, de James Joyce. 
Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1966; 2~ ed. revista, 
1968; 3' ed. 1975 (tradução do original inglês Ulisses), etc.; 
edição em Portugal, Difel, 1983. · 

O gato e o diabo, de JamesJoycc, Editora Record, 1984 
(tradução do original The Cat and the Devil). 

No campo da gastronomia e culinária 

Magia da cozinha brasileira, Editora Primor Ltda., Rio 
deJanciro, 1979 (com a colaboração de Alain Draeger, para 
iconografia).. -

Receitas rápidas, 81 receitas de (até) 18 minutos, Art. 
Editora, São Paulo, 1985; 168 receitas de (até) 18 minutos, 
Art. Editora, São Paulo, 1987 2~ ed. 

Secretaria de Estado das Relações Exteriores, 
de de 1993. Gilda Maria Ramos Guimãrães, Chefe 

do Departamento do Serviço Exterior.--- -

(À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na-
cional.) -

O SR. PRESIDENTE. (Chagas Rodrigues) - 0 Expe
diente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, Projeto de Lei que será lido pelo Sr. 1'' 
Secretário. -

É tido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 100, DE 1993 

Dispõe sobre a outorga e renovação de concessão 
ou permissão para exploração de serviço de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1" O processo de outorga e renovação de conces

são ou permissão para exploração de serviço de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens reger-sc-á pela presente lei e 
levará em conta os interesse-s, a conveniê-õ.da e-as necessidades 
maiores da sociedade brasileira. 

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, os termos con
cessão e permissão serão entendidos como se segue; 

I -Concessão- autorização outorgada pelo poder com
petente a entidades executoras de serviços de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens, de caráter nacional ou regional; 

II- Permissão-:- autorização outorgada pelo poder com
petente a entidade para execução de serviço de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens de caráter local, incluindo as 

. retransmissões. 

Art. _2" _O processo de outorga c renovação de conces
são ou permissão para a exploração de_ serviço de radiodifusão 
sonora c de sons e imagens obedecerá, na forma estabelcc.ida 
pelo Conselho de Comunicação Social, aos seguintes prin
cípios: 

I- preferênCía às entidãdes que atendam ao interesse 
da comunidade por elas alcançadas; 

II --preferê_T_lcia às entidades que se comprometerem 
com maior tempo dedicado à produção cultural, educacional, 
artística e informativa; 

III- preferência- ás entidades que_ demonstrem maior 
nível de compromisso com os valores éticos e sociais da pessoa 
e~fumaia; ·· · · · 

__ -IV -preferência às entidades que oti::-reçam maiores faci
lidades de participação da população corno sujeito do processo 
comunicativo. - · 

§ 1" As empresas deverão enviar ao Conselho de Comu
nicação Social relatório anual de sua programação, discrimi
nando ordens de grandeza'- percentuais e providências torna
das no sentido do atendimento aos princípios a que refere 
este artigo. 

§_ 2~ Para o atendimento do disposto neste artigo, o 
Conselho de ComunicaÇão Social poderá autorizar a criação 
de Conselhos Regionais de Comunicação Social. 

Art. 3n Tendo em vista os princípios Constitucionais que 
proíbem o· monopólio e o oligopólio no- controle dos meios 
de comunicação social, é vedada a outorga()u renovação de 
conCessãO OU permissãO paia exploração de emissoras de rádio 
ou televisão: 

I- à entidade ou grupo controlador que,_direta ou indíre
tamentc, detenha o controle acionário de jornal diárib no 
mesmo Estado ou Distrito Federal; 

· II- à entidade ou grupo controlador que concentre, no 
tenitório naCional, em Região, Estado ou Distrito Federal, 
mais de_ 30% (trinta "p"or centO) da difusão da comuniCaçãO 
social, seja através de jornal, rádío ou televisão; 

III- à entidade ou grupo controlador que, dircta ou 
indiretamcnte, já detenha uma ou mais concessões ou permis
sões de emissora de mesmo tipo e freqüência na tnesma: comu
nidade em que estiver pretendendo explorar o serviço. 

Art. 4" O Congresso Nacional apreéiará todos os atas 
de outorga _e renovação de concessão ou permisêãO d~ e_rnis
soras de rádio e televisão, nos termos do art. 223 da Consti
tuição Federal, inclusive os referentes aos serviços de televisão 
por assinatura e televisão por cabo. __ _ 

Art. s~ É vedada a transferência, direta ou indireta, 
da cp~cessão ou permissão durante o período de instalação 
da ellJ.issora, bem como antes de decorridos 6 (seis) anos 
contados da data de expedição do certificado ou licença para 
s.eu funcionamento._ _ _ _ . . 

§ 1 o As transferências de concessões ou permissões 
aprovadas pelo poder Executivo, na forma da lei, serão apre
ciadas pelo Congresso Nacio"nal em regime __ de urgência. 

§ 2° Os atos que impliquem alienação oü oneração de 
pelo menos 10_% do capital social das empresas de radiodifusão 
deverão -ser ICvados ao conhecimento público e divulgados 
através dos veículos de comunicação envolvidos, no prazo 
de 30 (trinta), dias, contados a partir da ocorrência do fato. 

ArL 6o As entiqades interessadas na execução de servi
ço de radiodifusão s-onora e de sons e imagens deverão possuir, 
comprovadarnente, recursos financeiros para fazer face ao 
custo das instalações, equipamentos e manutenção de suas 
atividades pelo período de 90 (noventa) dias. 
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Pará~rafoÚnico. A comprovação a que se refere este 
artigo, especialmente a origem e o montante dos recursos, 
deverá ser feita perante o Conselho de Comunicação Social, 
na forma por este estabelecida. 

Art. 7~ É concedido o prazo de três anos para que se 
regularizem as situações que não atendam às exigências desta 
Lei. 

Art. 8'·' O não cUmprimento do disposto nesta _Lei itnpli~ 
cará ação· do Ministt:!rio Público com viStas a·o" CariCelamento 
das concessões ou pcrrttissé5es outorga.das. à~. e!)tid<ides que 
não se adequarem às cxigêndalfe áôS ·pra-zoS estabelecidos. 

Art. 9" Esta Lei será r·egufám~ntaia Pelo Poder Execu~ 
tivo no prazo de 60 (sessenta) dias,contadosQe sua puhlicação. 

Art. 10 Esta Lei entra em vigor na data de sua_ P!lbli~ 
cação. 

Art. 11 Rcvogam~se as disposições em Contr"ári~~ 

Justificação 

Ensina o Direito Admiriistrativo que o Estado, para o 
bom desempenho de suas atividades sócio~económicis, além 
das formas tradicionais de atuação, através de seus órgãos, 
autarquias, empresas públicas ou socieda~es de_e_çonomia rnis~ 
ta, passou a atribuir a terceiros~ ex_ecuçãp de serviços públicos. 
O Estado, assim através dO institu-to"-dã concessão, transfere 
ou permite que particulares executem tarefas que lhe compe~ 
tiriam com exclusividade, no que concerne. à prestação C ~xplo
ração de serviços voltados à satisfação das necessidades da 
p-o-pulação. Trata-s_e, portanto, de um acordo administrativo, 
bilateral, com vantagens e encargos teciprocós--e- qU~- deve 
levar sempre em consideração o interesse Coletivõ ria suã-ob
tenção e as condições pessoais de quem se propõe a execUtá-lo 
em nonle do poder concedente. Note-se que, por concessão, 
o poder outorgante não se despoja de direito ou prerrogativa 
pública, apenas delegando a execução do serviço, sempre su
jeito à sua rcgulamentação_e_fiscalização. 

Devido a seu caráter púhlico, a radiodifusão sonora c 
de sons e imagens inclui-se entre os serviços objcto de conces
são ou permissão pelo Poder Público a um particular que 
se proponha a explorá-lo nas condições legalmente estabele
cidas. Como concessionárias. ou pcrniissionárias de bens públi
cos, assim entendidas as freqüências de rádio e os_ canais de 
TV, _as emissoras_recebem, a rigor, um empréstimo do povo, 
assumindo, por conseqüência~ o· COrriJ)rôfnfSso tácito de sCrVi,
Io, submetendo-se às exigências que cãracterizam a natureza 
do serviço que devem prestar. 

A Constituição de 88 consagra dispositivos que_ consti
tuem uma tentativa de dar nova dimensão às relações do 
Estado, como poder concedente, com os conCeSSiOnáriOs de" 
canais de rádio e televisão. Tendo como princípio geral o 
art. 175, que regula a prestação de serviços públicOs, a Carta 
Magna ~estabelece a obrigatoriedade de apreciação pelo Con
gresso Nacional dos atos de outorga ou renovação par~ ~xplo
ração dos serviços de radiodifusão praticados pelo Executivo, 
elenca princípios mínimos preferenciais paia ·a programação 
das emissoras, além de propugnar a criação do Conselho de 
Comunicação Social, como órgão auxiliar do Congresso Na
cional nos assuntos relativos à comunicação. 

Entretanto, embora a_louv.ávcl_preocupação dos Consti
tuintes com a matéría: "tCnha _conseguido introduzir algumas 
inova-ções no proccsS'ó~de liceilcíaniento destes bens públicos. 
os preceitos constitucion~is parecem ter-se reduziçlo à inefi
cácia e à inaplicabilidade. Serviço de caráter público, a radiodi-

fusão sonora e de sons e imagens tem evidenciado as contra
dições entre os interesses público e o privado. Conquanto 
expressamente vedado no § s~ do art. 220 da Constituição 

· Federal, os meios de comunicação s.o.cial no Brasil continuam 
sendo objeto de monopólio e oligopólio. O morjelo de comuni
cação vigente no Brasil é basicamente comercial. concentrado 
nas mãos de poucos grupos ,privados que detêm o poder da 
informação c, portanto. de manipulação do conteúdo c natu
reza das mensagens. Poucas famílias controlam mais de 90°/c
dc toda comunicação social, ou seja, a quase totalidade das 
revistas, jornais, rádios e canais de TV. -

De outra parte, por entender que ao Congresso Nacional 
caberia decidir apenas acerca das chamadas tecnologias con
vencionais, o Executivo, baseado cm interpretação no mínimo 
assoberbada, tenta subtrair do Legislativo a prerrogativa da 
decisão final sobre as outorgas e renovações para exploração 
de todos os serviços de radiodifusão, passando a implantar 
e regulamentar as chamadas novas tecnologias como TV em 
UHF, TV por assinatura, Transmissão Di reta de Satélites 
e TV a Cabo através de meras Portarias e Decretos, sem 
a homologação do Legislativo. 

O processo de concessões para a exploração de serviço 
de radiodifusão sonora e de sons c imagens traz cm seu bojo, 
fundamentalmente, a questão da democratização dos meios 
de comunicação de massa. Insere-se, na verdade, em uma 
diScussão mais ampla, qual seja a do questionamento acerca 
da prática, do controle c da gestão da propriedade dos meiq_s 
massivos, do acesso da população à informaçãO, do diieito 
_de resposta, da liberdade de expressão, enfim. 

A expressão do pensamento, entretanto. passa, no mundo 
contemporâneo, pela mediação da's _empresas de comunicação 
de massa. Os controladores do campo de difusão das ondas 
hertzianas e da mídia impressa dispõe, plenamente, da liber
dade de _<;xpressão. Os demais membros da coletividadc, não. 
De um lado, o Poder Público arvora-se o direito de utilizar 
os_ mass média para campanha de propaganda institucional 
e autopromoção pessoal de autoridades, vedadas pela Consti
tuição Federal (art. 37). De outro_, os concessionários de canais 
de rádio e TV detêm o poder da informação, manipulan.d.o-a 
cm função de seus interesses económicos e políticos mais ime
diatos. 

A superação da via de mão única hoje existente nas rela
-ções de comunicação, onde somente os concessionários de 
emissoras de rádio e TV "'falam'' à sOciedade, mas esta não 
_QÕ$sUi qualquer possibilidade de interlocução com aqueles, 
corlsti"úii, desta maneira. o princípio básico para a verdadeira 
democratização dos meios maS~ivos. Somente atrav~sdaparti
cipação e da intlUê-ilcia de cntid3dtiS representativas da socie
dade civil na gestão e controle dos veículos de massa pode-se 
evitar a perpetuação de sistemas unilaterais de informação, 
de cima para baixo. Temos que buscar a comunicação plurila
teral, ou seja, aquela que se dá entre os vários atares envol
vidos no fenómeno da Comunicação. 

A vista, portanto, dos parâmetroS ético-de~ocrátiç.os 
aqui expostos, submeto à criteriosa consideração dos ilustres, 
pares o presente Projeto de Lei que objetiva o aperfeiçoa
mento e a, ampliação dos mecanismos de fiscalização das em
pi:esas concessionárTãS de meios éle comunicação _S:oCial, com 
a participâ.ção da "p"rópriã sociedade. 

A difusão d_e informação sem contro_le _e a falta d~_critérios 
rígidos na diStribuiÇãO de suas fontes têm gerado situações 
de desrespeito ao direito do cidadão à infói-mação e à expres- . 
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são da pluralidade _de posJçoes, que deve caracterizar uma 
sociedade democrática. 

O direito de acesso à informa_ç_ãQ é um_d_o_s_ pontos basila
res para a construção de urna sociedade realmente democrá
tica. üEstado, então, cujã finalidade ptecípua, segundo Pla
tão, é tornar os cidadãos etiç:amente melhores_, deve propor
cionar-lhes a conquista deste direito. 

Há muito a ser feito_, airida, no plano legal para aproximar 
a comunicação dos interesses da coletividade......_Cremos~ _çom 
este Projeto tlt: Lei, exprimíi.- as ·preocupações daqueles que 
realmente almejam pela exist&ncia, no Brasil, de uma verda
deira democracia quando nos insurgimos contra a anarquia 
que domina este serviço público, verdadeiramente ess_encial 
à educação e ao de_senvolvimento de qualquer Nação. 

Sala das Sessões, 5 de agosto de 1993._- Senador Jutahy 
Magalhães. 

(A Comissão de Educação- decisão terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O projeto 
será publicado e remetido à Comissão competente. 

Sobrl! a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1" 
Secretário. 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 741, DE 1993 

Requeremos-urgênCia, nos termos do 3rt. 336, c, do_ Regi
mento Interno, para Projeto de Lei de Decreto Legislativo 
n" 26, de 1993, de autoria ·do Senador Humberto Lucena e 
outros Senhores Senadores, que dispõe sobre o_ não- paga
mento da ajuda de custo aos Membros do Congresso Na_Cional. 

Sala das Sessões, 5 de agosto de 1993. -_Mauro Benevides 
- Elcio Alvares - Mário Covas - Jonas Pinheiro. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O Requeri
mento st:rá votado após a Ordem do Dia, na forma do disposto 
no art. 340, inciso 11, do Regimento Interno. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n~ 19, de 1992 (n" 128/86, na Câmara dos 
Deputados), homologando o ato do Conselho Monetário 
Nacional que autorizou a emissão de papel-moeda, no 
exercício de 1985, no valor de quatorze trilhões de cru
zeiros, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n•' 179, de 1993, 
da Comissão -- -

- de Assuntos Econômicos. 

A proposição ficou sobre a mesa durante cinco sessões 
ordinárias, a fim de receber emendas, nos termos do art. 
235, inciso II, letra d, do Regimento IntCrrió. · 

Não foram oferecidas emendas à matéria. 
Passa-se à discussão do projeto, em turnio único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro-a discussão; 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que O aprovam queiiam permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

A matéria vai à Comissão Dírctõra para a redaçáo finaL 
É o seguinte o projeto apravado 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N• 19, DE 1992 
(N' !28/86, na Cãmara dos Deputados) 

Homologa o ato do COnse"lho MOnetário Nacional 
que autorizou a emissão de papel-moeda, no exercício 
de 1985, no valor de Cr$14.000.000.000.000,00 (qua
torze trilhões de cruzeiros). 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1·! Fica homologado o ato do Conselho Monetário 

NaCional que autOrizou a einissão de papel-moeda, no exer
cício de 1985. no valor de Cr$14.000.000.000.000.00 (quatorze 
trilhões de cruzeiros). 

Art. 2o Este decreto Legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Esgotada 
a matéria da Ordem do Dia. Passa~se à apreciação do Requeri
mento n"' 741/93, de Urgência, lido no Expediente, pára o 
Projeto de Decreto Legislativo n~ 26 de 1993. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere figu

rará em ordem do Dia da segunda sessão ordinária su_bse
qüente, nos termos do art. 345, II, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Nada mais 
havendo a tratar, a ~Presidência va"i encerrar os trabalhQs, 
designando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 110. DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 3?3, 

parágrafo único, dO -Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n• 110. de 1993 ( n• 3.714/93, na Casa de origem). de iniciativa 
do Presidente da República, que dispõe sobre a estrutura 
e competência da Ouvidoría~Geral da Rep-ública e dá outras 
providências, tendo 

PARECER, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Magno Bacelar, em substituição à Comissão de Constituição, 
JuStiça e Cidadania, favorável ao Projetá, corri a:s Emendas 
que apresenta, de no;s; 1, 2 e 3; pela aprOvaÇão das Emendas 
n~ 6 e 7, apresentadas perante a Comissão de Constituiçãó, 
Justiça e Cidadania; e pela rejeição das Emendas n"' 4, 5, 
8, 9 e 10. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sf!ssão às 18 horas e 40 minutos.) 

CONSELHO DE SUPE;RVISÃO 0() PRODASEN 

Ata da 135~ Reunião 

Aos dezoito dias do mês de junho de mil novecentos 
e noventa e três.,_ às oito horas e trinta minutos, na Sala d~ 
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Reuniões da Primeira Secretaria, reune-se o ConSelho de SU
pervisão do PRODASEN, Sob a Presidência do Exm•• Sr. 
Senador Júlio Campos. Corriparecem à reunião os Se-nhores 
Conselheiros Dr. Manoel Vilela de Magalhães, Vice-presi
dente deste Colegiado, Dr. Fernando Arruda Moura, Dr. 
Edgelson J. Targino coelho e a Ora. Regina Célia Peres Bor
ges, Diretora-Excutiva do PRODASEN, Presente, também, 
a convite do Sr. Presidente, o Dr. Marcus Vinicius Goulart 
Gonzaga, Assessor da Diretoria-Excutiva e o Dr. Nilson da 
Silva Rebelo. Diretor da Divisa-o AâministratívaeFinanceira 
do PRODASEN. Incialmente, o Sr. Presidente coloca em 
apreciação a Ata da 134~ Reunião, a qual passa a ser lida, 
e, em seguida, é aprovada por unanimidade. O segundo item 
da pauta, Processo PD-0104/93-0, trata da Prestação de Con
tas do PRODASEN e do FUNDASEN relativa ao terceiro 
trimestre de 1992. O ConselheiroManoel Vilela de Magalhães 
lê o seu parecer, favorável à aprovação, em consonância com 
o pronunciamento da Auditoria do Senado Federal, pela regu
laridade das Contas. Após a discussão em votação, é aprovado 
o parecer. Dando prosseguimento, passas-se à apreCiação do 
Processo PD-0644189, o qual cuida de proposta de ratificação 
de inexibilidade de licitação para renovação do contrato dos 
softwares TMONMVS e 1MONCICS. O Relator da matéria, 
Conselheiro Yamil e Sousa Outra passa à leitura de seu pare
cer, o qual conclui pela ratificação da solidtação de inexibi
lidade de licitação. Ainda sobre o Processo n"' 0644/89-7, deli
berou o Conselho, por autorizar o PRODASEN a indenizar 
SCI-Sistemas, computação e Informática Ltda, pelos serviços 
prestados desde a data da extinção do contrato antigo até 
a data da assinatura do novo contrato. Logo após, é apreCiado 
o expediente n' 3442193, da Sra. Diretora Executiva do PRO
DASEN, versando sobre o posicionamentO de servidores no 

Quadro de Pessoal do PRODASEN. objeto de pleito dos 
mesmos em petição dirigida ao Exm" Sr. Presidente do Conse
lho de Supervisão do PRODASEN. Na_ ocasiãq, faz uso da 
palavra o Relator designado para se manifestar sobre o ex~e
diente, Conselheiro Fernando Arruda Moura, o qual emtte 
o seu parecer, favorável à proposta, considerando principal
mente que sua adoção complementa decisões anteriores de 
adequação do Quadro de Pessoal do PRODASEN. Após a 
discussão do parecer, em votação. é o mesmo aprovado por 
unanimidade. Ao final. o Sr. Presidente procede à distribuição 
das matérias encaminhadas ao Conselho de Supervisão, sendo 
designado o Conselheiro Fernando Arruda Moura para relatar 
os seguintes processos: PD 000144/93-2, que trata de solíci
tação dos servidores aposentados do PRODASEN •. de incor
poração do Prêmio de Produtividade: PD 000009193'8. envol
vendo Requerimento dos servidores João Eduardo Sobral Ro
llemberg e Geraldo Braga Filho, de aplicação do Art. 1' § 
I'' da Lei Complementar n' 64, de 18 de maio de 1990; e 
PD 000633192-5, que cuida de Requerimento apresentado por 
servidores ocupantes do extinto cargo de Digitado r para incoE
poração da gratificação antes perCebida sob o título de "Grati
ficação de Produtividade". Nada mais havendo a tratar, o 
Senhor Presidente encerra a presente reunião. E, para constar, 
eu, Raquel Pinheiro Garcia, Secretária do conselho de Super
visão, lavrei a presente Ata que subscrevo, e, após lida e 
aprovada, vai assinada pelo Senhor Presidente e demais mem
bros do Conselho. Brasilia, em 18 de junho de 199_3.- Sena
dor Júlio Campos, Presidente- Manoel Vilela de Magalhães, 
Vice-Presidente- Fernando Arruda Moura, Conselheiro
Yamil Souza e Dutra, Conselheiro - Edgelson T~rgino J. 
Coelho, Conselheiro --:- Regina Célia Peres Borges, DiretÇ)ra-
Executiva do PRODÁSEN. . -
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1.2.3 - Requerimentos 
- N9 742!93, do Senador Mauro Benevides, solici

tando licença para afastar-se dos trabalhos da Casa, no 
período dos dias 7 e--15 do corrente mês. Votação adiada 
por falta de quorum. 

- N' 743/93, do Senador Ney Maranhão, solicitando 
do Sr. Ministro da Indústria, Conlércio e TuriSmo. infofm_a
ções que menciona. 

1.3- ORDEM DO_DIA . 
Projeto de Lei da Câmara n' 110/93 (n' 3.714/93, 

na Casa de origem), de iniciativ(l çlo Pr~sidente .da_ Repú
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discurso pronunciado pelo Sr. Pedro Simon na presente 
seção. Revisão constitucional. - -

SENADOR JUT AHY MAGALHÃES - Análise 
sobre o papel da televisão na Sociedade brasileira. 
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EXPEDIENTE 
CI!!I'I'"A~ ORÃPJCD 00 SI!HADO Pl!DI!IIAI.. 

MANOEL VILElA DE MAGALHÃES 
Dire~ar..QeraJ do S.udo Pederal 

. r\GAC.:lEL UA SILVA MAIA 
tiirclor Eac•bYO 
<:AR LOS HOMERO VIEIRA S !NA 
Diralot Adaiailtraavo 
1.1.: IZ CAIU. OS BASlOS 
DireiGr lad•INl 
HORIAN AUGUSTO CDlfllNHO MADRIJOA 
Dire~ot .A.djuto 

SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG .,.- Exa_
mc do Relatório Fiilal da ComiSsão- Especial inclilnbida 
de propor medidas objetivas e cinergcnciaiS-a sereinTnlplc
mentadas para solução do prohlema de assistência Médica 
e Hospitalar. 

1.3.2- Designação da Ordem do Dia da próxima se:s-
são 

DIARJo DO OOHOIIZSIO HACIOHAL 

ASSINA TUilAS 

IA ~ ENCERRAMENTO 

2 - MESA DIR.ETORA 

- 3- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 
4- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANEN

TES 

Ata da 1543 Sessão, em 6 de agosto de 1993 

3a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

Presidência dos Srs. Chagas Rodrigues e Beni V eras 

ÀS 9 HORASAClJAM-SE PRESENTES OS SRS.SENADORES: 

Bello Parga _ Chagas Rodrigues _ Epitácio C"aleteira _ 
Francisco Rollemberg _Gilberto _Miranda _.José Richa _Mauro 
Benevides _ Ney Maranhão_ Pedro Teixeira_ Valmir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE -(Chagas Rodrigues) - P, lista de 
presença acusa o comparecimento de 10 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos-n6ssos trabalh-os. 

Sobre a mesa, ofíci9s que serão lidos pelo Sr. 1~ Secre-
tário. -

São lidos os_s.egu·inteS: 

OF. N'' 44/93 
Brasília, 2 de agosto de 1993 

Senhor Presidente, 
Tenho a grata satisfação de, na qualidade de Líder do 

Partido Progressista-no Senado Federal, solicitar a substituição 
minha, Senador Irapuan Costa Júnior, e do Senador Meira 
Filho,junto ã COmissão que dará parecer -à Medida Provisória 

n~ 3'35, pelos Senhores Senado~es Ped-ro Teixeira e JOão Fran-
ça, coino titular e sHpl~nte, respectivamente. _ _ 

Aproveito o ensejO", renovo minha elevada ~tima. -
Ser,t~d?r ~rapuan ÇOsta_J~nior, Líder dO PP. 

OF. W 46/93 ~GL-PP 
B_r_as11ia, 4 de: agosto de 1993 

Senhor Prf:.sidente, 
Tenho -a hClnfa de me dil-igii-a-VoSsa-Excelência, n3. quali-

. -dade de Líder do Partido Progressista no Senado Federal, 
soliCitando a substituição do Senador João França-, junto a 
ComisSão <jue dará -parecer à Medida Provisória n" 338, pelo 
S.eriador Meira Filho, continuando o Senador Pedro Teixeira 
na suplência:_ 

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência a riossa 
elevada estima e consideração. 

Atenciosam-ente- Senador Irapuan Costa Júnior. 

OFíCIO N" 204/93 
Brasília, 5 de agOsto de 1993 

. . 

Senhor Presidente, 
Solicito a V. Ex• seja_ autorizada a seguinte substituição 

na composição da Comíssão Mista destinada a examinar e 
emitir parecer sobre a Medida Provisória n9 339, de 30 de 
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julho de 1993, que "dispõe sobre a remuneração de cargos 
de provimentos da Advocacia Geral da União: 

Titular - Deputado José Carlos Vasconcellos - Subs
tituir pelo Deputado Wagner do Nascimento. 

Suplente - Deputado Maviael Cavalcanti - Substituir 
pelo Deputado Tony Gel. · · · .· · · · . . 

Atenciosamente - ncputado José Carlos Vasconcellos, 
Líder do PRN. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Serão feitas 
as substituições solicitadas. -

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Valmir Campelo. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB -DF. Pronuncia 
o seguinte discurso.) -Sr. .Presidente, Srs. _Senadores, du
rante :a,Iüo-92; feaÜz(n,t-_sc uffi ~ncOntro para diScutir a partici
pação dos jovens de todo o mundo na solução das questões 
relativas_ ao meio ambiente e ao desenvolvimento _sustentado, 
coroando-se o evento com a inclusão do chamado Princípio 
21 em seu documento final, a Agenda 21. 

Quero abordar, hoje, o compromisso" que foi assumido 
na conferência como uma homenagem aos jovens brasileiros 
que, em março do próximo ano, estarão recebendo em Brasília 
os _seus companheiros de_ todo Planeta no FórUm Global da 
Juventude, cujo lançamento oficial ocorreu ontem, em soleni
dade presidida pelo Ministro do Meio Ambiente~ Senador· 
Coutinho Jorge, que, na ocasião, representou o Presidente 
Itamar Franco. 

No Fórum Global, os jovens de todo o mundo farão 
o aprofundamento e o aprimoramento de sua contribuição 
na luta por uma melhor qualidade de vida, para que ''os. 
avanços tecnológicos estabeleçam relações harmoniz~~as en
tre o homem e a natureza". 

Se é verdade, Sr. Presidente,_ que, como diz a Agenda 
21, "devem ser mobilizados os ideais: a cri3..tiVidadC. e 'ó valOr' 
dos jovens do mundo para forjar uma aliança mundial, orien
tada para obter o desenvolvimento sustentado e assegurar 
um futuro melhor para todos", é verdade também que os 
jovens brasileiros terão que recorrer a_um_elev_adíssimo grau 
de criatividade e se empenhar mais do _que os dos países do 
Primeiro c Segurido Mundos, pois enfrentarão o desafio _de 
buscar solução para· Õ gravíssimo _quadro social de desigual
dade e injustiça existeitte nO Bras.iL Aos nossós jovens cabe 
vencer essa questão, bem como muitas outras; registrando-se 
entre estas a da admjnistraçãO inteligente dos recursos da 
natureza à nossa disposição. 

Na verdade, estamos legando às novas gerações um Pla
neta com graves avarias, no que se refere ao chamado ecossis
tema, e também uma sociedade profundamente ·desorgani
zada, no que diz respeito ao acesso aos bens económicos, 
culturais e naturaiS. -

No caso espeCíficO do Bras-il, os entraves que impCdem 
o acesso de milhares de jovens e de adultos· a esses bens 
continuam sendo reforçados por estruturas cruéis que expli
cam, em grande parte, o clima generalizado de violência, 
que já se tornou a marca registrada de algumas de nossas 
maiores· cidades. Esse é o desafio especial que nossos jovens 
enfrentam. 

Para pensar c construir os caminhos que levem à solução 
desses problemas é que o Fórum Global da Juventude _aconte
cerá em Brasília, em março do próximo ano, congregando, 
aqui na Capital Federal, representantes ofiCiais juvenis de 
diversas nações, representantes juvenis de organizações não-

governamentais nacionais e internacionais, além de artistas, 
pen~adores, religiosos, empresários e políticoS de vários países 
do mundo. 

Esse encontro colocará, mais uma vez, a juventude da 
Capital do Brasil nO centro das atenções nacionais e mundiais, 

_o que lhe gar~nte, desde já, o sucesso, pois sabemos todos 
do quanto é capaz a geração dos ··caras-pintadas" que, não 
faz tanto tempo, soube dar aos adultos deste País um testemu
nho de maturidade e de sensatez que, poucas vezes, vimos 
atrelados à generosidade e _à irreverência típicas dos jovens. 

São. pois, os rapazes e as moças de Brasfiia, os encarre
gados de acolher e receber os participantes do evento, além 
de contribuir para o debate de temas, dos quais depende 
a própria sobrevivência do Planeta. 

E por eles que, hoje, desta tribuna, faço um decidido 
ape~o aos homens de governo do meu País, e, de modo muito 
~pedal, ao Senhor Presidente Itamar Franco~ para que não 
meça esforços no apoio que vem prestando à realização do 
evento, o que já se faz sentir pela atuação do Ministro do 
Meio Ambiente, Senador Coutinho Jorge, que, mesmo no 
quadro de dificuldades que vive hoje o Brasil, não tem faltado 
com seu empenho e sua dedicação no s_entido de viabilizar 

--esse encontro. Um encontro que, temos certeza, haverá de 
marcar época em n·osso País. não apenas pela temática que 
será ali debatida, mas também por envolver as lideranças 

·jovens do País, marcando o novo estilo de engajamento que 
ainda há de dar grandes frutos para o Brasil. ---

A atual g~ração _não é apenas uma promessa. Ela já nos 
deu mostras de sua capacidade e do seu poder de mobilização. 
A ela pertence Marcelo Senise, típico exemplo de jovem sério, 
.s~9io, comprometido e ousado,_a quem quero também boje, 
desta tribuna, h9menagear por todo o esforço que vem desen
volvendo para a realização, em Brasília, do Fórum Global 
'Da Juventude._ 

É preciso que se faça conhecido de todo o País o empenho 
de Marcelo Senise em manter acesa essa chama. Sua luta 
será fe"cõ.nda, teriho certeZa, e haverá de nos ProporciOnar 
novos líderes, a partir dos próprios desdobramentos do encon
tro, e como fruto natural da própria militância de tantOs iovens 

· em defesa da vida. 
.... ~ara que e_ssa~ rwvas forç~s se desenvolvam, porém, é 

fundamental que os poderes constituídos, os' Poderes da Repú
blica, adquiram e desenvolvam a sensibilidade que lhes per
mita dar um apoio efetivo à atividade desses jovens. 

O Sr. Pedro Teixeira- V. Ex" me permite um aparte, 
jovem Senador Valmir Carnpelo? --

0 SR. V ~LMIR CAMPELO- Com muito prazer, Sena-
dor Pedro TeiXeira. --

0 Sr. Pedro Teixeira- Senador Valmir Campelo, quero 
congratular-me_ com V. Ex~ por fazer o registro, na manhã 
de hoje, do esforço que a juventude, sob a coordenação de 
Marcelo Senise, está desenvolvendo para a realização desse 
Fórum Global da Juventude, a se realizar em março próximo, 
dando cumprimento a preceitos da ONU. Realmente, ontem, 
na instalação desse Fórum, nós sentimos um testemunho vivo 
e elOqüente da responsibiiidade de uma juventude, até mesmo 
com a sua irreverência, pOrque era interessante ·vef o jovem 
Marcelo Senise tratando com o representante da ONU: "Co
me here, please! Come here!" Às vezes nem vinha o please, 
era s.ó _o come here, e funcionava com aquela naturalidade, 
com aquela simplicidade. Isso foi muito importante para de-. 
monstrar que, às vezes, não é com normas protoc;:oJares e 
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diplomáticãs que se obtêm os rcsultad_9s desejáveis. Às vezes, 
até a sinceridade fUnciona muito mais do normas burocráticas. 
Então, quando V. Ex• faz esse registro e conclama o Poder 
Público a furicionar jUnto com as forças privadas, quero apro
veitar para louvar e registrar também o apõio que o Senado 
Federal deu ao evento. O Presidente Humberto Lucena rece
beu toda essa juventude em seu ·gabinete - nós estávamos 
presentes, eu e V. Ex"- e colocou toda a máquina do Senado 
Feden~.l à disposição desse evento para que ele dê uma resposta 
positiva ao mundo no sentido de que o Brasil está levando 
a sério os seus compromissôs e as si.i"as obrigações. Ao registrar 
também esse apoio do Senador Humberto Lucena, quero re
forçar a juventude de V. Ex•, Senador Valmir Campelo, impe
tuoso representante- do Distrito Federal nesta Casa, principal
mente porque sei dos seus afazeres. V. Ex~ tem dado funda
mental contribuiçãO porque é também membro curador desse 
Fórum Global. Parabéns, então, a V. Ex< extensivoS a seus 
jovens amigos do Fórum Global. Muito obrigado. 

O SR. V ALMIR CAMPELO - A V. EX' também os 
meus agradecimentos pelas s~as palavras-.- Ontem, realmente, 
assistimos ao discurso do representante da ONU, quando ele 
falou sobre o trabalho que· a jUventude brasileira hoje está 
fazendo pelo nosso_ País, e s_obre o aconchego, a aproxin'láçãb 
que esses jovens têm. hoje, principalmente com o Poder Legis-
lativo. _ -

Acredito que e.stamos vivendo uma nova fase na- vida 
política e social do nosso País, e os jovens, sem dúvida alguma, 
estão desempenhando um papel fundamental para essa mu
dança de mentalidade, mudança até mesmo da imagem do 
nosso País. não só aqui dentro, mas também lá fora. __ 

Agradeço ao Senador Pedro Teixeira pelas- suas paJavras 
de elogio, não só à minha pessoa, mas particularmente à juven
tude de todo o nosso País. 

Para finalizar, Sr. Presidente, queria dizer que, para que 
essas novas forças se desenvolvam, é fundamental que os pode
res constituídos, os Poderes d~ R~púbiica, adquiram e desen
volvam a sensibilidade que lt~,cs permita dar um apoio efetivo 
à atividadc desses jovens. E preciso fazer como tem feito 
o Senador Coutinho Jorge, Ministro do Meio A.l:lll?.Íente, que, 
nas solicitações que fez ao se_u ColegaSeAa~Or:.FernandoHen
rique Cardoso, para pedir ap-oio à rea]izaçáO desse Encontro, 
afirmava que "a participação'efctiva da juventude n-o processo 
de desenvolvimento social é da mais alta importância", o que 
denota suas preocupa_çõcs ·com o futuro, e com tudo o que 
ele implica. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador.Pedro Teixeira. 

O SR. PEDRO TEIXEIRA (PP- DF. Pronuncia o se· 
guintc discurso. Sem revisão do orador.) ---: Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, são de suma importância as matérias tratadas 
pela Imprensa Nacional, na terça-feira, 3 de agosto do corrente 
ano de 1993, cm torno do tema do perigo imine_nte do rompi
mento da ordem constitucional vigente. 

Magnífico o artigo de Tarcísio Holanda, Oo CorTêio Brazi
liense, sob a epígrafe "Velhos Fantasma'.'_. Peço vénia aos 
Srs~ Senadores para ler alguns tópicos do aytigo: 

Diz o eminente jorfialista: 

"Oito anos de r(úlcmocratizaçáo aíilda não abri
ram qualquer perspectiva de solução para uma crise 
que dura há demasiado tempo, faze-ndo com que au-

mente a descrença popular na viabilidade de uma saída 
dentro do regime democrático." ... _"As ameaças exis
tem e estão à vista de qualquer pessoa sensata. que 
tenha um mínimo de consciência histórica." 

Faz urri fetrospecto histórico dos rompimentos da ordem 
constitucional e das intervenções milit3.res- nesses Processos, 
para finalizar seu artigo com seriíssima advertência, com <.1 

qual comunga- estou certo disso- , a maioria omissa que 
existe .em nossas Casas Legislativas: 

"Se o Congresso continuar resistindo às reformas 
pólíticas que dêem operacionalidade ao regime, a de
mocracia brasileira dificilmente sobreviverá." 

Eis aqui o ponto fundamental por que venho me batendo 
nesta Casa, numa cruzada composta de conferências várias. 
de discursos q~e tenho pronunciado e de artigos publicadOs 
em nossa· imprensa: "reformas políticas que dêem operacio-
nalidade ao regimet" Eis aqui o que necessita, necessaria
mente, urgentemente, prioritariamente, a democracia brasi
leira, sem o que "Ela dificilrnenú~- sobreviverá"'. 

O povo voltará às ruas - como já o fez antes, várias 
vezes--.- pedindo a intervenç_ão dos militares. Eu hão -quero 
issol Efes não querem isso, porque esperamos que o Congresso 
pare de resistir às--reformas urgentes e necessárias que o povo 
está exigindo consCientemente, já há bastante tempo. 

Sem essas reformas que "dêem operacionalidade ao regi
me" acontecerá a intervenção que muitos desejam e que mui
tos pregam, até dentro c::Jo Congresso Nacional! 
- De- nada vã.leu o Senhor Presidente Itamar Franco ''afir

mar, -com toda segUrança, que não-existem ameaças de golpe 
no País". · 

A Verdade nua e crua é que o pOvO está insatisféitíssimo 
com a crise política, que pode ser resolvida pelo Congresso 

·se_ ele quiser dar ao Brasil a tão solicitada reforma político-e
leitoral, bem diversa da que está em andamento, pois, também 
aqui, ''nãO é com xaropes que se cura o câncer"'. 

Só com uma reforma política re-Volucionária e de grande 
pºt1e poderá o Governo enfrentar a grande _reforma econó
mica,. que também, necessariamente., tem que começar pela 
reforma total do Sistema Financeiro Nacional! . 

Fora disso, é conversa, é "blá-blá-biá".que não resolverá 
absolutamente naq_a, como revelou o próprio Presidente Ita
mar 3o Governa-dor Albuíno Azeredo, pedindo-lhe que levas
se sua mensagem a todos os recantos, pois ele próprio não 
estava conseguindo nada. 

Uma pe(iueniníssima minoria- de homens está sugando 
todo o esforço dos produtores de nosso País. O carro-cqefe 
de tudo é o Sistema Financeiro. São os bãnqueiros, que estão 
por toda parte, com seus lobbies, minando as reformas, en
quanto o Senhor Presidente da República e seu Ministro da 
-Fazenda fazein discursos, dão entrevistas, queixam-se e se 
irritam, pregando xaropes caseiros para curar câncer. · · 

Sabem eles, sabe o Governador do Espírito Santo, Albuí
no Azeredo, que o caso é gravíssimo, mas todos parecem 
hipnotizados pelos banqueiros e suas teorias absurdas, que 
se transformaram em dogmas de uma Teologia sem DeuS, 
que é este neoliberiilismo que ai está, combatido por palavras 

-e abraçado por ações do Senhor Presidente da República~ 
de seu Ministro da Fazenda, do Senhor Governador do Espí
rito Santo! 



Agosto de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Sábado 7 7169 

O Presidente Itamar determina que os juros baixem. O 
Presidente do Banco Central desobedece e força o aumento. 
O Presidente da República choraminga e se queixa ao Gover
nador do Espírito Santo de que o aumento forçado só vai 
ajudar os bancos a aumentarem seus lucros "abusivas" e pro
mete empenhar-se para estancar o processo __ de transferência 
de renda do setor produtivo para a especulação financeira. 

Sua Excelência diz, também, que "não vai sossegar en
quanto não fizer uma reforma no Sistema Financeiro, qtie 
reduza a taxa de juros a um nível "suportável", tendo pedido 
ao Sr. Governador do Espírito Santo que continue ''batendo 
na tecla" do "combate às altas taxas de juros e à lucratividade 
absurda dos bancos". São palavras do Senhor Presidente da 
República. 

Sua Excelência me pediu, afirma o_ Govei'iia'O.or Albuíno, 
Azeredo, que, como governador, procurasse levar essa mensa~ 
gema todos os recantos, porque não vem obtendo êxito nesta 
luta. 

Até aqui, palavras e mais palavras e só palavras do Senhor 
Presidente, que parece sofrer de "absurdomania", seguido 
pelo s_eu discípulo, o governador do Espírito SanfO, Albulno 
Azcredo. 

Leio agora a::; contradições do Governador Albuíno Aze~ 
redo. relatadas em artigo do Correio Braziliense, de 3~:S-93, 
sob o título: "Taxas de juros deixam Itamar ~angustiado'": 

.. AlbuínO, na -conversa com Itamar, comentou que 
os balanços dos bancos no primeiro semestre deste ano 
são uma demonstração de que as instituiÇõeS -fínan
ceiras, - os banqueiros - , são- os ·~princípáis sócios 
da inflação" e não têm interesse algum em que ela 
seja reduzida. Ou nós enfrentamos -o Sistema Finan
ceiro, com coragem, ou vamos cOntinUar ãSsisúrido' a 
uma transferência direta do trabalhQ_e da produção 
para o se to r especulativo", di'sSe o gove_m~dor_. 

Ele reclamou ainda, diz o governador. que, mesmo 
com a redução da taxa verificada este ano, as taxas 
de juros atuaKsão as iri"ã.lõrCS da história do País. Albuí~ 
no Azeredo descartou, no entanto, o tabelamento co~ 
mo forma de controlar os juros, porque acredita que 
as taxas devem ser, de alguma maneira, reguladas por 
Mecanismos de Mercado.'' 

o- diagnóstico d~ Pre~idente e dO GoV_ern~~or é !p_agní
fico:_ O Sistema Financeiro Nacional, os banqueiros, são os 
grandes culpados desta crise catastrófica. Eles são _os sócios 
da inflação, mas a filosofia deles, os princípios Criados por 
eles, que estão sendo usados pelo governo, pelo Sr. MiniStro 
da Fazenda, e que há décadas nada resolvem, devem continuar 
como está~, para ver como é que o Brasilfica.Isto, pelo que 
se deduz de tudo o que disseram e fizei'am o Presidente. 
seu Ministro da Fazenda e o Sr. Governador do Espírito santO. 

Ninguém tem coragem de fazer nada. A única _coisa que 
de fato começaram a fazer. de uns poucos meses para cá, 
é apontar os banqueiros como os grandes culpados pela infla
ção, mas mudar as regrinhas criadas por eles, para construir 
esta monstruosidade que aí está, nisto não pensam nem é 
permitido mexer, pois eles são poderosíssimos. A solução 
apontada pelo Governador Albuíno Azeredo fica sendo: "As 
taxas devem ser, de alguma maneira, reguladas por meca
nismos de mercado'". Não sabe dizer qual a maneira, mas 
a ''"lei do mercado fica intocável", como-querem banqueiros 
e oligopólios cartelizados. Eis aqui a g-rande novidade, repe~ 

tida por todos os presidentes que antecederam ao atual, sem 
nada conseguirem. E querem Q':!e tudo fique como está, para 
combater a inflação. Os mecanismos de me_rcado se incum
Qirão de-. um dia, solucionar o problema da crise. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores. na realidade, o que quer 
o Sr. Ministro da Fazenda é, repito. ministrar xarope para 
curar o câncer da inflação, quando esse remédio é que está 
enchendo os cofres dos banqueiros_, os quais pretendem man
ter esta democracia fraca, de partidos inexpressivOs, para que 
possam continuar manipulando "a seu modo", o governo to
do ... Nada de_ choques, pois. isto contraria a democracia! 

No-Congresso Nacional há vários grupos já posiciOnados 
em torno do terna: uns, pouquíssimos, sinceros devotos do 
neoljberalismo, como solução, hoje, para_ os problemas do 
Século XVIII, como se nada houvesse mudado na História, 
de lá para cá, nem fatos.nem valores culturais. Outros, aberta~ 
mente pertencentes aOs interesses dos banqueiros, que come
çaram a aqui aportar para defender seu sistema, ressuscitado 
das catacumbas do Século XVIII, para lhes servir de apoio, 
pretensamente científico, chegando eles e seus_ beleguins, ao 
desplante de quererem que a "lei" do mercado seja lei de 
uma ciência exata, quando qualquer homem sério sabe_ que 
a Economia, se é. que é ciência, pertence às ciências humanas 
e-, p'ort3.nto, é normativa, sujeita às Variações dos faias e dos 
valores geo-históricos. Há quanto tempo, aqui no Brasil, essa 
"ciência'' anda recheando os cofres dos banqueiros?_ 

É por tudo isto que o povo anda desolado com nossa 
classe política, e o fantasma da solução excepcional ronda 
nossa periclitante democracia. 

Só. vejo uma solução: acordar a maioria silenciosa e omis
sa para fazer a grande reforma, pois, muita razão assiste a 
Tarcísio Holanda, quando afirmou, ell). seu magnífico artigo, 
aqui de início citado: 

"Se o Congresso continuar resistíndo às reformas 
políticas que dêem operacionalidade ao regime, a de~ 
mocracia brasileira dificilmente sobreviverá." 

O Sr. Ney Maranhão -:-,Permite~me V. Ex~ um aparte. 
nobre SenadOr Pedro Teixeira? 

O SR. PEDRO TEIXEIRA - Com muito prazer, ooço 
o ãparte do nobre Senador Ney Maranhão. 

O Sr. Ney Maranhão - Nobre Senador Pedro- Teixeira, 
quero me congratular com V. Ex• por este oportuno pronun
ciamento, em que dá um recado à classe política e às elites 
dirigentes de nosso País. Temos que fazer um exame de cons
ciência para mudar os rumos desta Nação. O povo está vendo 

·e sentindo as conseqüências. Como-disse muito bem V. Ex~. 
hoje, o Congresso não está muitO bem nas pé-squisas. Temos 
leis que não podem ser cumpridas. Por exemplo. se pegarmos 
a legislação da Previdência S_ocial veremos que é uma das 
leis mais adianta'dã.s do mundo._Outro grande problema é 
a Sonegação que possui comomaior sçnegador o próprio Go
verno. V. Ex~ lembra~se quando o_Senado votou a Resolução 
n~ 58 e dois projetes foram- bem discutidos aqui, sendo um 
meu e outro do -Senador Fernando Henrique Cardoso. hoje 
Ministro da Fazenda, onde os Prefeitos, Go\,-ernadores. esta
tais, eram responsáveis por 52% do débito_ da Previdência 
Social e mais grave ainda foi a apropria-ção indébita pura. 
Por outro lado, quando um empresário atrasa o seu pagamento 
são levados em consideração juros, apropriação indébita, le~ 
vando à cadeia. Existem prefeitos e outras autoridades que 
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deixam de pagar ao Góver:po F~deral, à Previdência, mas 
fazem o desconto nos salários. Isso signifiCa apropriação indé
bita pura. Em Pernambuco, posso ci~ar o·-m.unicípio de Glória 
do Goitá, que há VíntC anOs não pagaya a Previdência. Apesar 
disso, fomos obrigados a premiá-lo, Senador Pedro Teixeira, 
e demos duzentos e quarenta meses de prazo pãra·a: quitação 
da dívida. Agora, está havendo uma regulamentação para 
facilitar ainda mais esse pa:gamentõ.- A lei eleitoral também 
é um problema. Eu me perco por dizer a verdade. O empre
sário dá o dinheiro veladamente e o governador, o senador 
ou deputado gasta-o da mesma forma. Veja V. Ex• a prestação 
de contas dos partidos, corno por exemplo, a do PT, que 
disse ser, coincidentemente, uma conta aproximada. GaStou 
vinte e dois bilhões de cruzeiros, quantia exatamente igual 
até nos centavos à pemiíi:ída por lei. Agora, ·a próprio PT 
está dizendo que h a via contas que foram pagás depois. Quer 
dizer, devemos passar este País a limpo. Recentemente, soli
citei a formação- de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, 
composta de onze membros, pára o Senado Federal nos dar 
a oportunidade -a nós, Senadores -de examinar as contas 
públicas do Governo. O GOvernador de São Paulo diz que 
deve US$ !bilhão à União e esta discorda, alegando que são 
US$13,5 bilhões, ou seja, uma diferença de US$12,5 bilhões. 
Isso corresponde a dois anos de arrecadação do IPMF. Por 
São Paulo podemos ter uma idéia do que acontece no resto 
do País. Então, Senador Pedro Teixeira, V. Ex~ tem razão, 
a responsabilidade é nossa. Téinos que elaborar lei para serem 
cumpridas. O _que é preciso-·ser feito para resolver o problema 
da arrecadação? No meu modo de_ entender, temos que elimi
nar a maioria dos nussos impostos, reduzi-los para três ou 
quatro, tal como ac·ontece nos Estados Unidos e nos demais 
pafses desenvolvidos, a fim de·q-;;_e todos possam pagar. Se 
não tomarmos essas_ p'róVidências, S~nador Pedro Teixeira, 
cairemos no abismo, c -nele ninguém quer cair. Portanto, para
benizo V. Ex• por esse oportuno alerta à sociedade, ao Con
gresso. para que possam9~ mudar essa situação o m~is rápido 
possível. A atual Constituição foi elabOrada quando ainda 
existia o Muro de Berlim. quando havia o comunismo no 
Leste Europeu. Ainda se fala neste País em esquerda e direita, 
acho até graça! Darei Um· eXe.mplo a V. EX'!: no casamento 
do meu filho, levei para Pernambuco a representação da em
baixada da China Popular, representando o meu amigo Ziang 
Zemn. Secretário-Geral do Partido Comunista. No meu Esta
do, o maniqueísmo da esquerda e da direita é interessan~ 
tíssimo. Temos grandes líderes em ~ernambuco, mas quando 
se fala em política eles se transformam: vem a esquerda, a 
direita, os reacionários, etc .. Senador Pedro Teixeira, em Per
nambuco. sou considerado um homem de direita. Meus car
tões de apresentação - porque tenho muitas ligações com 
as duas Chinas -,escritOs em chinês, dizem o s_eguinte: repre
sentante honorárío dos escritórios comerciais-da China Popu
lar. No entanto, sou considerado um homem de direita, em 
Pern"ambuco. Levei a represent~ção de Formosa composta 
pelo Dr. Yen, que V. Ex~ conhece, representando o Ministro 
da Economia, Dr. Vincent Ouyw, para um-almoço no Mou
risco, restaurante muito famoso de Pernambuco, a fim de 
que algumas pessoas da esquerda pudessem conhecê-los por 
meu intermédio. Essa minha atituçle visava mostrar que hoje 
precisamos de blocos; blocos, Srs. Senadores, para o desenvol
vimento do País e do mundo. Essa ideologia de direita e 
de esquerda acabou. Em nossa Constitui_ç'ª-o- ericOntrarnos 78 
artigos de direitos; 46 de garantias, que é a mesma coisa; 
4 de deveres; e de produtividade, Senador, somente 1. Então, 

tem-se gue mudar. Não há povo _melhor que o brasileirp no 
mundo, inteligente, caf>ãz: mas nós, as elites dirigentes. temos 
que acabar com os projetas fc!tõs açbdadamentc ~com projetas 
imediatistas e demagógicos. E isso que precisamos faZer. Pará
bens a V. Ex" pelo seu oportuno pronunciamento. 

O SR. PEDRO TEIXEIRA - Senador Ney Maranhão, 
sinto-me enriquecido pelas considerações sobre o nosso pro
nunciamento, que é calcado num artigo da lavra do jornalista 
Tarcísio Holanda. 

Mas, antes de voltar ao discurso, aproveitando a deixa, 
penso que a crise económica está nã âeperldência direta da 
solução da crise política, porque nosso País é rico, e nós não 
estamos vivendo crise económica; mas, sim, crise de auto
ridade. 

Estamos assistindo conluios, dissensões, trocas de posi
ções, busca de cargos, cada um querendo ser mais forte _do 
que o outro, mas não estamos encontrando soluçõ_es para 
os nossos problemas, 

Pergunto: como é que ó País, como é que os_ homens 
sérios interpretam o pronunciamento do Ministro Sepúlveda 
Pertence, Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, adver
tindo a Nação de que o Congresso Nacional não elaborou 
Lei Eleitoral? S. Ex~ reclama ao Brasil, aos homens de bem, 
e isso tem uma ressonância muito grande, começa no intelec
tual c vai até ao homem do povo. O Ministro Sepúlveda 
Pertence adverte a Nação de que o Congresso Nacional até 
agora não lhe mandou a Lei Eleitoral para que _ele possa, 
realmente, realizar uma eleição cristalina, límpida e moderna. 

Enquanto isso, estamos observando conchavas, disputas, 
·brigas e, _realmente, todos esses acontecimentos degradam 
a classe política. Eu mesmo, às vezes, até me assusto com 
determinadas atitudes tomadas no Parlamento brasileiro. 

Vimos o Presidente da República chamar o Governador 
do Estado do Espírito Santo, parecendo Cristo quando cha
mou os evangelistas e disse: "Ide por todos os cantos e pregai 
o Evangelho para todos os povos". 

Já que voltamos ao Evangelho, precisamos tirar a trava 
- que temos nos nossos olhos, antes de __ ver a trava dos olhos 

dos outros. 
Está na hora de o Congresso Nacional assumir urna postu

ra que lhe torne digno e que não o leve a conceitos, como 
os formulados_ no artigo em evidência, de que se o Congresso 
continuar resistindo a essas reformas a democracia dificilmente 
sobreviverá. Tarcísío Holanda frisou isso, mas isso já -vem 
sendo frisado, desencadeado em vários artigos. 

Sob esse asJ_:!ecto, procedemos a esse discurso, porque 
re3.1mente o_Ministro da Fazenda ainda não apresentou nenhu
ma medida económica eficaz. S. Ex" fica com medo dos impac
tos, almoça com empresários, almoça com trabalhador, enfim,_ 
fica naquela tergiversação, às vezes, até gauderiando por aí, 
como diria o nobre Senador Mauro Be,nevides. Isso é uma 
coisa séria. 

Reforma política e _económica são Irmãs siamesas, é uma 
simbiose, sendo que a política é prioritãrfa, porqUe ninguém 
vai tornar decisão económica se não tiver uma sustentação 
política. Precisamos de uma, política séria, voltada para os 

_·interesses da_Nação para desengavetar projetos que estão aqui 
dormitando, como é o caso do projeto do nobre Senador 
Mansueto de Lavor, representante do Estado de Pernambuco, 
que tabela os juros de acordo com o preceito constitucional. 
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O Sr. Ney Maranhão --Senador Pedro TeiXeira, éomple~ 
mentando o que V. Ex• eStá dizendo, este Senado tem dado 
provas da sensibilidade que a Nação-- está a ,exigir. Há um 
projetO de minha autoria, sobre investiiitCnto de capital estran~ 
geiro. Esse projeto defende a média, pequena e miCtbein
presa, Sr. Senador. Quando V. Ex~ faloi.t_d_Q Senador Man
sueto de Lavor,lcmbrci~mc de que S. Ex" é um dos baluartes 
na defesa desse tipo de empresário. Esse projeto for aprovado, 
por unariimidade, na Comissão-de Constituição, Justiça e Ci
dadania, do Senado Federal. Espelhet-me, nobre Senador, 
na China Comunista. Lá, os empresáiióS- desse tipo fazem 
investimentos, -e~ n·o fim do ano, a remessa de lucros é livre, 
ficando nesse país mais de 70% do dinheiro, por causa das 
vantagens que o governo chinês prop-orcioilã ·para o reinvesti
me-nto. Há quatro meses que esse projeto está na Câmara 
dos Deputados, e. até o presente momento, não foi analisado. 
É um projeto que vai ajUdar tremendamente os investimeritOs, 
e V. Ex~ sabe que 70% dos empregos deste -~ais são patioci
nados pela média, peq-uena e mkfáe--m.=pf&"s-a:. Em cima de 
paus e pedras. vamos inaugurar, no final do mês de agosto, 
uma fábrica de bicicletas. Estamos apenãs aguardando a che
gada do governado_r de um grande estado da China Popular 
- um estado que tem a população do Brasil. Essa fábrica, 
em pleno funcionamento, produzirá 200 mil bicicletas, mesmo 
sem esse projeto, sem essa transparência que o capital estran
geiro precisa para colocar dinheiro dentro deste País. Então, 
penso que precisamos esfriar a Cabeça, prihcípalrnente aqui 
no Senado, que é composto por homens ·de Cabeça branca, 
experientes, que estão dando o exemplo ao País. Temos que 
ficar alertas e fazer essa reforma rapidamente. Muito obrigado 
a V. Ex•, nobre Senador. 

O SR. PEDRO TEIXEIRA- Senador Ney Maranhão, 
na verdade, temos é que nos disciplinar e dar o exemplo. 
É um absurdo o ___ que está acontecendo. Perdoe-me algum 
colega se a crítica lhe atingir, mas é preciso que se toque 
a ferida: precisamos fazer funcionar as nossas comissões. Não 
é possível, não é crível, não é razoável que a comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, desta Casa -a qual inte
gro, e cujo Presidente tem se esforçado para apresentar proje
tes - continue deixando de funcionar pot falta de número, 
fazendo com que os projetos venham para cá atropelados 
-às vezes, jogados na lata do lixo, porque, no final da tarde, 
cansados, os Senadores não verificam ·com.. e:xatidãp Q que 
·ocorreu. E isto tcni. repercussão ncgatíva. 

Sr. Presidente, agradeço pela generosidade de me conce
der mais alguns minutos. Vou concluir o que eu comentava 
em relação ao texto do artigo do jornalista TarcíSio Holanda. 

Só esta reforma prioritária - a dDs partidos - como 
deve ser feita, dará condições de governabilidade aos Poderes 
Executivo e Legislativo para fazer a outra: a do Sistema Finan
ceiro Nacional. Colocaria os banqueiros em seu devido lugar, 
de linha apenas auxiliar e secundária no Sistema, que teria 
como carro-chefe o Banco do Brasil, corno banco do produtor 
e do comerciante a juros próximos de zero, pois o Banco 
do Brasil, de propriedade do povo, não pode ter intuito de 
lucro, mas sim de propicüir auxílio à produção e de facilitar 
as trocas. Ao lado dele, o Banco Central, como sede de Poder 
EmiSSór-,-fãinl5êííi ·e te, -pãrã -acudir aoiastm -cte- nossas imens-as 
riquezas, bens e serviços. ~ -

Não posso c6ftceber que um povo seja posto a serviço 
dos banqueiros, de tal sorte que se chegue a um dia em que 
todos sejam deles escravos_. Os banqueiros estão crescendo 

de tal forma que, em nível internacional, já está acontecendo 
isso. Os se_te países dcos escr"a:Vizaia"ni o resto da humanidade, 
pois a dívida externa é, de fato, impagável. 

Uma reforma assim, chocante, teria condições de dar 
combate aos banqueiros e seu _sistema. O xarope caseiro do 
Ministro da Fazenda e do Presidente Itamar jamais resolverá 
coisíssima alguma. O Ministro prometeu, em primeiro lugar, 
urna inflação de 10%'em dezembro. Agora anda falando em 
25%. Não conseguirá. Com seU xarope caseiro vai nesfOurar· 
a boca do balão". Juro por Deusl 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)~ Concedo 
a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. (Pausa.) 

_Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Maranhão. 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. Pronuncia o 
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores~ o Sena
dor José Eduardo Andrade Vieira, hoje ocupando as funções 
de Ministro de Estado da Indústria, ComérCio' e do Turismo, 
é um dos homens públicos maís cOnceituados e bcm-sucedidos 
na iniciativa priv3da. Por onde passa, deixa a sua marca de 
honradez e competência. 

Por essas razões, com o propósito de colaborar com S. 
Ex~, _e exercendo fielmente as funções constituCiOnais de fisca
lizar os atos do Poder Executivo, previstas n-os incisos IX 
e X do art. 49 da Constituição Federal, a fim de se evitar 
o mau emprego dos recursos públicos, estou requerendo minu
ciosas informações sobre os estoques reguladores de café man-
tidos com os recursos dos contribUintes. - - - --·-- -

Como é dõ -cOnhednl.ento- deSia Nação, os cafeiCUltores 
foram agraciados com nada menos do que um bilhão de dólares 
(2<} trilhões de cruzeiros), no Orçamento de 1994, enquanto 

__ 9, meu sofrido Nordes~e. em conjunto com a Região Norte,. 
foi contemplado com apenas 21 trilhões. Portanto, a simples 
comparação dos números indica- a ínsensibilidade dos tecno
cratas do Executivo com relaÇão ao problema da fome e da 

. ipi$~ria qil.e e~tão nos angustiando e que castigam mais de 
32 milhões de brasileiros. . 

Cqmo um dos conhecedores da política de armazenagem 
dos estoques reguladores e sabedor dos grandes prejuízos cau
sados aos cofres públicos pela tecnoburocracia, sugiro ao emi
nente MinistrO José Eduardo a contratação de empresas priva
das, com bom conceito profissional, a fim de que procedam 
à fiscalização e_ à auditagem na_ utilização dos recursos e no 
manuseio dos -estoques, a firil de evitar que a "raposa: tOme 
conta do galin_heiro". _ 

Com essa medida, estou absolutamente convencido de 
_ R_Ue os recursos do Fundo serão economizados e retornarão 

ao Tesouro Nacional, que poderá empregá-los em áreas mais 
. _ care_ntes ~ prioritárias, do ponto de vista social. 

Por isso, p-asso a ler o requerimento entregue à Mesa 
do Senado Fedúal: 

REQUERIMENTO N' , DE 1993 
Sr. Presidente, 
Requeiro â Mesa, na forma do disposto no art. 216 do 

Regimento Interno do Senado Federal, sejam solicitadas ao 
Exc_elentíssimo Senhor Ministro de Estado da Indústria, Co
mércio e do Turismo as seguint~s informações sobre O café: · 

__ --- É --sabido-:que---boa -porcentagem-do-s--estoques--governa= 
mentais se pe-rdem ou são desviados nos próprios armazéns 
contratados pelo Governo, assunto que foi objeto de recente 
e ampla divulgação pela imprensa. Têm-se também notícias 
de que o MiniStério determinou medidas visando o recebi-
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menta dos créditos decorrentes junto às empresas armaze-na
doras. Em razão dos fatos. indago ao Senhor Ministro: 

1. Que medidas efetivas foram adotadas pelo Ministério 
a respeito do assunto e em que consistem especificamente? 

2. Qual a extensão do prohlema,_oumais propriamente, 
qual o volume físico-financeiro dessas perdas ou desvios? 

3_. Desde quando vêm ocorrendo problemas relacionados 
a quebras, faltas ou desvios de estoques, frente aos dispositivos 
legais, contratuais e os constantes de normas itltetnas? 

4. Na oportunidade de constatação de anomalias na arma
zenagem, foram ou estão sendo aplicados os dispositivos legais 
previstos na denominada Lei de Armazenagem (Lei n" 
1.102-1993)? - - . . 

5. Quais as empresa~s-~ã:r-mazenadoras inadimpleittes _com 
o Governo, em razão de irregularidades na execução dos servi
ços de armazenagem? Estão ou não essas e·nlpresas proibid~ 
de operar na armazenagem de estoques governarrientaís? 

6. Como se encontra a fiScalização relativa ao café? 
7. Precisamente, em que período e sob que Governo 

ocorreram os maiores escãndalos sobre os estoques, noticiados 
pela imprensa? 

8. Qual a política do Go'\lern·o pai-a o sCtor cafeeiro, relati
vamente aos estoques (ou queima)? 

9. Quem arcará com o pagamento· de ·tal política? 
Encaminho à mesa, Sr. PreSidente, este requerimento 

de informações. 
Era o que tinha a dízer, Si-. PreSidente, _ 

O SR. PRESIDENTE (ChagasRodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Mauro Benevides, por· permtita 
com o Senador Cid Sabóía de Carvalho. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- EC.-Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Pre_sidente, 
Srs. Senadores, desejo comunicar à Casa que, em reunião 
realizada no meu Estado, prefeitos de várias Unidades Federa
tivas do Nordeste decidiram vif a Brasília, no próximo dia 
18, para trazer dados ainda mais atualiza<;)os sobre.a questão 
da seca na· nossa região. - - --
. Ressalto, Sr. Presidente, que o quadro adverso que se 
mstalou no Polígono das Secas, já há dois a_nos, assume, neSte 
instante, uma situação de .extrema gravidade,_com os homens 
do _campo se deslocando às capitais para reivindicar-trabalho 
e alimento. Em Fortaleza, acamparam, diante da Secretaria 
de Agricultura, cerca de 2 mil trabalhadores rurais, recla
mando a ampliação do número de vagas nas chamadas frentes 
produtivas. Convém destacar que o Governador Cito Górhes 
após dialogar com os manífcstantes que ihe fizeram, naquel~ 
instante, um apelo dramático, acresCeu o r'fú'ffiet-0- de vagas 
nas frentes de serviço - mais 60 mil vagas para absorver 
a rnão-de~obra trabalhadora. Além disso, com recursos do 
próprio Estado, autorizou a elevação da rem_uneração devida 
aos trabalhadores de 1.300 para 1.800 cruzeiros reais. 

Desta9ue-se, Sr. Presidente, que os prefeitos tentarão, 
nesta Caprtal, audiência com o Presidente_ da República e 
com o _Ministro Alexandre Costa, Naturalmente, vão expor 
o deseJo de que seja garantido um número mais expressivo 
- 500 mil vagas - de trabalhadores nas frentes_ produtivas, 
uma vez que, no número atual, os trabalhadores não contam 
com as mínimas condições _de sobrevivência, muitos deles à 
margem dos alistamentos procedidos. , ,_ -

Sr. Presidente, Srs. Senadores, yisitei, n~sse fim âe sema
na, diversos· municípios do Ceará, tais como. QuíXeiáinObhn, 
e Quixadá, no Sertão Central. Estive, também, na Região 

Jaguaribana, visitando os Municípios de Limoeiro e Russas. 
onde pude recolher dados preciosos que indicam, lamenta
velmente, a agudiz_ação do quadro marcadamente adverso que 
se instalou no Ceará e em outras Unidades do Nordeste brasi-
leiro. _ 

Portanto, ·ao Vlr à t_ribuna na manhã de hoje_, quero predis
por as autoridades federais para esse oportuno e relevante 
c_ontato com os prefeitos, que lutam ·para· garantir a sobrevi~ 
vência do homem do campo, defendendo o aumento de vagas 
nas frentes produtivas e remuneração, Sr. Presidente, que 
poderia cbegar à metade do salário mínimo pago aos trabalha
dores de todo o País. São essas as duas reivindicações que 
integram o rol das postulações dos cerca de mil prefeitos de 
municípios nordestinos. 

Sabe~se, por outro lado, que aquilo que representou até 
aqui a vontade política dq Presidente Itamar Franco -Sua 
Excelência sugeriu à SúDENE a implantação de um programa 
de obras duradouras que nos permitisse garantir uma resistên~ 
cia hídrica expressiva para a Região ...;_será também reivin
dicado por esses chefes de municipalidades, que, somados 

--~Senadores e Deputados do Nordeste, solicitarão do Governo 
_ '-! execução de um plano de obras duradouras, de caráter per
manente. que fortaleçam a estrutura hídrica da nossa Região. 

Ao fazer essa cOmuniCação formal a V. Ex~. Sr. Presi
dente, e aos noJ:>res Senadores, estou absolutamente convicto 
de_ que todos nós haveremos de apoiar essas iniciatrv·as·. O 
Presidente_ )tamar FrancQ, que desde o primeiro momento 
rrianifestou extraordinária sensibilidade para enfrentar esta 
questão, e o.Minisfro Alexandre Costa baverão de buscar 
o atendimento das postulações que, no __ dia 18, serão leyadas 
ao conhecimento do Chefe da Nação e do titular da Pasta 
de Integração RegiOnal. 
· -Era o que tinha a dizer. Sr. PreSidente. 

O Sr. Pedro Simon- Sr. Presidente, peço ·a palavra, 
para uma explicação pessoal. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)--,- V. EX' tem 
a palavra, na forma regimental. 

O SR. PEDR.O SIMON(PMDB- RS. Para uma expli
CãÇão pessoaL Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, volto a esta tribuna para tentar desfazer a 
imagem que, pelo noticiário de hoje, poderá ser _atribuída 
à minha pessoa, embora não seja a que caracteriza a minha 
maneira de ser-. Para isso. reitero o que foi dito por mim, 
há dois dias, neste plenário e no gabinete do Presidente do 
Senado enl reunião com lideranças sindicais. 

A televisão apresentou-me falando- e falando com vee
mência- nesta Casa. Por esta razão; váriaS peSsoas me per
guntaram .se eu estava bravo. agas.tado. Convém esclarecer. 

A esta altura, meus colegas nesta Casa já me conhecem 
e sabem que tenho um estilo próprio de falar. Ponho alma 
naquilo que falo, emociono-me facilmente. Mas isto não quer 
dizer que eu esteja magoado ou irritado. 

No Rio Grande do Sul, meus companheiros de Assem
bléia Legislativa, que já me conheciam, diziam que, quando 
falo medindo as palavras, devagar, é porque estou preocu
pado, ou seja, a situação é delicada. Por outro lado, quando 
falo exaltado, com emoção, é porque estou trãnqüilo, convicto 
e firine do caminho a ser percorrido. O fato de eu haver 
fa:Iado com veêmencia apenas significa a emoÇão naquilo que: 
eu estava defendendo. 
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Sr. Presidente, tenho o maior respeito pelas centrais sindi
cais, pela Força Sindical, pelas CGT, pela CUT; considero 
importante o seu trabalho. Assim como V. Ex\ sou da luta; 
sou do tempo cm que central sindical era uma expressão maldi
ta. Na época do Dr. João Goulart, do antigo PTB, debatíamos 
muito sobre o _direito 'de os trabalhadores terem uma central 
sindical. Eu pertencia à luta pelas reformas de base, anterior 
a 1964. Defendíamos a importância de os trabalhadores terem, 
no Brasil, como têm nos Estados Unidos e em outros pafses 
capitaliShs, uina unidade sindic_al. _ _ " _ 

A minha carriínhada vem de muito tempo. É singela, 
humilde, não tem grandes realizações, mas tem - e faço 
questão de manter - autentiCidade c_unidade, na minha 
maneira de me comportar. Soü-i.iina pesSoa que, graças a 
De_us, desde_ os tempos de estudante do Colégio Rosário, 
passando pela Junta Govei'li.ativa, na- Presidência da União 
Nacional dos Estudantes;· ou como advogado, professor uni
versitário, ou neStã -casa, como Senador, ou como Gover
nador ou Ministro, ou na OposiÇão,- faÇO- Um eSio-rço muito 
grande para me identificar com os mesmQs prinCípiOS e idéias. 
E claro que sempre se evolui. Estamos vendo hoje, pratica
mente, o mundo se perguntando para onde caminha, um mun
do que· assistiu à derrocada da União das Repúblicas Socia
listas Sovíéticas e à queda do Muro de Berlim; as indagações 
e interrogações são permanentes. 

Cánstatamos, Sr. Presidente, a cada momento, essa evo
lução. Inclusive agora, quando se fala em reformar a COnsti
tuição, vemos que, em relação a alguns princípios, conside
radas cláusulas pétrcas constantes da Coo_s_tituição de 1988, 
já existe uina interiogilçãó, urna dúvida e uma predisposição 
para alterá-los. Mas pãrece-me muifo iiripofiante termos--a
dignidade de defender a idéia, a filosofia, e o pfiilcípio ineferi
tes à nossa sociedade e à nossa ética. 

Por iStO, respeito o direito das entidades sindicais - a 
CUT, a Força Sindical, a CGT do meu querido amigo Paulo 
Paim,--â.o PT. dos partidos de oposição, de debaterem por 
uma política salarial. Is.so-é importante. Em uma hora como 
esta, com uma inflação maluca como essa que aí está, com 
os aumentos de preços generalizados, querer aumentar o salá
rio parece-me absolutamente o óbvio. Seria ridículo da minha 
parte se, a esta-altura, levantasse alguma dúvida com relaÇão 
ao fato de que os trabalhadores, mais uma vez, estão pagando 
a conta e correndo atrás da inflação. Pelo amor-de Deus, 
Sr. Presidente! Não é isso que estou dizendo. Reconheço 
que, mais uma vez, neste País, muiüt genie está enriquecendo, 
em detrimento dos trabalhadores, que são Os que vão pagar 
a conta. 

O que eu quero dizer, Sr. Presidente, é que há uma 
proposta, há uma idéia, e se avançou no tempo com relação 
a algo que me parece tão importante, ou até - atrevo-me 
a dizer- mais importante do que se discutir só lima lei salarial, 
que é a chamada Agenda BrasiL O Presidente da República, 
o Ministro da Fazenda, o Ministro do Planejamento, o Minis
tro da Indústria, do Comércio e do Turismo, o Ministro da 
PreVidência Social, o Ministro do Trabalho e Administração, 
o Presidente da Câmara-dos Deputados, o Presidente do Sena
do Federal, as lideranças parlamentares, os_ empresários da 
agricultura, dos bancos, do comércio, da indústria:, e as quatro 
unidades sindicais sentaram-se à mesa em três reUniões, tendo 
o Presidente da República presidido longas_ discussões; fez-_se 
com que assessores desses grupós continuassem trabalhando, 
lá, no Ministério-do Planejamento. Redigiu-se uma pauta pre
liminar que se chamou de Pauta Brasil, onde a CUT, a Força 

Sindical e as assessorias parlamentares entregaram as suas 
propostas. E tem-se uma média de pensamento dessa que 
se chamou Agenda Brasil -e pode se dar o nome que bem 
se entender, porque todos temos um medo enorme de fazer 
referência ao Pacto de Moncloa, objetivando um entendi
mento geral, fazer alianças, etc., porque são palavras tidas 
como malditas, porque parece que o Brasil não pode sentar-se 
à mesa para buscar um entendimento. Parec_e_ que isso só 
foi .. possível~ e conseguimos o máximo- pa:ra tirar 9 Sr. 
Collor de Mello. 

Lemos_, por exenlplo, no Jornal do Brasil de ontem, maté
ria sob_re s_e: o golpe virá ou não. O Sr. Armando Falcão, 
com a m;::tior tranqüilid_;::tde_ , _afirma, em artigo n_9 _Jornal do 
Brasil, que as notícias são essas que estão aí, estão falando 
que vem, há prenúncios nesse sentido, conforme aconteceu 
em 1934, em 1950, em 1961, em 1964, e em, 1968, o Ato 
Institucional n~ 5. E os Ministros militares dizem, com a mainr 
calma, que as Forças Armadas estão cumprindo o seu dever, 
o arn!?!ente é da mais absoluta_ normajidade, apesar de existir 
uma certa insatisfação com o soldo dos militares, que está 
defasado. Existe uma certa preocupação com as verbas neces
sárias para que as Forças Armadas mantenham o status quo, 
mas reina um clima de respeito e de ordem. 

Mesmo assim, aqui ou ali, alguém da reserva, em entre
vista à imprensa, fala em "fujiiriorização" e outras coisaS mais. 
Esse ambiente, que é ruim, pés'sinlO-, negativo, Para O Conjunto 
da sociedade, _aul!l_e_nta a cada dia~ Agora, tentar-se- buscar 
u_m diálogo respeitoso,_sérin, p~re_çe--me-_que é II1i:!iS importante 
do que apenas a lei salarial. 

O Sr. Mauro Benevides ~ Pei-mite:..me V. E~ uffi-aparte? 

OSR. PEDRO SIMON -Ouço V. Ex• com muito prazer. 

O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador Pedro Simon, 
desejo oferecer a V._ Ex' o meu, ieste_munho -do comportamento 
absolutamente correto de V._ Exn na condução de todos esses 
entendimentos. E remonto a um fato com mais anterioridade. 
Em dezembro, antes mesmo de se caracterizar o definitivo 
afastamento do Presidente Fernando Collor, quando, com 
a minha responsabilidade de então __ Presidente do Senado e 
do Congresso, defendi como imprescindível a sustentação da 
governabilidade, V. Ex•, no meu gabinete, na presença do 
hoje Presidente e então Líder do PMDB, Humberto Lucena. 
defendeu exatamente que qualquer esforço conduzido pela 
classe política deveria ter. necessariamente, a participação 
dos trabalhadores. Já naquela ocasião, ou seja, em dezembro, 
num momento de extrema efervescência na vida político-insti
tucional do País, V. Ex~ marcava sua posição de identificação 
com os segmentos dos sindicatos, das confederações, garantin
do-lhes a presença em qualquer negociação que tiVesse em 
vista a sustentação da govemabilidade. Se V._Ex~ participou 
da Agenda Brasil, se V. Ex" também esteve na reunião de 
ontem com o Presidente Humberto Lucena, acredito que a 
süã -postura haverá de guardar absoluta identidade com toda 
a sua vida pública, respeitando as reivindicações dos trabalha
dores e permitindo-lhes, portanto, uma participação nas gran
des decisões nacionais. Acho que V. Ex~ deve seqüenciar e·sse 
trabalho, ultrapassar interpretações equivocadas que momen
üineamente possam surgir e~ como Líder do Governo, como 
Parlamentar dos mais _destacados, como membro do Senado 
Federal, deve continuar porfiando com esse mesmo destemor, 
com essa mesma sinceridade, garantindo, no menor espaço 
de tempo possível, esse grande entendimento que viabilize 
o País, permitirido, portanto, que ultrapass_emos essas dificul-
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f;lades, com o fim próximo da reCCssão e o surgim-ento daqu.ilo 
que· é desejo de todos os brasileiros, a retomada do cresci-
mento econômico. -

O SR. PEDRO SIMON ~Agradeço profu~damente a 
manifeStação de V. Ex•, porque creio que- é-preCíSO-, iiU.Ina-
hora como esta, aprofundarmos a análise que faZemoS dos 
outros e de nós mesmos. Não me considero dono da verdade. 
Acho que seria ridículo, de repente, alguém dizer: .. Este é 
o caminho, esta é a verdade, esta é a luz." Podemos ler o 
Evangelb9 e ver que lá eStá escrito isSo, nias n-ão será esse 
ou aquele que, individualmente, vai adotar uma posição como 
se fosse a única. Porém, no momento em que estaniOs vivendo, 
entendo e respeito discutir uma lei salarial, mais uma vez. 
Nós todos - os trabalhadores, os sindicãtos, o PMDB, o 
PT e os outros partidos - vimos debatendo longamente lei 
salarial. _ _ _ 

Essa -deve ser- a vigéSima ou vigéSíiilã -ititCCífa fei s3Iafial 
que-deu aumento de 100%, ou até mesmQ de 120%. O que 
eu quero defender é que -se está propondo uma paUta· pa-ra 
debater a realidade da sociedade brasileira, além da lei salarial. 
E o que não entendo é que, de uma hor~_pa!a. outra, uma 
central sindical diga que nãO va:rmais piiftici_par da diScussãõ-. 
Eu éntendería se os Cmp-reS~ti:Os nãO 'quiSe.sse!ri -paitldp3r. · 
Pode-se até dizer que os e-mpresários estão Participando mas 
estão fingindo e que, n<,I verdade, na hora de colaborar, não 
vão querer;·que eslão-pâ.rtlêipando, nillgUéln pode negar. 

Eu imaginava que o S~. Ferrla"ndo Henrique Cardoso, 
Ministro da Fazenda,_ pudesse _dizer que não iria parfidpãr-, 
para esvaziar essa frente; iri13ginat'ia qUe o Sr. Walter Barelli 
não quisesse participar; iinaginaria que àiguéro da.. Câmara 
ou do Senado não quisesse participar. Mas, de repente, avan
çou-se. Há um gr':J-pO reunido, composto das quatro centrais 
sindicais, das quatro entidades empresariais, do Governo, da 
Câmara e do Senado, e alguém diz que não v~i mais participar, 
pois o-problema é a lei dos 100%, c, se não a votarem, rião 
há mais o que fazer. Será que esse é o caminho? 

Como eu disse da tribuna, anteontem, e volto a dizer: 
ao mesmo tempo que se discute a lei salarial, podemos exami
nar alguns outros temas. Por exemplo, observem o que ocor
reu a pretexto de tirar três zeros! O Gov~nlg não tomou 
medida económica nenhuma; a não ser retirar os três Zeros, 
coisa que, diga-se de passagem, a sabedoria popular já estava 
fazendo. Ninguém falava trc_zento_s mil cruzeiros; os cidadãos 
falavam "trezentos paus", porque já fazia parte da tilosofia 
popular. Ao ir ao·supcrrn:etCãdo, observa-se que, com a retira
da dos três zeros, o produto que custava quatrocentos e vinte 
mil cruzeiros' passõu-a Custa-r novecentos e cinQüenüt CruzeiiOs 
reais. -

Essa pauta de discussão é para fazer uma análise do que 
está acontecendo. Pode-se argumentar: is.so ·é_ Problema do 
Governo! Pode até ser, mas nessa ·pauta nóS debateríamos 
essas cõi$as que estão aconteCendo. S:erá que isso l).ão é impor
tante? Será que não é-importarite examinarmos juntos, ·por 
exemplo, a questão daquelas mercadorias que apodreceram 
no depósito? :é um ~problema a ser discutido. 

Um outro exemplo seria a questão das tarifas. Nós acom
panhamos a preocupação do Presidente Itamar Franco. do 
Ministro Fernando Henrique, no sentido de c;o~trolar as tari
fas. Eu, que já fui Ministro, sei disso, assiin corno o sabe 
q Senador Jarbas Passarinho, porque també_J!l foi Ministro. 
As vezes foge ao controle do Gov_erno o preÇo da gasolina, 
do petróleo, das tarifas telefônicas ou de energia. O tema 

ta;ifas públicas, pois, também pode fazer parte dessa mesa 
de negociações. 

-~di.úiO--íóPIC"o inlPortante - eU já repeti muitãs vezeS 
-é o problema dos juros. Durante um longo tempo diziam 
que os juros não podiam baixar porque o Governo rola mais 
de 35 bilhões de dólares, e a rolagem desse valor tem que 
resultar em juros altos senão não rolam os títulos. Pois- o 
Sr. Fernando Henrique Cardoso, que é o Ministro da fa.zef1da, 
afirma que há meio ano o Governo j~festá rolando os títulos 
a praticamente 18%. Baixou de-· aproximadamente 30 para 
18%. No entanto, os juros da sociedade são de 30 a_ quase 
40%. E esse_ é um assunto sobre o qual podemos sentar e 
discutir: o que ·está havendo, por que é que não baixa. 

Essas questões, náo sou eu, o Pedro Sinion, -quem está 
levantando. Essas questões fazem parte da Pauta Brasil. eJabo
rada pelas centrais sindicais," pélos empresários, pelo Governo 
e ·pelas Lideranças do Congresso. De repente, não vamos 
mais discuti-las. Eu acredito __ que deyeria haver uma reunião 
de emergência. Eu acho que -os _trabalhadores deveriam_ bater 
à porta do Presidente e exigir uina reuni3o_urgente._ Por quê? 
Tem que haver uma reunião urgente, Sr. Presidente, porque 
alguns, sob o pretexto da retirada dos três zeros, estão aumen
tando os preços desmedidamente. Agora, nós, aqui, estamos 
fazendo o quê? Estamos querendo uma lei salarial que au
mente os salários em 100% e estamos verificando que os preços 
estão indo lá para cima. E o que vai acontecer! _O filme 
é velho. Aconteceu aqui: nós já vot3moS umã lei ígU:aiZinha 
a esta dos 100%, e a inflação, que estava em 30; terminou 
em 84%. Esse filme é antigo-.Seiá que alguém quer repetir 
esse filme? Será que querem seguir o mesmo caminho? Será 
que nós estamos começando a voltar no "quantp pior, me
lhor?" Eu não consígó e-ntender- jurO que não consigo enten
der- por que não se quer sentar à mesa para discutir! 

Vamos cobrar do Governo, vamos cobrar de seja lá quem 
for. Por que essas tarifas estão aumentando constantemente? 
O que está acontecendo? Vamos discutir! Se querem aumentar 
o salário em 100%. aumentemos em 100%1 Só que a inflação, 
que agora é de 30% , passará dos 45%. Argumentarão: não 
é devido ao salário! Sei que não é pelo salário, mas sei que, 
a pretexto do aunlento de salário, o preço das mercadorias 
aumenta. Não é preciso ·ninguém dar esta aula: salário nãó 
aumenta inflação; é correção de salário em função da inflaç_ão. 
Sei que QSalário está correndo atráS: da inflação! Mas a hfstória 
mostra que, havendo inflação, o salário vai a vida inteira 
correr atrás dela. Disso todos sabem! 

Então, não consigo entender que queiram aumentar o 
salário sabendo que vai resultar em aumento da inflação, quei-

. ram que o salário continue correndo atrás da inflação, e não 
queiram discutir uma maneira de dimin_uirmos a inflação. Não 
consigo entender, repito! É de responsabilidade do Governo? 
Pode ser. Pode ser que alguns não queiram sentar-se à mesa 
temendo um desgaste. A tese de_ aumentar .~alá rios é ·muito 
sfinpática·, é positiva, é eieítoiaL Sei. porque eu já fui ating~do: 
amigos meus da CUT fizefam, em Porto Alegre, um panfleto 
onde incluem o Pedro Simon entre os que não votaram pelos 
100%. Eu sei disso! Porém, não-estou preocupado. Ao longo 
da minha vida, tenho tomado as decisões que a minha cons
ciência manda. A única coisa que temo - eu já disse desta 
tribuna -e me pergunto é: .será que estou mudando? Será 
que o Pedro Simon, agora, numa eventual posição de Lide
rança -do Governo, é diferente do outro Pedro Simon? Isso. 
sim; ine pn!ocupa. Depois, pergunto-me: será que o Itamar 
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Franco, o Pedro Simon, o Walter Barclli, o Antónío Britto, 
o Fernando Henrique Cardoso, todos mudaram? 

Sou autor de quatro projetas que tratam de lei de salário 
mínimo. Sou autor de uma lei de salário mínimo que inclui 
o lazer entre as ncc.cssidadcs do trabalhador. Sou autor de 
um projeto de lei segundo o qual, na época, deveria haver 
aumento do salário mínimo quando a inflação atingisse 10%. 
Vejam que a· inflaÇão-era pequena naquela épOca. O meu 
argumento era de que, sendo o aumento automático, todos 
os empresários lutariam para que a inflação não chegasse 
nem a 10%, para que não tivessem que dar o aumento os 
saláriOs. 

Quando vejo esses prOdutos apodrc_ccndo, Icmbro~me 
de que, quando eu estava no Ministério da Agricultura, tomei 
uitfa atitude corajosa. Adotei uma política chamada Plano 
de Alimentação Popular. Os produtos que estavam nos arma~ 
zéns do Governo, em vez de serem leiloados, entregues aos 
grandes- como se fazia àquela época -nós os distribuamos 
35_%_ mais baratos do que a cesta básica nas áreas mais humil
des, mais pobres do Brasil. Veio o Plano Cruza~~ e acabou 
com o plano. No Governo do Estado do Rio Grande do Sul 
eu repeti _esse plano, que sigriificava que o homem da favela 
podia comprar muito mais. Hoje, desgraçadamente, num regi
me de inflação como este, quem paga a· conta mais cara é 
o homem da fave_la. Nós todos que estamos aqui compramos 
nos supermercados.. Enquanto compramos um produto no 
supermercado a 10, o homem da favela, o dono do boteco 
da favela vai no mesmo supermercado e compra o produto 
também por 10 e o vende na favela por 12 oU 13, porqUe 
vende a prazo c porque tem somente 20 ou 30 fregueses. 

Esse plano deu certo quando eu era Governador do Rio 
Grande do Sul e deu certo quando cu era Ministro da Agri
cultura. 

O que o Pedro Simon quer dizer com isso? Eu quero 
dizer que cada um tem de fazer o que pode para combater 
a inflação. Cada um tem de fazer o que pode para diminuir 
as condições de infelicidade e de injustiça dos que vivem por 
baixo, e não apenas beneficiar a grande arregimentação~ 

Eu, por exemplo, tenho uma dúvida: o pessoal da CUT, 
da CGT e da Força Sindical defende a tes_e_ que lei deve ser 
estendida a até 20 salários. Será que isSo é ViâVel? S_Qu_ um 
apaixonado por apenas uma lei que defenda um salário míni
mo, porque, de acordo com a Constituição, o salário deve 
dar condições de se viver com dígnidade. Se o salário mínimo 
garantir que o trabalhador viva com_dignid_ade, o aumento 
dos outros salários virã-Co-mo conseqüência natural. 

Temos que discutir essas questões. Não podemos anual
mente, discutír nesta Casa uriiã.lei salarial, votá-la_ e ir 6m_bora, 
não nos importando com o que vai acontecer. Tenios que, 
no Congresso Nacional, debater constantemente essa matéria, 
que está sempre em pauta, independentemente de projetes 
de lei. E essa é a realidade da sociedade brasileira. 

O Sr. Esperidião Amin- V. Ex1 me permite um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON- Com todo. o prazer, nobre 
Senador. 

O Sr. Esperidião Amin - -Senador Pedro Simon, com
preendo que V. Ex~ e-Steja fazendo .este pronunci~mentó ~e
pois de notícias, que a imprensa nactonal está a veicular hoJe, 
a respeito da reunião_ havida, já no âmbito do. C~ng~es~o 
Nacional, com a sua presença, com as das centrrus smdlcaiS. 
E alguns reflexos que _certamente molestam até a ConsCiência 
de V. Ex~ como lutador, preocupado com a questão social. 

Quero, aqui, faie-r duas observações, j_á_ que é muitO~ difícil 
apãrteá-lo em um ponto do seu discurso. Primeiramente, V. 
Ex• fala com mais tranqüilidade agora do que quando iniciou 
seu pronunciamento, de _acordo com os Deputados Estaduais 
do Rio Grande do Sul. É porq-ue, preocupado, começou falan
do pausada e lentamente, mas agora voltou ao seu estilo esfu
ziante~ ·generoso;- de maneira que já chegou à normalidade. 
Fico mais tranqüilo com isso, porqtie V. EX' havia começado 
sua fala vagarosamente. 

O SR. PEDRO SIMON -0 Senador não perdoa ... 

O Sr. Esperidião Amin - V. Ex• disse: - "'Meu pessoal 
da Assembléia Legislativa do Rio-Grande do Sul dizia: quando 
Simon fala calmo-é porque ele está preocupado". 

O SR. PEDRO SIMON - Este é o brilho de V. Ex•: 
não perdoa nunca meus sentimentos. Por issOãdmiro V. Ex~ 

O Sr. Esperidião Amin - Quando SimOn fala esfuzian
temente é porque está tudo_ bem. Não o aparteei em seu 

. pronunciamento, feito há dois _dias nesta Casa, porque, se 
fosse fazê-lo, iria dizer-lhe o que agora estou com vontade 
de dizer. Se o Líder do Governo faz um discurso plangente 
~ __ sem que haja nisso ironia --,_choroso •. em ~elação ~o 
quadro de reajuste de preçOs de gêneros aliró.entícios- V. 
Exa mostrou, há' dois dias, uma pi anilha de reajustes de gêneros 
de_ primeira necessidade_ com reajustes exorbitantes, remar
cações exorbitantes, etc-, imagine ó choro do assalariado!? 
Se o Líder 9q_Gpverno.chega a esse tom lamurioso, imagine 
como vão 70%, 80% dos brasileiros!? Qual o nívelde ruído. 
de choro, dessas familias? Mesmo -que o Govei"no sõiinho 
não tivesse responsabilidade sobre isso, deveria ter a maior 
delas_ na indicação do rumo ·da sociedade. Quando o GOVerno 
se manifesta através de um Líder credenciado, autorizado, 
respeitado como V. Ex~....,....,. e nesse tom, duas coisas ocorre~ 
ram-me; hoje, nem tanto, porém vou dizer: das duas, uma: 
ou V. Ex• já estava com saudade do Brasil, posto que no 
mesmo dia se anunciava sua nomeação para a Embaixada 
em Portugal, já estava com saudade dos seus pagos; ou o 
Governo está preparando um choque heterodoxo, ou seja, · 
vai congelar os preços. Sejã.mos piãticos: choro por choro 
vale mais o seu. Disso todos nós, V. Exa e o Minjstro da 
Faze-nda, temos conhecimento. O Senador Mauro BeneVides, 
com a energia por:_ ~odqs reconhecida, há pouco falou de suas 
itas ao interior do Estado do Ceará, e todos nós, que percor
remos nossos Estados cumprindo nossas obrigações, principal
mente agora nesse mês de julho~ recolhemo$ os_depoimentos 
mais veementes. Gostaria de dizer, Senador Pedro Simon. 
que se_ a CUT vai sair ou não da discussão, não me preocupo, 
porque penso que a CUT- eu que sou crítico, muito crítico 
da CUT - não está errando sozinha; ela está' participando 
de um momento de nossa vida. O Governo, Senador Pedro 
Simon, colocou a Lei Salarial como o_ breque desse acordo. 
Tudo mais está acontecendo: reajuste dos combustíveis -
ontem, tivemos mais um. O reajuste, nos últimos 30 dias, 
só do combustível, foi superior à infl~ção. Sabemos - já 
disse aqui- que as ações da TELEBRAS puxam o mercado, 
porque o Gov·erno tem o compromisso de dar reajuste às 
tarifas te_lefônicas superior à inflação. Tudo está indexado; 
o salário não. Ele não será, no que depender da medida provi
sória do Governo, indexado. Por isso, mesmo sendo um crítico 
ativo em relação à atitude da CUT, nesta hora, temos que 
có_mpreender o que_ ela está fazendo. Eles não têm a mesma 
responsabilidade do CongreSsO e_ do Governo, têm menos. 
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A responsabilidade ~_eles é m~is seto_rial, mais-lOcalizada. Não 
sei, Senador Pedro Simon, se o Governá vai ou não prosseguir 
esse diálogo com todos aqueles que participaram desde o iní
cio; mas estamos devendo ao assalariado uma_rêsposta, e 
o Governo ainda não deu uma solução. 

O SR. PEDRO SIMON - Agradeço- o aparte do ilustre 
Presidente Esperidião Amin. -

Volto a falar com calma, de acordo. com o que V~ Ex~
disse, porque, realmente, volto a parar. De repente, é dito: 
será que o Pedro Simon ~stá na tribuna do Senado querendo 
falar da CUT, e precisa o Senador Amin vir çiizer: para o 
Senador Pedro Simon: olha, a CUT está G_erta, V. Ex~ é que 
está errado'? Será que é isso que está acontecendo? Será que, 
amanhã, as manchetes vão dizer mais isto: olha lá o Amin, 
um grande companheiro, um homem bril~ant~, digryo, mas 
é o Presidente do antigo PDS; foi Governador pelo antigo 
PDS, está lá do lado da CUT, c o Simon está do outro lado? 
O-qUe aconteCeu? O Amirí eVoluiu, é ago·ra um homem avan
çado, progressista, e o Pedro Simon não. Olha, -estou assus-
tado! _ 

Sinceramente vou ter que parar, vou pegar meus pronun
damcntõs e comunico _a V. Ex•• _qu'= vou para casa refletir 
e analisar. O qUe está ãcoilfecendo? ... Quer dizer, o meu · 
amigo Alriin, um homem de bem, progressista~ sei disso, 
embora muitas vezes a sociedade não saiba que o Ainin foi 
GovernadOr do antigo PDS e foi um hor:ncm da antiga ARE~ 
NA - , é tido cámo· uma pessoa que ~tem idéias dífereiiteS 
das minhas. Sou tido como um homem progressista. 

O Sr. Esperidlão Amin- ISso é só do pessoal que tem 
preconceito, Senador. 

O SR. PEDRO SIMON_:__ Venho do antigo PTB, MDB 
e tenho até idéias considel_'adas meio_ de esquerda. De repente, 
o Senador Amin evoluiu e eu regredi. será que é iSS0, ou 
será que não estou entendendo, sou de uma incompetência 
total, que também estou J;:Cgrcdindo na exposição de minhas 
idéias? Não alterem o sentido do que estou dizendo. O que 
acentuo é que o problema da inflação é dramático; os trabalha
dores estão pagando para trabalhar e isso· é uma ThjU.SfiÇa. 
Mas queremos o quê? Debater uma Lei Salarial? Se é isso 
então, vamos debatê-la! Não estou discutindo valores; se qui
serem votar 100 ou 200, qUe votem! O qUe peço é que analise
mos o problema da inflação, o que fazer para contê-Ia. Será 
que aumentar o salário para 100% conterá o problema da 
inflação, ou será que resolverá se debatermos Outras teses, 
como: preços, juros, oligopólios? Não há mais condições de 
se discutir. 

Será que estou falando em grego? Ou então eu mudei 
e agora sou contra a CUT, a CGT e a faVór dos empresários 
e banqueiros. Quero deixar claro que a situação é amarga, 
esse "filme" sobre os salários é doloroso, o que c-ria ·um am
biente difícil. 

Ontem, os Coroiiéis da reserva, que realizaram um deba
te, em Porto Alegre, de muita competência - diga-se de 
passagem-, falaram que as Forças Armadas estão cumprindo 
com seu dever. Dizia um dos Coronéis que a situação soCial 
hoje está mais difícii- que em 1964, Os dra~as da sociedade 

·são muito rn:ãioresboje-do que no passado. São 32 milhões 
de pessoas que pássaro fome, e essa discu-ssão que estamos 
travando aqui não trata disso, não chega até essas pessoas 
que passam fome, po(que estas não ganham nenhum salário, 
nem meio salário. - - -

Penso que. se somos realmente sinceros em querer equa
cionar essa questão social, temos que nos aprofundar nela. 
É isso que estou dizendo, é isso que estou questionando. 
Ou será que a_ participação do Congresso é votar uma Lei 

--Salaríal, dar 100%, e depois vamos para casa que está resol
vido o nosso problema. É para isso que estamos aqui? É 
essa a nossa responsabilidade? Eu sou Oposição, eu sou Go
verno, eu sou Senador, eu sou-Deputado, eu sou CUT. sou 
CGT, e o Governo que resolva! Depois vamos dizer que o 
Governo é incompetente. Vamos deixar assim, sem assistir, 
sem colaborar, sem fazer a nossa parte? Por que o Simon 
está insistindo? Porque avançamos, corno nunca tínhamos 
avançado, na época do Presidente Sarney. Ele diz: "A mágoa 
e o sentimento que tenho é que eu devia ter insistido mais 
do que insisti no diálogo, no entendimento. Devia ter feitu 
rháiS: forç-á do que fiz". E ele fez força, mas não conseguiu 
chegar até lá. 

O qUe me magoa é que estamos chegando a um entendi
me-nto, a um diálogo. Chegamos a fazer uma pauta de discus
são e, de repente, não querem mais sentar à mesa para discu
ti-la. Juro, repito, que não entendo essa recusa. Diz bem 
o Senador Amin: "Mas, então, o que está havendo?_ Por_ que 
a gasolina está aumentando tanto?" Vamos discutir isso, 
faz parte da pauta discutir tarifas. Vamos Colocar o Governo 
no debate, vamos r'1locar o Governo na discussão. 

Aconteceu o episódio da mercadoria que apodreceu nos 
armazéns. Por q~e isso acoriteceu? Aparece no jornal: "A 
culpa é do proprietário do armazém". Sei lá de quem é a 
culpa. Vamos analisar isso também. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Permite-me V. Ex~ urÚ aparte. 
Senador Pedro Simon? 

O SR. PEDRO SIMON - Com o maior prazer, ouço 
o aparte de V. Ex .. , com a experiência de quem entende. 
V. Er. não só é do Partido do Senador Amin como entende 
de política salarial, porque foi um grande e respeitado Ministro 
do Trabalho. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Muito obrigado a V. Ex~ 
S9:_u __ p!:_~§idido pelo Senador Esperidião Amin, no PPR, sou 
um Senador que foi Líder da Arena, sou 1,1m Senador que 
foi Líder do PDS, quando teve_ o prazer de ter V. Ex• aqui. 
nesta_ Casa. Não sei quem é o convertido. Senador Pedro 
Simon. Eu apenas direi a V. Ex" que fico muito feliz de ouvi-lo, 
porque, quando Ministro do Trabalho, quando a massa salarial 
significava 72% da Renda Nacional, nós sabíamos que qual
quer política salarial era extremamente delicada, e eu recebi 
o encargo de prosseguir numa política salarial que o Presidente 
Castello Branco tinha deixado. 

O SR. PEDRO SIMON -Era 70 ... 
q Sr. Jar_~aS -Passarinho -.:. 72%, e agora representa trinta 

e poucos ... 

O SR. PEDRO SIMON- Essa é a questão. Desculpe-me 
pela interrupção, mas essa questão que V. Ex•_ está levantando 
é uma das questões primeiras que o Ministro Walter Bareiii 
colocou na mesa de negociações. Foi 70%, é 30%, e diz o 
Ministro Walter Barelli que, nesse espaço do Governo Itamar 
Franco, aumentou em 1,5%, o que não é grande coisa, mas 
diz S. Ex~ que aumentOu e essa é uma das grandes teses 
do debate da agenda que deve ser feita. Tem razão V. Ex" 

O Sr. Jarbas Passarinho- Daí porque concordo plena
mente ql).e nãO se pode analisar essa questão apenas setorial-
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mente. Ela tem que ser objeto de umâ polftica global, e nesse 
ponto é que V. Ex• coinCide comigo e _com o meu_ passado, 
porque eu sempre defendi o ponto de vista de que o aumento 
nominal de salário é _uma política c_r_u_el com Q assalariado. 
Ilude-o, _engana-o e faz com que, em seguida, ele pense que 
está bem-situado com o aumento_, mas a inflação toma cOnta 
imediatamente do problema. Aí surge a velha discussão: é 
causa ou efeito de inflação? Não discutirei mais isso. -v. Ex• 
era Senador aqui quando e_u era também e tínhamos a compa
nhia do Senador Roberto Saturnliio, qUe, iiaqUela altura, era 
o mais respeitado economista do MDB. Ele escreveu um lívro, 
decorrente em grande parte dos discursos. que fez aqui, chama
do "Discursos Democratas" -V. Ex~ talvez tenha lido -, 
onde ele diz: "O salário pode ser causa de inflação e pode 
não ser". É causa autónoma de inflação quando paga mais 
do que a produtividade de quem o recebe --é evidente! 
- e, quando paga menos, é evidente que não é causa_ de 
inflação. Estaríamos iludindo o trabalhador com esses 100%. 
Daí porque votCf a(} ui duas vezes contra, Senador Pedro Si
mon: votei contra a política da Câmar..t dos Deputados, até 
discrepando do meu partido, e votei contra a proposta do 
Governo, embora reconhecendo, corno já reconheci em arti
gos que escrevi para o jornal O Liberal, do Pará, a honradez, 
a probidade, a correção do __ Relator, que é o Senador Beni 
V eras, que hoje nos preside. Achava extremamente forte um 
redutor de 50%. ainda que não tenha - seria leviandade 
se pretendesse ter - , no momento, dados para justificar 
se um redutor de 60% poderia produzir, ou não, como disse 
o Relator, um aumento real de salário. O problema para 
mim, Srs. Senadores, está exatamente no que V. Ex~ hoje 
defende', e que s_empre defendi: o aumento nominal de salário, 
além de ilusório·, é uma crueldade com o trabalhador. V. 
Ex~ citou, ainda há pouco, que - o nosso ·preclaro Colega 
nesta Casa, ex-Presidente da República, Senador José Sarney, 
não gosta que se diga isso, mas vou_ incorrer -no desagrado _ 
de S. Ex~ --os gatilhos levaram a uma inflação de 84% ao 
mês. V. Ex~ citou há momentos. Aumenta e aumenta também 
o processo inflacionário. Daí a história de correr atrás da 
inflação ou o cachorro correr atrás do gato. De modo que 
a política salarial não pode ser isolada de uma política de 
rendas; não pode ser isolada de uma frontal, dura e séria 
política de combate à inflação por parte- do Governo, na medi
da em que ele não pode gastar mais do que arrecada. É isso . 
que estou louvando no discursa_de V. Ex~ Relativamente às 
centrais sindicais, tive uma experiência, Senador, que não 
me permitiu ter grande otimiSmo em relação a -resultados. 
Cada_uma delas quer ter a bandeira daquela que mais disputou 
em favor dos seus correligionários n:a central. De maneira 
que fica muito-difícil, quando sentam juntas, que se compo
nham. Observei, por exemplo, quando passei pelo Ministéiíá
da Justiça - e tive essa responsabilidade ----: que quando a 
Força Sindical indicava uma proposição, imediatamente a 
CUT queria uma melhor, porque ninguém querüCficar ali 
apenas sujeito ·a dizer que o outro líder sindical foi quem 
conseguiu a vitória. Então, ,esse ponto para mim é miiito 
importante. Lembrar PDS, ARENA, MDB, PTB ou o que 
seja, para mim, hoje, é parte das páginas viradas da Hist6ri~. 
Estamos diante de uma realidade, e essa realidade é cruel! 
Ainda há pouco, diziawme o _nobre Senador Elcio Alvares 
-que também pede um aparte a V. Ex•- que-não temos 
guerra interna, terremotos ou maremotos, não temos esse_s 
prOblemas brutais que estão afpelo Mundo. Como foi possível, 
nobre Senador Pedro Simon, V. Ex~ que é um Líder, que 

o Presidente Castello Branco tivesse c:onseguido reduzir uma 
inflação, numa expectativa de- 144%- ao ario, sem correção 
monetária, até _chegarmos a 12,5%? Arrocho salarial? Ao 
meu tc;;mpo de ministro, era inteiram-ente inde~(!QOD_ salário, 
e ainda se da_va produtividade. _Então, é isso qUe--nos torna 
perplexos. Como é que não conseguimos, passados tantos 
anos, debelar mais a iriflação? Desde o fim do governo d9s 
O).ilitares, reconheça-se~ Tivt;:mos uma inflaç~o d"e 2Ci0% ao 
ano, ainda que estabilizada naquele tempo, com o Minísffo 
Delfim Netto sendo o Ministro das Finanças, que na- ocaSíâó 
era o Ministro da Fazenda. Então, esse é um ponto a que, 
acho, a exortação de V. Ex~ nos convoca, para que todos, 
dentro do ponto de vista de V. Ex\ sentemos à mesa e proCu
remos localizar onde estão essas causas e concausas que, na 
soma, levam-nos a esse resultado desastroso de ~--e_u nunca 
imagíOava ter no nieü País! - uma inflação anual superior 
a 1.500% ao ano1 Obrigado a V. Ex• 

O SR. PE[)RO SIMON- Agradeço pelo oportuno. com· 
petente e inteligente aparte de V. Ex\ _que é _um homem 
que ocupou as mais importantes posições neste País. E. para 
nossa felicidade, podemos de V.- Ex• divergir, mas sempre 
reconhecemos em V. Ex• um hOmem de bem, um homem 
íntegro, um homem de_ caráter. _ 

Creio que é muito -importante dizer a V. Ex• um aspecto 
que me parece muito claro, e que colocou bem: não estou 
discutindo aqui, neste momento, nem a lei que vai ser votada. 
Se a CUT, se o meu amigo_ Senador Esperidião Amin, se 
a CGT, se o PDT, se o PT vão votar os lDO%, tudo bem. 
não estou discutindo isso. O que estou colocando é por que 
não continuarmos à mesa de negociações, discutindo uma 
Agenda Brasil para ver os itens· restantes? É isso que estOu 
enfatizando, é isso que temos que discutir. Afinal, a: imprensa 
toda está publicando que o BrasiLestá praticamente isolado 
nessa questão inflacionária. Não preciso dizer que é necessária 
uma ditadura para baixar a inflação, como aconteceu no Chile. 
A Argentina, que- terri um regime dcmoc_rático, baixou a infla
ção. Está lá o Sr. Carlos Menem, que assumiu o governo 
com muito menos prestígio que o Sr. Collor, com muito mais 
desgaste, e está lá com o Sr. Domingos Cavallo na Pasta 
da Economia, dando a volta por cima. O Paraguai também 
está mudando agora para ~ regime democrático e para se 
mudar não é preciso estar numa ditadura. O México está 
numa democracia. 

Então, não entendo essa história de alguns colocarem 
nos jornafs que·a ditadura tem que voltar, vamos devagar. 
Mudanças profundas têm sido verificadas na normalização 
da vida, da economia e no social no regime democrático como 
foi na Argentina, Paraguai e na própria Rússia, quC foi nossa 
aliada, até ontem com uma inflaç_ão record, no regime demo~ 
crático já esfá em 15%, guarido era 30%,-corria -a riossa. 

Gostaria que os Srs. Senadores entendessem que não 
estou falando como Líder do Governo, pois não tenho a_autori
dade nem do Sr. Fernando Henrique Cardoso e nem a do 
Senhor Presidente da República para falar, mas estou falando 
como Pedro Simon e a miriha coD.Sciência ffie diz isso. Àgor<i, 
não é porque -o Governo faz ou não que estou discutindo, 
pois estou referindo-me a nossa respOnsabilidade, a minha, 
a do Senado, a do Congresso Nacional, da sociedade brasileira 
que est~ vendo aí os candidat~s_ à Presidên~ia_ da Repúblic_a 
reduzidos a zero. Para a Presidência da República não podem 
ser nem o S_r_ .. _Maluf, Lula, Quércia, Brizoia, pois tem que 
ser escolhido um homem d_e fora, porque os políticos estão 
desmoralizados. 
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De repente falam em golpe. em choque, e o coitado 
do Fernando Henrique Cardoso jura que não ocorrerão. Orá, 
vamos devagar. O que estou· propondo é que se conVerse, 
e issó ·nada tem a ver com os presidenciáveis. Acho que é 
normal que os candidatos à Presidência da República façam 
a sua campanha para alcançar o cargo~- tnãS ::fcm __ <;:ssa luta 
para mostrar quem fez-mais coisa-s erradaS, Senl que se queira 
remover-- c remoçao tem um sentido eleitoral que a mim 
não agrada- pois isso_pocte se tornar uma "caça às bruxas". 
Essa história de se ter coisas guardadas para ·se-rem uSãdas 
quando necessário não pode existir. Se há coisas guardadas 
devem ser mostradas pcrmanentcment~, a qualquer momen
to, e não em ocasiões oportunas. 

Ao invés disso, o que estou dizen-do é que devemos dialo· 
gar. Se outras nações co-nseguiram isso, por que O'BiiSil não 
pode. também? Mas o que acontece é que conversah19s para 
saber qual é o lucro. A situaç4o brasileira está muito mal, 
sim, mas devemos procurar saber qual pode ser a nossa colabo·
ração. Nós, do Senado Federal, por exemplo, poderemos dizer 
que até o final do ano não aumentaremos nosso ·salário e 
isso seria rfossa ·contdbuição. -

Disseram·me: "0 Siiuon tem urri projeto de lei determi· 
nando que um Senador ou um Deputado não podem ganhar 
mais do que vinte vezes o menor salário. E como é que um 
Deputado vai viver com isso?" Mas como é que uma pessoa 
vai viver com o menor salário? Estou dando apenas um exem
plo. mas o que quero dizer é que cada um deveria discutir 
a sua parte. 

Os banqueiros poderiam dizer que têm condições de ra
cionalizar, de contribuir para baixar os juros, o 'Govci-no pode 
fazer os cortes que devem ser feitos. Parece· me que ó Ministro 
Fernando Henrique Cardoso está fazendo isso, pois o corte 
deve ser na '"carne" do GOycrno, o déficit público deve ser 
diminuído._Cada um deve dar a sua-colaboração. 

É claro que isso não é eleítoreiro, não dá voro-para nin
guém. O Minístro Fernando Henrique Cardoso vai entrar· 
mal, o Presidente da República também, da mesma forma 
os Parlamentares. Mas não é hora de falar isto, e sim o mo· 
mente de perguntarmos em que podemos ajudar e colaborar. 

Sentar à mesa pode resultar em desgaste eleitoral. As 
medidas que precisam ser tomadas poderão ser amargas, difí
ceis, mas, ou temos coragem de _tomá-las ou. então, é só 
esperar. Voltaremos a dar o aumento mensal, a inflação volta
rá a 84% e só. 

Graças a Deus terminou tudo bt::rn, tivemos uma eleição 
presidencial, o Sr. Fernando Collor venceu e deu tudo certo. 
Mas no final do Governo Sarney, justiça seja feita, não se 
falava em golpe, não se falava em nada que não fosse demo
cracia, falava-se em abertura, e havia uma torcida. O Governo 
estava terminando, havia uma eleição c se jogava o cotpo 
e a almSl na nova.Constituiçâo e na eleição do Presidente. 

o-"que estamos sentindo no ar não é isso, -mas, sün~ urila 
desilusão, sentimento que não é bom para ninguém, principal· 
mente para os trabalhadores. _Ganhou o presidencialismo, mas 
cada nome indicado tem "isso" ou "aquilo'~. 

O Sr. Elcio Alvares- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON- Concedo o aparte a V. EX'. 

O Sr. Elcio Alvares- O discurso de V. -Ex•, Senador 
Pedro Simon, vem dentro d.a norma geral das sextas-feiras. 
Eu dizia há pouco tempo ao Senador Jarbas Passarinho_. nosso 
colega, que a sexta-feira é, realmente, um dia priVilegiado, 
P9rque os grandés temas estão aflorando neste dia. GoStariã 

de examinar o seu discurso sob dois enfoqucs. Primeiro, o 
enfoquc do Líder do Governo, c é muito natural o seu posicio
namento no momento em quC tem essa grave responsabilidade 
de representar o pensamento do Governo nesta Casa. E o 
segundo enfoquc, evidentemente, é do brasileiro. Todos nós, 
brasileiros, estamos angustiados com esta problemática que 
está aí. O seu tema é fundamental para ser examinado. Triste
mente, -esse projeto de. salário paralisou o País, paralisou a 
Casa. Ninguém está discutindo mais nada neste País, está 
tudo em torno disto. E eu vivi, como todos aqui viveram, 
aquela madrugada em que foi votado o parecer do Senador 
Beni V eras. Votei pelos 50%. Acompanhei o relatório deste 
Senador, porque me convenci dos números que me foram 
oferecidos e não queria de maneira alguma fazer concessões 
à minha posição política cm detrimento de uma posição que 
eu achava profundamente grave em relação ao quadro brasi· 
Iciro. Não adianta ficar discutindo salário. V. Ex·' disse bem, 
o problema é económico.· Ou nós resolvemos a economia 
como um todo -e aí temos os reflexos na área salarial, 
na área social ou vamos ficar discutindo a vida inteira enquanto 
durar o nosso mandato. Infelizmente, um dado que é alta. 
mente preocupante, o Brasil hoje é a quarta Nação em matéria 
de inflação alta. Na nossa frente temos a Iugoslávia, o Zaire 
e a Rússia, onde há -como disse o Ministro Jarbas Passarinho 
- terremotos, guerras etc. No Brasil há sol, praia, turismo, 
é um País de gente feliz, inegavelmente, e nós, infortuna
damente, até o momento, não tivemos capacidade para resol
ver o mais grave dos problemas, que é a inflação. Querer 
disassociar a inflação disso tudo é cometer -Um erro imper· 
doável. Mesmo sendo integrante da sigla do Partido da Frente 
Liberal, apóio dedicadamente a política do Ministro Fernando 
Henrique Cardoso. Não quero saber se o Ministro vai ser 
candidato a Presidente da República ou se é do PSDB ou 
de um outro Partido. Entendo que, nesta hora, acima de 
interesse partidário ou de candidatura está o interesse do País: 
ou nós, realmente, ajudamos, não o Presidente Itamar Franco, 
a pessoa física isoladamente- nós temos de ajudar o Governo 
a encontrar soluções ... E V. Ex" disse muito bem. O que 
está acontecendo com as centrais sindicais é que cada um 
está porfiando melhor desempenho perante o trabalhador para 
dizer que conseguiu índice mais alto, mas, até agora, nós 
não recebemos números. Naquela reunião V. Ex" disse muito 

_ bem: temos que cobrar e:;;se_s números, porque eu quero cote
-jar os números das centrais sindicais com os números do Go~ 
vemo. Se eu me convencer, Senador Pedro Simon, de que 
as Centrais Sindicais. realmente, têm razão, eu voto. Agora, 
entendo que essa discussão da política salarial tem de ser 
colocada no segundo plano, não em razão da angústia do 
trabalhador. conforme falou o Senador Esperidião Amín -
todos estamos angustiados. O salário não está resolvendo os 
problemas, e isto está acontecendo em todos os patamares 
da sociedade brasileira. Mas se não resolvermos _Q grande 
problema, que_é o problema da inflação, realmente, vamos 
ter um quadro doloroso. E foi dito, aqui, antes do resultado 
do plebiscito, que seria quase impossível ao Presidente Itamar 
Franco segurar a situàção brasileira na área econômica, na 
área política e na área social, em virtude, exatamente, de 
aflorar o interesse eleitoral. E a grande verdade é esta: estamos 
cQm ã sucessão antecipada, tudo que se faz, seja no campo 
da política salarial e em qualquer outro campo, já há uma 
visão _m~ito clar"!, muito definida da sucessão que aí está. 

-Agora, mais grave, gostaria de fazer ~sta. colocação e devo 
diZer que, também, sou egresso da ARENA. Fui Governador 
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do Regime Militar mas, hoje, aqui, tenho uma preocupação 
na independência do meu mandato: eu voto com a minha 
consciência. Mas está me preocupando um ponto muito sério: 
está sendo fomentada, Senador Pedro Simon, uma luta de 
classes por pe·ssoas-·-que -não tCm a Visãõ -maior deste País, 
que não estão se preocupando com a situação. E diria a V. 
Ex• que, a pretexto de bandeiras· muito puras, essa luta de . 
classes cada vez mais vai se acirrando. Ouvi_discursos, na 
praça pública da minha capital, numa reunião de bancários 
discutindo política salarial, todos eles timbrando uma divisão 
de classes e dizia-se que o banqueiro Fulano de Tal tinha 
uma fazenda, etc. Então, a reivindicação salarial não se cinge 
apenas_ao problema dos_salários, ela vai mais além da concep
ção ideológica. E, hoje, triStemente, ouvi uma -notícia que 
quero registrá-la aqui. Pelo profundo respeito que devoto 
a uma das figuras humanas- rilais -admiráveis deste País, que 
é o Líder Betinho, que está, ao lado do Governo, tentando 
mobilizar a sociedade brasileira em favor do combatc__à fome, 
ele se aprestando a receber do Ministro Sepúlveda Pertence 
o excesso de cédulas ou o remanescente de cédulas para ser 
revertido em dinheiro e, então, contribuir-se para a campanha 
de combate à fome. Mas, cm relação ao oferecimento do 
Sr. _Olacyr Moraes, com quem não tem amizade_ alguma, não 
tem laço algum, ele <;~.penas disse que não vai procurar o Sr. 
Olacyr Moracs, que ofereceu uma contribuição volumosa em 
soja, porque, segundo seu entendimento, o próprio emprcw 
sário é que deve dizer quantos_ quilos vai mandar e provi
denciar o seu transporte . Não podemos usar bandeiras -
são bandeiras muito puras, bandeiras importantes -:- nesse 
aspecto ideológico._ Senador Pedro Simon, V. Ex~ fez um repa
ro, assini como--o-Ministro Jarbas Passarinho, que também 
ratifiCo, pois entendo que, neste momento, no Brasil, não 
pode haver essa divisão entre progressistas _e conservadores. 
Não pode_ haver issoLTem de haver a convergência de todos 
os_ brasileiros. Estamos viverido uma realidade política-íilterna
cional muito grande. Estamos disputando mercados. O Brasil 
ainda não se_capacitou, e nó_s temos de modificar exatarnente 
essa c_onceituação política. Temos de nos unir, neste momento, 
e estou ao lado do Governo Itamar Franco. Entendo que 
a luta é cm favor do País. C"omo o Governo é o Governo 
do Presidente Itamar Franco, a ele temos de dar a nossa 
colab_oração dedicada. Mas, tristemente, Senador Pedro Si
mon, o seu desabafo é naturaL É o desabafo __ de_ um homem 
que sempre acreditou nas boas causas, é o desabafo de um 
ando Henrique Cardoso foi muito claro: ninguém senta na 
mesa de negociação para abrir mão de qualquer tipo de vanta
gem, todo mundo quer levar vantagem neste País, e aí acon
tece _o que estamos _v_endo. É o desespero de V. Ex\ é o 
meu e_ o de todos os brasilei,ros quando verificamos que, a 
pretexto do aumento do salário mínimo, de_ novos índices, 
começa uma batalha de remarcação que é profundamente 
criminosa. Qual é o caminho? Parece-me, sem ser um homem 
enfronhado nas coisas do governo, que devemos partir para 
uma política económica rigorosa, eminentemente rigorosa, 
e a partir daí teremos os reflexos sociais. Do_ contrário, Sena
dor Pedro Simon, vamos continuar vivendo essa angústia que 
é a angústia de V. Exa no dia de hOjC. --DOu-lhe a minha 
solidariedade,_solidariedade de colega, solidariedade de brasi
leiro e entendo que, neste momento, nós temos de reafirmar 
aqui no Senado, independentemente de siglas partidárias ou 
de interesses eleitorais com vistas ã ·suceSSão, o nosso apoio 
ao Governo, porque neste momento o Presidente Itamar Fran
co é o depositáríõ -da confiança de todos_ os brasileiros. Ao 

cumprime-ntar V. Ex", quero dizer que cada vez mais reciclo
me intimamente para saber que __ vamos enfrentar, a partir 
deste momento, dias _ _muito mais tormentosos do que esses 
que estão sendo apresentados agora à guisa da d~scussão da 
política salarial. 

O SR. PEDRO SIMON- Agradeço o importante aparte 
de V. Ex• Acho que ele foi muito oportuno, na tranqüilidadc, 
na serenidade, na demonstração daquilo que temos que fazer 
no sentido coletivo. Acho que é importante destacar c acres
centar essa questão. É muito batida aquela história -de que 
estamos sempre querendo imitar o americano, mas, na verdaw 
de, a frase do Kennedy é verdadeira. O que podemos fazer 
para ajudar? N~9- é o qut:;_ o Brasil pode me dar. fazt:r por 
mim,mas o que podemo" fazer por ele? O importante, segundo 
Cristo, é cada um dar de acordo com a sua possibilidade. 
de acordo com aquilo que pode. A campanha do Betinho, 
por exemplo, emociona! Quando _estive _em Porto Alegre fi
quei emocionado_ com o s_eu pronunciamento e com o pronun
ciamento do Bispo de Duque de Caxias. Estávamos em uma 
reunião na Asse_mbléia Legislativa e, corno !}ouve um cham~
mento geral, ela estava lotada de empresários, trabalhadores, 
políticos, inclusive com a presença do Coordenador pelo Rio 
Grande __ do Sul, Nelson Sirotsky, homem de imprensa, que 
~stá fazendo UllJ. belíss_imo trabalh9'. No meio dose_u pronun
ciamento, o Betinho disse: "Quando falo sobre o problema 
da fome, quando faço um apelo no sentido de que se faça 
alguma coisa, vejo que as pessoas ficam me olhando de manei
ra estranha-e dizem que estou com mUita pressa! E pela manei
ra como me olham, entendo o que estão pensando._ E digo: 
sei o· que vocês ·estão pensando. Pensam que tenho pressa 
e que estou falando essa linguagem porque o meu fim está 
próximo. Mas a minha tranqüilidade é dizer que o fim de 
vocês também vai chegar_ Não importa a diferença entre mim 
e vocês, se o metr-vai"levar menos tempo do que o de vocês, 
não é isso que importa. O~qw!-impolta é b que eti faço com 
a minha vida enquanto estiver vivo, o que cada um de vocês 
fazem com suas vidas enquanto estiverem vivos." 

Então, essa campanha de combate à fome. emociona. 
Mas, daqui a pouco, pode cair no vazio. Porque poderá cair 
na rOtina de o fulano dar isso, o sicrano dar aquilo. Por exem
plo, outro dia, enquanto conversava com o Presidente Itamar 
Franco, pedi a Sua Excelência para fazer um levantamento 
dos projetes que existem no Brasil para resolver o problema 
da fome, o problema do menor abandonado, o:problema da 
velhice, o problema dos desamparados. Quantos existem? Te
mos aLBA, merenda escolar, uma infinidade. O Presidente 
Itamar Franco está procedendo a esse levantamento e já contaw 
bilizou, só no Governo Federal, cerca de 27 órgãos encarre
gados dessa questãol Recentemente, fizeram um levantamen
to no Rio de Janeiro e constataram que aquele Estado tem 
mais 200 entidades destinadas a cuidar dos meninos de rua. 
Se cada uma dessas entidades cuidasse ipcnas de dois rneno.;. 

- res, não existiriam ·os meninos de rua. Parece-me que essas 
questões nos obrigam a aprofundar nossa discussão, e a apro
fundar nossa responsabilidade. Se existem 27 entidades destiw 
nadas a amparar o menor e o idoso, e estas não funcionam, 
posso dizer que não tenho nada a ver com isso, venho. até 
aqui e critico. Mas, também sou responsáveL Estou há 16 
anos neste Senado, sou um parlamentar, portanto, sou um 
pouco responsável. _ 

Se há uma anarquia, se há _uma desorganização, se a 
máquina burocrática não funciona, etc., mas as leis passaram 
por aqui. Por ação ou por omissão, somos todos um pouco 
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responsáveis. Então, não estou cobrando nem de "'a" nem 
de "b" detennínado comportamento, não estou querendo 
bancar o "bacana", Não vim aqui para dizer que que!"o isso 
ou aquilo porque sou mais responsável do que os outros. 
Estou fazendo um chamamento para que entendamos a impor
tância dessas questões. 

O Sr. Josaphat Marinho- V. Ex~ me permite um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON - Darei com o maior prazer, 
Senador Josaphat Marinho. 

O Sr. Josaphat Marinho- Nobre Senador Pedro Simon, 
se nãb me engano, o núc;leo do seu discurso está na necessidade 
do diálogo diante da crise nacional. 

O SR. PEDRO SIMON- Exatamente. 

O Sr. Josaphat Marinho- Não preciso, no particular, 
acrescentar nada ao que, ponderada e corretamcnte, V. Ex~ 
está sustentando. Queria apenas trazer um -aaminíCulo a esse 
debate. É preciso que o diálogo se desenvolva tambcim dentro 
do Poder Legislativo, entre as suas duas Càsas. Não estamos 
dando exemplo ao País de perfeita segurança dos nossos deve
res quanto ao funcionamento da Câmara e dq Senado. Se 
as duas Casas são independentes para assuntos específicos, 
elas, entretanto, devem tratar, cm c-omum, de assuntos que 
são do in-teresse nãdo-nal. 

O SR. PEDRO SIMON - Acho que mais uma vez o 
Senador Josaphat Marinho sintetiza com rara habilidade aqui
lo que poderíamos concluir no nosso pronunciamento. Na 
verdade ele tem r~zão. Estamos, aqui, falando em CUT, em 
CGT, em FOrça Siitdical, c a ilossa posiçãO? 

Tem razão o Senador Josaphat Marinho. Nós também 
temos que debater, porque tudo que está aí, hoje, é fruto 
de lei. Quer dizer, na época--dO regime militar podíamos acusar 
o governo vigente; era institucional, ato complementar, decre
to-lei e não sei maiS o quê. Mas, agora não. O_ que existe 
é fruto de lei, e, se não é fruto de lei, é algo legal que existe 
e que podemos mudar, se quisermos. 

Quero deixar as coisas muito claras._ Não critiCO. só digo 
uma coisa, que já disse várias vezes desta tribuna, e vou repe
tir: que já disse várias vezes desta tribuna e_ vou repetir: nunca 
me esqueço -eu era Ministro -quando o então Ministro 
João Sayad escreveu um artigo intitulado "Hipocrisia", publi
cado na Folha de S. Paulo," para o qual csto~ pedindo a 
transcrição nos Anais da Casa; __ nãO sei se V. Ex~s o leram. 
Foi um dos artigos mais corajosos -de que tomei conhecimento. 
A certa altura, S. Ex• disse: o que é que há com o Brasil? 

O Brasil, do ponto de vista técnico, do ponto de_ vista 
científico, está em condiçOes de debater com qualquer primei
ra potência, temos a ponte Rio-Nitcrói, a hidrelétrica da Itai
pu, obras espetacularcs. Agora, quanto ao sOCial, ·nessa area, 
todos os planos fracassam.-será que essa é a nossa realidade? 
Vejamos, o BNH, os planos populares da Caixa Econômica, 
o programa do leite,_ o plano de bolsas de estudo, o programa 
de merenda, enfim, tudo acaba não sendo levado a termo. 
Será que esse não é um assunto para ser debatido, como 
disse há pouco, em aparte, o Senador Josaphat Marinho? 
Será que é isso que o Presidente da República está dizendo? 
Que existem 27 órgãos encarregados do problema do menor 
e desse problema de fome. c não há nada qu~ se resolva? 

Eu penso que falar c discutir a respeito desse assunto 
é debater sobre o problema da sociedade,_ dos salários, da 
fome e da miséria dos que ganham e dos que não ganham, 

e não votar apenas uma lei salarial sem entrarmos no profundo 
da questão. · 

O Sr. Almir Gabriel - V. Ex~ me permite um aparte? , 

O SR. PEDRO SIMON --,Com o maior prazer.~ 

O Sr. Almir Gabriel- Senador Pedro Simon, em primei
ro lugar, ouço um discurso samaritano, COITl,_ um ~ntusiasmo_ 
extraordinário. Essa referência eu gostafia-_de fazer para come
çar o meu aparte. Em segundo lugar, eu não consigQ di.ssociar 
o meu trabalho médico, que executei durante mais de 30 
anos, da política. E há uma questão que colocaria aqui: todas 
as vezes em que eu entrava em uma enfermaria de.crianças 
e via urna chorando, esp~r_neando, gritando e, ao II'!esmo tem
po, observava algumas dormindo,_ quietas, a experiênÇia da 
Medicina demonstrou-me que era necessário assistír primeira
mente este último grupo, porque dentre elas algumas. certa
mente, poderiam estar e iii coma. D.a mesma forma contemplo 
a sociedade brasileira. Quando observo banqueiros, oligopo
listas, presidentesde centrais sindicais, pãrlarnentares, repre
senfantes de partidos assomarem â tribuna, irem a jornais. 
darem entrevistas em televisão e dizerem extraordinariamente 
á-desesperada situação do Brasil, e no dia seguinte_,. ver como 
se--comportam, eles me remetem, exatarnente, àquelas_ crian
ças que estavam dentro da pediatria chorando. Na verdade~ 
estavam desconfortadas pelo fato de não estarem acampa;. 
nhadas das suas mães. Mas, em termos de doença, de saúde, 
o estado delas não era tão grave quanto o das crianças em 
coma. Diria que, na sociedade brasileira, esses 32 milhões 
de habitantes que vivem na miséria, na indigência e- não têm 
como nem ·por oride vocalizar as suas necessidades,- a qão 
ser por figuras como a de V. Ex' e de outros políticos_, represen.- · 
tantes, também sérios, como o Betinho, e ou~ras pessoas que 
temos dentro da nossa sociedade, mas cuja vocalizaç~o.~ SlJfO~ 
cada por esse imenso choro feito por essas pessoas que lide
ram, quer _da área de trabalhadores, quer da área 4e empre
sários. Eu diria que o Governo Itamar tem carac~erísticaS 
especiais, pois chCgou num momento especial. Todo o brasi
leiro que tem o mínimo de consciência política sabe disso. 
Que -o Senhor Presidente Itamar Franco tem defeitos, sabe
mos. Mas alguns pontos e qualidades_ que Sua Excelência 
possui são absolutamente indiscutíveis, quanto à probidade, 
sededade e sensibilidade social. Conseguiu for111ar"um tylin,is
tério, onde essa discussão também não é reconhecida, çle pe~'
soas sérias, probas e trabalhadoras. Penso que, após O primei-. 
ro, segundo e terceiro mês, Sua Excelência buscou essa artic~~ 
lação e a cooperação da sociedade- e essa sociedade sempre 
encontrou motivos para ridicularizá-lo, ou para ser contra 
a sua política. No meu entendimento, ficou demonstrado que 
para os banqueiros, por exemplo, do BRADESCO e Jtaú,_ 
respectivamente, que tiveram no ano passado um lucro de 
400 milhões de dólares, e no período de quatro anos 1 bilhão 
e 400 milhões de dólares, evidentemente interessa manter. 
a inflação nos níveiS enfque está, assim como para Os oligop6- · 
lios, porque ao· olhar o balanço da maioria dessas empre~s 
se vé _que o lucro financeiro que tiveram foi muito maiOr 
do que o lucro operacional. Por outro lado, eu, que sempre 
tive uma enorme ligação e alegria em ver o crescirriento das 
nossas centrais sindicais, contemplo que, ao tempo em que 
elas fazem todas essas postulações, na verdade, a relação direta 
dos metalúrgicos com aqueles que são oligopolistas, acaba 
antecipando, em décadas, aquilo que se tenta dar para ·o con
junto dos trabalhadores brasileiros. Neste momento, o discur
so de V. EX~' tem todo o clamor no sentido da busca desse 
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entendimento, da busca dessa fórmula através da qual chegás
semos, por consenso. a encontrar o caminho melhor para 
o País. Acontece que grupos políticos e outros interesses iist<lo 
hoje colocando em jogo L.ma outra questão que val acOntecer 
em 1994, que são as eleições gerais. Qual é O rrlcu entendi
mento? É. no sentido de que todos esses grupos têm certeza 
q'ue a situação do Brasil é grave, é séria, mas ne_m_ é _t_ão 
grave. nem é tão séria·: nem e tã"o instável, nem pode ir para 
o lado da ditadura que não possa fazer com que eles batalhem 
ainda para tirar a sua parte, a sua lasca, o seu pedaço da 
situação que está sendo vivida pelo Brasil. COTiCordo com 
V. Ex• que é inCompreens(ve1 que Argentina, Chile, México, 
RúsSia, já tenham encontrado o caminho e que o BrasH, sem 
viver Cóhdições assemelhadas a deles, não tenha enco~trado, 
já qu·e- tem condições até mais favoráveis.- No meu entendi
mento, Senador Pedro Simon, o governo já deu mostrãs do 
ulado e conjunto. -Nessa alt_ura ele tem que fazer a opç-ão 
clara, que é aquela da sua raiz, que é a do seu sentimento 
lá de dentro, que é a da históría de cada uma dessas pessoas 
que compõe hoje esse próprio governo e qUe riãõ pOde ter 
nenhuma. dúvida, e a sociedade não potle ter nenhuma dúvida. 
quanto ao compromisso social c quanto à serie_dªde. ___ A_çpção 
nesse momento é ci goverrio, realmente, fazer o controle das 
contas públicas, pagar a dívida mobiliária -interna e voltar 
a crescer economicamente, especialmente, na área que-envol
va os trabalhadores que estão hoje desempregados, porque 
eles não estão ·lutando por aumento de salário pelo simples 
fato de que não o tém. No meu entendimento, Ser1ador Pedro 
Siniõit, a história política, a grandeza moral de todos os que 
compõem hoje o Governo já lhes Permite dar para a sociedade 
a clara opção do que é que váo fazer daqui para diante. Isso 
não quer dizer que -irãO hostilizar nenhuma central sil).dical, 
os banqueiros, os políticoS; mas que devam ver aquel~s _que 
realmente estão interessados em colocar o·Brasil dentro do 
seu caminho, de um caminho correto, de molde a que as 
nossas eleições de 1994 propiciem o crescimento do País, pro
piCiem uina nova fase para o País. Penso ser _essa a -opção 
política mais correta. QuerO fazer um êotneiúáno--fina.L Res
peito a experiência de V. Ex~. ·está longe a mi,nha experiência 
de fazer política, embora tenha feito política-eStuOãntil e polí
tica de .categoria de médico. Na verdade, a admiração que 
tenho pelo trabalho político V. Ex• vem de d-é-Cadas; está 
muitO longe a minha experiéncia de ser colocada em confronto 
com a de V. Er, mas eu diria qué-,~-nessa aitura, na:O- Seria 
ingénuo o seu discurso; seria o discurso-de um patriota, que 
realmente deseja encontrar o caminho mais rápido; de um 
democrata, que deseja também, com a participação-do conjun
to das forças existentes dentro da sociedade, encontrar um 
caminho de consenso. Mas acredito que enquanto este País 
estiver com uma inflação de 30%~-35%·, 40%, 50%-~""é.nqUaOto 
não houver hiperinflação, explosão. enquanto não forem ·se~ 
qüestrados quase todos os empresários, enquanto,: enfim, as 
colsãs--não tiverem sido levadas a Lima situação quase que 
de guerra civil, não essa guerra tivíl escondida_que -existe 
no Brasil, não teremos as diversas pessoas, as diversas corren
tes, sentadas à mesa, buscando o caminho melhor para o 
País. Trata-se de uma opção: o GovernO deve decidir com 
quem deve trabalhar, para poder trabalhar, -de fato. 

O SR. PEDRO SIMON -~Recebo emocic:Yncado o aparte 
de V. Ex• ~ 

O "que disse V. Ex~ no final do seu aparte é algo a que 
tenho assistido e que me preocupa multO. Muitas pessoas 

me procuram para dizer que ~ou romântico e ingênuo aÓ 
falar na possihilidade ~e um entenàimento. Segundo elas, 
o-que temos, de concreto, é a eleição p_re-sidc_l}cial,_é a situaç~o 
que o O Globo e o Jornal do Brasil retratam ao publicar 
nome dos cartéis, dos oligopólios que éstão ganhando. São 
dezenovc oligopólios que decidem os_ p-reços nos supermer
cados. Seráque não podemos discutir sobre isso? Não pode
mos debater essa matéria. não podemos analisá-là? V. Ex·' 
diz _que enquanto a inflação não chegar a 50% não nos vamos 
preocupar com ela. Diz ainda V. Ex• que enquanto não houver 
seqüestros de inúmeros empresários nada será feito. De fato, 
não houve _!_antes _seqüestros. mas as Ciianças morreram na 
Candelária. 

Não sou um apaixonado pela literatura de José Sarney. 
Mas S. Ex•. ao se referir ao episódio da Candelária, fez um 
verso. publicado pela Veja. que me emQcionou: 

"Crianças que nasceram seffi ver o sol, 
que cresceram sem ver a lua. 
que viveram sem ver a vida 
e morreram no rheío da rua''. 

··~--
O seqüestro do empresário Dinii, há alguns ãnos, foi 

dotado de tal importância, que - diZe"õi. - ajudou a alterar 
o resultado da eleição. O episódio das crianÇas nâo tem maior 
sign-ifi"cado porque é algo que não nos toca - como bem 
disse Brizola ito programa de qntem do PDT ---=-é .algo que 
não choca mais a sociedade. não mexe mais com a gente. 
Crianças de 10 e 11 anos assassinadas crua, fria. brutal e 
estupidamente é um fato que não nos toca ~ais. 

Será que esses acontecimentos não mexem mais com nos
sa Sensibilidade? Será que, como disse_o Senador Almir Ga
briel, a inflação tem de explodir a 80%? Será que tem de 
haver confronto e_ seqüe"stro, páia conv-ei-S"ãf_rrt0~7 ?erá q~e 
é- ingenuidade do Pedro SiffiOri -imaginar que é possível ante
cipar esse entendimento? 

O Sr. Almir Gabriel - Senador P~dro Simon, mexe a 
sensibilidade de V. Ex~. mas não com a dos banqueiros. 

ÕSR. PEDRO SIMON- Concordo com v. Ex' Muitas 
pessoas importantes, e com_ a Sua súlSibilidade, têm dito para 
mim que tenho feito papel de bobo. Alertam-me para o fato 

-~de as c~ntr_ais sindicais, que são apenas-quatro, estarem díver:. 
gindo entre si Por exemplo, em rel3.ção à reforma constitu
cional, a CUT fará um moVime-nto Gófitrário ã realização da 
revisâ(!; a Força Sindical, a favor da re'ª"lização. Respeito essas 
posições, pode até ser que os dois tenflãm razão. No entanto, 
existe algo que -a meu ver - est~acfni.a do bem e do 
mal: se_ntar à mesa e buscar_ o en_teJ)dimento. · . __ 

Córilo foi pOSSível haver um erliCildimento no caso da 
i!ldústria automobil_ística? Houve acordo. E, segundo se sabe, 
iúmca se produziu e nunca se vendeu- tanto automóvel no 
Brasil; nunca esteve tão bem a indús_tria automobilística no 
País. 

Sentou-se à mesa o Vicentinho, por quem tenho o maior 
carinho; sentou-se à mesa o nosso ariTi_go, b eCóhCiriliSta Depu
tado Aloízio Mercante, -pelo qual tenho o maior respeito; 
sentou-se à mesa a_ burguesia empresa-rial, que são as multina
cionais montadora,~; sentou-se ã mes_.a-ª~~lite de trabalhadores. 
que são os trabalhadores do ABC, detentores do melhor salá
rio; e sentou-se à mesa o Govemo:Fiiefaffi o entendimento, 
que resultou em redução da tarifa de imposto, aumento da 
produção, elevação dos salários dos trabalhadores do ABC, 
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barateamento do custo do carro c, conseqüentemente,- facili
dade, por parte da população, ao acesso a um automóvel. 
Pergunto: por que nào se_ pode fazer o mesmo em relação 
aos produtos básícos da alimentação? n benefício seria para 
os trabalhadores que têm, em geral, um salário miserável, 
que não têm o que comer.- - -

Se os sindicatos sentaram-se à mesa; se o Deputado Aloí
zio Mercadantc sentou-se à mesa; se o Vicente dt> Paulo da 
Silva sentou-se à mesa, se as multinacionais sentaram-se à 
mesa para debater o problema do automóvel, por qut: não 
nos vamos sentar para discutir a quest<lO dõ- CUSi::O ___ de vida. 
da alimentação, da fome. da miséria? 

Não posso entender porque não se faz um pacto seme
lhante ao que foi fcíto; com êxito, pela indústria autOmo
bilística, envolvendo multinacionais, envolvendo os trabalha
dores do ABC, qüe detêm o melhor salário, Cnvolvendo o 
Governo. 

O Sr. Josaphat Marinho- Mas os preços dos automóveis 
continuam subindo. 

O SR. PEDRO SIMON - Ê prováveL 

O Sr. Josaphat Marinho- Não, não é provável; é real. 

O SR. PEDRO SIMON - Acredito, yorque já se falou, 
nesta Casa, que a diminuiÇão de "impostos não estanca o au
mento dos preços. O Paraná, o Rio Grande do Sul, com 
Alceu Collares, tentou essa diminuição de ICMS dos produtos 
da cesta básica e os pr~ços· continuaram a subir. 

O Sr. Josaphat MãrÍtihO---=-- Para essC casõ-, o Governo 
tem que atentar. Se o diálogo não produz efeito, as sanções 
da lei devem produzir-. - - -

O SR. PEDRO SIMON - Senador Josaphat Marinho, 
não estou falando como Líder do Governo, mas, na reunião 
que proponho, pode-se inclusive cobrar do_Governo o porque 
de ele não estar fazendo cumprir a lei, de não estar fiscali
zando, impondo. Talvez o Governo, com essa reunião, tenha 
mais autoridade do que a que possuirá se fizer isoladamente. 

O Sr. Almir Gabriel--V. Ex•.o me permite um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON- OuçO V. Ex• com muito prazer. 

O Sr. Almir Gabriel - Senador Peâ-fõ -Simon, ocorreu 
que. quando o Sr. Fernando Heilrique CardosO, hOje Ministro 
da Fazenda, comt:çou a tomar providêndas no- sentido de 
conter o déficit público, de negociar as dívidas com os Estados, 
de reduzir a rolagem da dívida interna, d_e criar uma pré-con
dição concreta da redução da inflação, adveiO --o pio h lema 
da política salarial. Ao invés dc_discutir o saliírio míriimo, 
que é onde o Governo Federal deve intervir, deixando ores
tante para negociações, todas as catc:gori~~_,-~s_ mais e~tranhas, 
apareceram para defender que o aumento fosse de 100% da 
inflação até para quem ganha 20 salários mínimos. No meu 
entender - isso é claro - as pessoas que estão no jogo 
não refletem a prioridade da Nação brasileira: a sociedade 
muda, o doente que está em coma, aquele ao qual me referi 
quando me reportei" aQ trato da enfermaria. 

O SR. PEDRO SIMON - y, Ex' Cita o probiema dà 
doença. Levei ao Ministro da Saúde a questão- da Medicina 
no Rio Grande do Sul. 

O Grupo Hospitalar Conceição, que tem à frente o Di". 
Grossrnan, está reãlizahdO o qUe se chama Medicina Comu
nitária, envolvendo cerca de cento e cinqüenta peSSoas. 

Esse Grupo tem dez postos, onde o médico se transforma 
em agente de __ s_aúde_,_ uma vez que possui _a ficha de cada 
família -_pai, mãe e filhos -na qual coriStam os proble!Uas 
de vacina, alimenta-ção, etc. - -- -

A mulher~ antes de ter _o filho, faz todos os exames. 
As _crianças que vl naqueles postos caindo aos ped:iços -_:.: 
posso trazer fotografias - poderiam ganhar o conCllfSO de 
bebê Johnson, pois estavam nas mãos de pessoas extrema
mente humildes, mas que tinham condições de_ atendê-las. 

Posso trazer um levantamento demonstrando que, quan
do as crianças tê~? ~sse tipo de atendimento, dimiriui-si!"e~ 
90%- o número de pessoas que darãõ entrada no- hosi)ftal, 
porque recebem o cuidado antecipado. 

O que é _uma simples diarréiá, se ri-at-ada--na hOrá, nãe,; 
se converte em estado de coma e até em mo_rte_. 

___ Esse projeto é uma revolução, porque' causa diminuição 
enorme das internações que ocorrem se-m-ne-cessidade- exis
te_até caso de parto em homem. Esse_s_escândalo_s que estão 
ocorrendo podem desaparecer. 

Projetes como esse_ podem ser debatidos. Sou testemunha 
do esforço de V._Ex• Mas podemos discutir, podemos corres
ponder, no sentido de atendê-las-_ 

V. Ex~ fala do Governo do Presidente Itamar Franco. 
Creio que querer inventar problemas de_ faha de dignidade 
e seriedade no Go~·emo Itamar Franco é_difícil. -

Lembram-se os companheiros de que vim muitas vezes 
a esta tribuna cobrar posições do Governo anterior. Eu não 
dizia que o Governo era responsável pela corrupção, mas, 
sim, que teria de apurar o que era denunciado. Por exemplo, 
quando o Deputado Luís Roberto Ponte foi à tribuna dizer 
que as empreiteiras estavam exigindo comissão_especial ele
vou esse fato ao_Presidente_da República, este mandou pro
cessá-lo. 

Com relação ao Governo Itamar Franco, ele não é apenas 
sério, mas exige- a seriedade. Estamos, por exemplo, discU-
tindo aqui, no Senado, um projeto de lei do Presidente Itamã.r 
Franco, que trata das privatizações. Estão levantando dúvidas 
com relação às licitaç<,)es. O que fez o Presidente ~tamar Fran
c_o? Mandou para o Senado, e acredito que o fez -com inteli
gência, porque só o fa_to de saber-se que a li~it~_ção pode 
vir para o Senado, já muda tudo. -

Em outra oportunidade, quando o Ministro Eliseu Resen
_de veio à tribuna e começou-:s.e a cobrar a respeito do dinheiro 
do Peru com a empreiteira, o que fez o Presidente Itamar? 
Mandou para o Congresso, e a respeito desse dinheiro o Sena
do irá decidir, são quatro milhões de dólares. Essa atítude 
é de quem rlão tem nada a temer, de quem não tem nenhuma 
preocupação no sentído de buscar a verdade. _ __ 

Outra questão, será que não se percebe que o Presidente 
Itamar Franco é alucinado pelo problema social? Que Sua 
Excelência tem a preocupação, a angústia, de querer equa
cionar o problema social? Muita gente diz que Sua Exc_e:lência 
fala, mas não resolve. É o primeiro Presidente da República 
que bate, briga grita para- eqmiciori.ar o problema sociaL Aí 
vão dizer: mas Sua Excelência fala e não faz nada. Q:que 
adianta falar dos remédios, se o preço do_s remédios não dimi
nuir? O que adianta falar dos juros, se os juros não baixarem? 
Então, fala-se mal do Presidente__. Mas parece-me que se temos 
um Presidente que tem coragem de brigar com o Banco Cen
tral, de exigir que o Banco Central baixe_ os juros, ao invés 
de ficar olhando, assistindo, para ver se vão baixar ou não. 
Portanto, temos que ajudar o Pre~idente I)a tentatiy~a çle solu
ção desSes oroblemas. Então. creio que, a esta altura, pode-
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mos divergir, podemos ser oposição, podemos não gostar. 
O Senhor Itamar - como diz bem V. Ex• - pode ter os_ 
seus defeitos, mas me parece que no essencial, que é a questão 
social, Sua Excelência tem a intenção de acertar. E nós temos 
a obrigação de ajudar. Podemos criticar à vontade, ffias temos 
a obrigação de ajudá-lo. 

O Sr. Meira FilhO- Peinliie-ffiC V. Exi'úni\li}afte? 

O SR. PEDRO SIMON - Com o mato-r prazer, ouço 
V. Ex• 

O Sr. Meira Filho -Senador Pedro Simon, estou ouvindá 
com redobrada atenção o discurso de V. Ex• Como Senador 
pelo Distrito Federal e, mais do que isso, corno brasileiro, 
tenho vivido um pouco angustiado com o que leio. com o 
que vejo e com o que ouço. V. Ex•, ainda--há pouco, até 
exultou, ficou alegre, com o_ aparte do Senador Josaphat Mari
nho, quando S. Ex~ disse da!lossa responsabil_ida d~, do Legis
lativo. Nem deveria eu dizer mais nada, porque a mim satisfez 
plenamente o aparte do ilustre Senador. V. Ex~ faz hoje, 
espetacularmcnte bem, uma moldura de todas as af?ições, 
ag9nias e problemas que o País atravessa. Tudo o que V. 
Ex~ acabou de falar é verdade~ Mas, Senador, queria apenas 
lembrar aqui, o seguinte: esta Cã.sa..:....:. o Sêna."d.o- e o Con
gresso reuniram-se em sessão histórica, sob todos os pontos 
de vista, foi um entusiasmo da Nação inteira. Falou-se que 
o Brasil estava realmente dando uma demonstração de demo
cracia, ao votar o impeachment de um President~_. E fizemos 
isso,_assumímos, perante -a: hÍstóríã, Uma responsabilidade 
muito grande - quem tira tem que colocar -Outro no lugar. 
Colocamos um Presidente no Poder. Agora, falo como V. 
Ex•:_ meu Deus do __ -céu! Se tivemos essa força_, se tivemos 
esse apoio nacional para fazer o que fiZemOs.: será gue não 
teremos esse mesmo apoio - e digo isto porque estou vendo 
V. E~ angustiado-, essa mesma força;-para vOtar, nesta 
Casa, leis que possam coibir, que possam encaminhar o final 
dessa inflação? Será que não temos?_ É isto que indago a 
V. Ex• E muito me preocupa- não estou aCuSanâo os meus 
companheiros. absolutamente - , ouvir um discurso corno 
este com o plenáriõ quase· qUe vazio. Existe uma máxima 
brasileira que diz: "É conversando que os homens se enten
dem.'' Estou achando que é conversando que os políticos 
se desentendem! 

O SR. PEDRO SIMON - Agradeço, nobre Senador. 
CreiO que V. Ex• colocou, com tnoita feliCidade, a questão 
no seu· devido lugar. O povo brasileiro foi _às fuas ....;.. estou 
vendo essa mocidade aqui, honrando o Senado. com _a_ sua 
presença--, os jovens· foram às ruas, pintaram a cara ,s-aíram 
a eXigir modificaçó_e-s. Será que essa gurizãda, _esse~. jov~n~, 
foram às ruas apenas para pedir a saída do COllor-? Será que 
nós, como diz muito bem V. Exa, num momento histórico, 
votamos o impeachment somente para tirar o Collor e colocar 
o Senhor Itamar Franco? Sei'á que o Pedro Simon, que vinha 
aqui todos os dias à tribuna dizer que Collor era uma barbari
dade, queria apenas tornar-se Líder do Governo Itamar Fran
co? Ou será que aquele movimento da mocidade ~a~ ruas, 
aquelas reivindicações, sigriificavam um pouco DJájs -do_ que 
isso'?_ Significavam a necessidade d~ saída do Collor, sim, _mas 
significavam terminar com a corrupção, com a f!lÍSéria, con;t 
a injusHç3, e -Sigrlificavam transformações.. . 

O _que essa mocidade quer? Quer o direito _de _estudar, 
quer o direito de saber que os seus pais têm um emprego, 
co~ o qual vivem com dignidade. Os jovens querem o direito 

de saber que quando saírem do colégio terão condições de 
exercer uma profissão com dignidade; querem que este pafs 
tenha condições de produzir alimentos, para que não existam 
3Q Jjtilhões de pessoas passando fome. 

Será que nós não podemos nos entender cm torno de 
uma pauta? Se nos sentamos el!l torno de uma_rnesa e chaga
mos -ad entendimento de c}ue o ex-Presidente Collor era cor
rupto e teria de sair, não podemos nos sentar à mesa c fazer 
uma pauta mínimá, no ~ehtido de fazer com que 30 milhõ.es 
de peSsoas não passem fome? O que podemos fazer no sentido 
de derrubar essa inflação? Urna inflação de 30%, que pode 
chegar aos 80%, é inimiga de todo mundo. 

Estão aí as mensalidades escolares. Em Porto Alegr~. 
uma universidade cobra 23 mil cruzeiros reais de mensalidade. 
Como isso pode acontecer? Fala-se com o reitor e ele diz 
que tem de pagar a manutenção;- fala-se com o professor e 
ele diz que recebe muito pouco; fala-se com o aluno e ele 
diz que não pode estudar. Há quem esteja deixando de estudar 
por não ter condições de pagar as mensalidades. 

Agora, será que algu~m tem dúvida de que o nosso adver
sário, o leão que precisa ser domado, chama-se inflação? 

Não é preciso que- fie digam que salário não é _ç:ausa 
de inflação. O salário, coitado, vai at_rásda i~f1ação. A inflação 
vem e o salário vai atrás. - -

Já sabemos que essa luta é antiga no mundo, que há 
grupos que ganham com a inflação, como os -supermercados, 

. os bancos, os oligopólios, e ganha alguém que esteja f\té inte
ressado em se manter na vitrina, como política sindical, como 
política p3.rtidária. ou corno o que for, à custa da inflação. 

O que ternos de fazer é exata:me·nte isto, com aquela 
competência, como bem diz V. Ex\ quando tivemos que nos 
unir ao povo brasileiro para afastar o Presidente Collor. Então, 
vamos_ ter a mesma competência para· nos-unir ___ ã socied_ade 
braSileira, para nos identificarmos com Causas ·que são funda
mentais, para que este País não caia no descalabro. 

·Isso Üão têm nada a ver com a candidatura do Sr. Lula, 
nem do Sr. Maluf, nem do Sr. Brizola, e nem com a candi· 
datura do PMDB. Isso não tem nada a ver conro Sr. Fernando 
Henrique Cardoso, nem com o Senhor Itamar; não tem -nada 
a ver com os partidos políticos. IsSo teln a vei- com uma a_geftâa 
mínima necessária, para que notícíãs com-o õ eXterlnínio de 
menores na Candelária saiam das manchetes dos jornais; para 
que essa onda de rumores sobre golpes e choques seja inter
rompida. Vamos falar em democracia, em liberdade, em res
peito! Vamos estabelecer um mínimo em torno do que possa
mos nos entender. 

Sr. Presidente, quero apenas dizer, em nome do Presi
dente da República, que Sua Excelência diz que _estão convi-

-- dados a sentar-se à mesa no Palácio do Planalto. tantas vezes 
quantas forem necessárias, as lideranças da CUT, da Força 
Sindical, da CGT; as lideranças dos empresários na indústria, 
no comércio e nos bancos; as Lideranças- da Câffiara e do 
Senado, os Presidentes das duas Casas. Sua E-xcelência, junta
mente com o seu Mínistt.!rio, estarão à disposição Para discutir, 
a qualquer momento e a qualquer hora, a Pauta Brasil. Não 
sentar-se à mesa, sob qualquer pretexto,_parece-me que não 
é urna atitude patriótíca. -- --

Era o -~~e tinh~ ~ize~.?- Sr. Preside~~e!_ (Palm~s.) 
Durante o discurso do Sr. Pedro Simon, o Sr. Cha

gas Rodrigues, Jn Vic~-fr_esident~, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Beni V eras, Suplente 
de Secretário. 
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COMPARECEM MAIS OSSRS. SENADORES: 

Affonso C amargo __ Albano Franco _ AlfreQ..o Campo~ __ Almir 
'Gabriel Aluízio Bezerra Antonio Mariz Beni V eras Dirceu 
Cameiro~~lcio Alvares_ Esperidião Amin _ Gás_on_Camata _ 
Guilherme Palmeira _ Henrique Almeida _ Humberto Lucena _ 
Jarbas Passarinho_ Josaphat Marinho _José Paulo Biso!_ Jutahy 
Magalhães _ Juvêncio Dias _ Marco Maciel _ Marluce Pinto __ 
Meira Filho_ Pedro Simon_ Raíriú.mdo Lira_ Ronam Tito. 

o SR. PRESIDENTE (Beni Veiasr::.... Sobre a mesa, 
rcqucrlmcli.to que será lido f>Cio Sr. !''Secretário. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 742, DE 1993 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 43, i11ciso II, do R~gimcnto Interno, 

requeiro licença para me afãstar dos trabalhos da Casa, effi 
viagem ao es_trangeiro, atendendo a convite _de naçõ~s arriigas, 
sem ônus- para o senado, no período compreendido entre 
os dias 7 e 15 do corrente mês. 

Sala das Sessões, 6 de agosto de 1993. ____,. Mauro Bene
vides. 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras) - A votação do re
querimento fica adiada por falta de quorum. 

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

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N" 743, DE 1993 

Senhor Presidente, 
Requeiro à Mesa. na forma do disposto no art. 216 do 

Regimento Interno do S_enado Federal, s_cjam solicitadas_ ao 
ExcelentíssimO.Senhor Ministro de_ Estado da Indústria, Co
mércio e Turismo as_seguintes informações sobre o Café. 

É sabido que boa porcentagem dos estoques governa
mentais se perdem ou são desviados nos próprios armazéns 
contratados pelo Governo, assunto que- f0f06jeto de recente 
e ampla divulgáção pela impren~a. Têm-se também notíci(!S 
de que o Ministério determinou medidas visando o_ recebi
mentoâos créditos decorrentes junto às empresas armazena~· 
doras~ Em razão do_s fatos, indago ao Senhor Ministro: 

1. Que medidas cfctivas foram adotadas pelo Ministério 
a respeito do assunto e em que consistem especificamente? 

2. Qual a extensão do problema, ou mais propriamente, 
qual o volume físico-financeiro dessas perdas ou desvios? 

3. Desde quando vêm ocorrendo problemas- relacíona
dos a quebras, faltas ou desvios de estoques, frente aos dispo
sitivos legais, contratuais e os constante_s de norma.s internas?_ 

4. Na oportunidade de_constatação de anomalias _na ar
mazen'àgem, fofam ou estão sendo aplicadoS os disPositivos 
legais previstos na denominada Lei de Armazenagem (Lei 
n• l.I02/93)? 

5. Quais a&cmpresas armazenadoras ín-adimplentes c_orn 
o Governo, em razão de irregularidades na execução dos_servi
ços e armazenagem? Estão ou não essas _empresas proibidas 
de operarem na armazenagem de estoques governamentais? 

6. Como-se cncOritra a fiscalizaçiló relativa ao Café? 
7. PrcciS:ãinenfe, Cffi que período e sob que Governo, 

ocorreram os maiores escândalos sobre os estoques noticiadas 
pela imprensa? 

8. Q'"'ãl a política-do-Governo para o Setor CafCeiro, 
relativamente aos estoques (ou queima)? --

9. Quem arCará com O pagamento de tal política? 
SCriador Ney Maranhão, Líder do PRN. 

-0 SR. PRESIDENTE (Beni V eras) -O requerimento 
lido será despachado à Mesa para decisão, nos termos do 
art. 216, ini:íso III, do Regimento Interno. 

-- Esgotado o tempo destinado ao Expediente. 
Presentes na Casa_35 Srs. Senadó"res·. __ 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item único 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' llO, DE 1993 

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

Votação, em turllo único, do Projeto de L~i da 
Câmara n• llO, de 1993 (n• 3.714/93, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Presidente da República, que 
dispõe sobre a estrutura e competência -da Ouvido
ria-Ge'ral da República e dá outras providêncías, tendo 

____,.Parecer, proferido em Plenário, Relator: Sena
dor Magno Bacelai; em substituição à Comiss3õ de 
Constituição, Justiça e Cidadania, favorável ao Projeto, 
com as_ emendas que apresenta, de n9s_l, 2 e 3; pela 
aprovação das emendas n"'s 6 e 7' apresentadas perante 
a Comissão de Constituição, JuStiça e Cidadariia; e 
pela rejeição das emendas n's 4, 5, 8, 9 e 10. 

Por falta de quorum este item não será votado na sessão 
de hoje. 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras) - Está esgotada a 
matéfia constante da Ordem do Dia. -

Há oradOres inscritos, 
Concedo a palavra ao nobre Senador Esperidião Amin. 

O SR. ESPERIDIÃO AM1N (PPR ~_ SC. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)____,. Sr: Pi'Csidente, 
Srs. Senadores, em primeiro lugar, não possO deixar de fazer 
um registro acerca do pronunciamento enfático que fez, há 
poUcos minutOs: o nobre-Senador Pedro Simon. 

Quero reiterar, em nome do meu Partido- Partido Pro
gressista Reformador, que estaremos sempre à disposição de 
qualquer chamamento que o Governo faça ao diálogo. Penso 
q-ue quem não qUer participar do díálogo deve te i suas razões. 
Eu não tenho nenhum preconceito em relação ao Governo. 

Aproveitando que o Senador Pedro Simon ainda está 
entre nós, quero fazer apenas uma ressalva de natureza concei
tuai. Ê. hábito dividir o pensamento político entre progressista 
e conservador. E S. Exa por três vezes enunciou esse conceito 
a meu respeito, a respeito do Senador Elcio AlVares e do 
Senador Jarbas Passarinho. 

O iOtuitb do meu pronunciamento é abordar alguns aspec
tos preliminare-s sobre a questão da 'revisão constitucional. 
Quero reiterar a disposição do meu partido, que está traba
Utando desde o _ _dia 18 de maio deste ano, por meio da Funda
ção Milton Campos, debruçado sobre este tema --Revisão 
ConstitucionaL-, elegendo as nossas prioridades. Nunca usei 
este conceito, mas já que taniOS: ·estão usando as expreSsões 
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progresSista conservador, ou seja, apliCando-as como- rótulos 
a políticos de acordo com o seu partido, desejo dizer que 
o propósito do meu partido em relação a revisão constitucional 
é tornar a nossa Constituição progressista, porque não é pro
gressista deixar de gerar os empregos que o País está a reclamar 
todos os anos. - -

Eu fazia um cálculO fiá pouco corri-=-o Senadoi-Beni V eras 
sobre quanto de investimentos o Brasil precisa para ger_ar 
os empregos necessários aos 2 mílhõcs de bfasileiros que 
anualmente, teoricamente, apartam no mercado de trabalho. 
E foi sob esse ângUlo qiie o meu partido moldou _sua posição 
a respeito da revisão constitucional. Entendemos que é muito 
curioso que os mais progressistas, dentre os ai.ttodenominados 
progressistas, sejam conti-a a revisãO constitucional. - --

O Sr. Pedro Simon- Perrri.itc~ine V. Ex~ um pequeno 
aparte, nobrt! Senador? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Senador Pedro Simon, 
não vou encerrar as m·inhas observações a-seu-respeito sem 
registrar a minha alegria por constatar- que os sinais vitais 
do meu nobre amigo Pedro Simon estão perfeitos. Ficou per
feitamente demonstrado na maior parte do seu pronuncia
mento e no seu gran finale. 

O Sr. Pedro Simon - QU.eio dizer ao amigo ...:.:. PCrmi
ta-me que o trate assim- que V, Ex~ eStá, -mais uma vez, 
sendo muito feliz na ressalva que faz. MuitaS pessoas estra~ 
nham uma caracteríStica que- tenho -e creiO que nela V. 
Ex~ e eu nos idcntífkamós. Há -pessoas que--consideram um 
absurdo rever uma posição que têm. Se fazerii urna afirrriatíV-a 
crêem que devem· mantê-la a qualquer custo. Se s_e trata de 
um governador, jamais- revê qualquer dos seus a tos. Eu como 
ministro, como governador, como presidente de partido cansei 
de pedir desculpas. Considero V. Ex", como considero o Sena-:' 
dor Elcio Alvares, absolutamente um progressista. Ser que 
o conceito de progressista ou de retrógado está completamente 
superado. Concordo com V. Ex• O que eu quis dizer- posso 
até estar errado -é que houve uma época·-no passado em 
que havia forças que eram consideradas como partidos mais 
conservadores e outras corno partidos mais progressistas. Eu 
era considerado com~ integrante de_ partidos -~ais progres
sistas. Esse conceito está superado? Sim. A realidade é outra? 
Sim. O "qtie me pCfguilto é ·se, agora, ·de rePerite, quando 
vejo todos usando uma linguagem ultra-avançada, mudei a 
minha maneira de pensar? Foi esse o sentido do que quis 
dizer. Coilsidero V. Ex~ progressista. V. Ex~ tem toda razão: 
o mundo mudou. Estamos caminhando com o resto da huma
nidade. Atrevo-me a dizer que, apesar do que houve com 
o comunismo, com o Muro de Berlim; com a União Soviética, 
isso não significa qUe o liberalismo pui-o-: total e àbsoluto 
seja o caminho. Há problemas a discutir, problemas liberais, 
sim; mas também há problemas sociais. IdentifiCo-me muito 
com o seu pensamento e quero que entenda, apenas, o sentido 
dô que quis dizer. Eu disse o seguinte: pessoas que, ontem, 
quando debatíamos, tinham posições diferentes das minhas, 
agora estão todas do outro lado, enquanto eu estou aqui.' 
Não nego, questiono: será que agora que s"Oú "líder do Governo 
estou mudando, estou sendo igual? É só essa preocupação. 
Agr~deço, mais uma_vez, a V. Ex~ pelo chamamento de aten
ção. Vou passar a fazer reciprocidade, ouvir os seus pronuncia
mentos e tocar os pontos chaves, porque· creio que V. Exa 
também vai gostar. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Agradeço ao Senador 
Pedro Simon pelo generoso aparte. 

que_~o, aqui, fazer um regfstrõ de_ natureza pessoal. No 
final da discussão que resultou na aprovação, pelo Senado, 
da lei da política salarial, V. Ex~ teve o gesto de grandeza 
de_ pedir para retirar do texto uma referência que fez a três 
peperristas, um dos quais era eu. Estou percebendo, desde 
aquele momento, que, ail:!~a que seu consciente assy_ma essa 
aUvida que teolos com relação a ser progressista no mundo 
de hoje. Possuo essa dúvida, mas não aceito que se intitulem 
progressistas- não que eu pretenda sê-lo. Po'r exemplo: os 
sócios da Coréia d<? Norte. Se;. n~o sou_ integralmente progres
sista, certamente os sócio~ _d~ Ç()réfa~do Norte não _o são, 
qUe é- hoje o único país sócio da exti-ema-esquerda. 

Existem três Partidos Comunistas no Brasil: o PPS, o 
PCdoB e o PCB - refundado este Í.Íltimo - , e no mundo 
inteiro há três: o Partido Comunista Chiriés, que- ú:ni-as práti
cas mais progressistas, do ponto de vista económico, pois 
recebe o capital estrangeiro com "tapete vermelho", no sen
tido literal da palavra. Só não podentos dizer ·~salamaleque" 
porque são orientais, não do Médio Oliente, e sim do Extremo 
Oriente.- Fazem todas as homenagens, asseguram respeito ao 
capital estrangeiro e estão atraindo-os- isso na China Comu
nistat 

O outro Partido Comunista é o Cubano de Fidel Castro, 
qUe foi admoe_stãdo por esse homem curiosamente predesti
nado, o Sr. Carlos Menen. O Presidente argentino tira na 
loteria mesmo não comprando bilhete. Chegou ao Brasil, rou
bou a cena do Encontro de Salvador, porque admoestou _a 

falta de democracia em Cuba- no que, casualmente, dei-lhe 
razão - apesar de boa parte da imprensa ter dito que Sua 
Excelência estava fazendo o jogo dos Estados l.!nidos, que 
estava a serviço do capital ianque. 

Uma semana dePois, Fidêl Castro não fez ainda o seu 
mea culpa, mas anuncia adol?rização relativa, ou seja, admitiu 
a gravidez pela metade, uma suave gravidez; permitiu ·que 
haja dólares, que os exilados venham, invistam, e transformar 
Cuba pelo menos numa ilha turística, capitalista. 

Só restou a COréfa do Norte.. O partido comunista "pro
gressista" só existe na Coi-éia do Norte, os outros já estão 
ficando conservadores. 

Esse· tipO"- de conceito - é contra isso que me rebelo, 
---e aí quero homenagear mais uma vez o Senador Pedro _Simon 

- ; muito embora acredite que o capitalismo, que pretende 
ser o progressista, também não resolve tudo, não tem resposta 
para a Mediciil:(l. O que V. Ex~ falo'U- sobre saúde vale para 
o Ceará. O Ceará obteve bons resultados na sua políficã" de 
medicina preventiva. Nós tivemos, ein Santa Cataiina, entre 
1983 e 1986, êxito" na medicina preventiVa, na regiãO mais 
pobre do meu Estado, Lajes, reduzindo, em um ano e meio, 
à metade a taxa de mortalidade infantil, porque adotamos 
práticas socialistas. O capitalismo não tem solução para a 
saúde pública. 

Nos Estados Unidos, hoje, existem35 milhões dé ·traba
lhadores americanos fora do esquema de atendimento à saúde 
e à previdência. - - - - -

- - Não há solução só de um lado~ Sem dúvida alguma, para 
a educação e para a saúde, a experiência socialista tem que 
ser aproveitada. Creio que ser progressista é um ideal que 
devemos pers_eguir; só os muito tolos ou muito presunçosos, 
que é quase um sinónímo. -é que Podem imaginar que são 
os donos das idéias progressistas. Ninguém conseguiu encar-
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ná-las em seu todo, porque a socie-dade está aí, COm seus 
problemas cada vez mais graves afligindo a todos nós. 

O Si-. Elcio AfVafes- Senador Esperidião Amiri, conce
de-me um aparte? 

O SR. ESPERIDlAO AMIN- Ouço·o com prazer. Sena· 
dor Elcio Alvares. 

O Sr. Elcio Alvares- Senador Esperidião Aniin, âpenas 
aproveitando a oportunidade do diálogo travado entre V. Ex~~ 
e o Senador Pedro Siffion, gostaríci de fazer este _EegistrO COm 
muita satisfação, porque -tenho pelo Seitãdor Pedro Simon 
a maior admiração. Entendo que talvez S. Ex• seja um dos 
homens públicos que hoje preserva aquele ideal que nos levou 
à vida pública. Pedro Sirilon acredita no- País, na sua idéia, 
na sua vocação irresistíVel de homem público. S. Exa teve 
um gesto que somente o engrandece. Entendi perfeitamente 
quando o Senador Pedro Simon falou da divisão entre os 
progressistas e aqueles que não o era-m ....:....:.. eu nunca recusei 
a minha condição de Governador do sistema militar. Confesso 
-V. Ex• bem salientou - que foi, talVez-, Uni peffodo em 
que mais se respeitou o direito da pessoa, os DíiCitóS- H uma~ 
nos, pelo que sempre lutei. Quéro, até~- preSfá'f~ um~-depoi
mento, que acredito histórico; fui iiiCCn-tiVitdO~- na ocasião, 
pelo Presidente Ernesto Geisel. No Espírito SaTifó nãO houve 
violência contra a pessoa humana. Apareceu um Delegado 
da Polícia Federal "maluco"; substitui~o imediatamente. Cria
mos _centros comunitárlos; a assistência à saúde pública foi 
feita em regime de quase socialização permanente por parte 
do Governo. Então, a colocação do Senador Pedro Simon 
foi muito apropriada porque S. Ex" também prestou uma ho~ 
menagem a V. Ex• No momento em que e-stamos procurando 
idéias, encontrando fóniúllas para ajudar o Brasil, Senador 
Esperidião Atriin, a participação de V. Ex~ é fundamentaL 
V. Ex~ tem o reconhecimentu_desta Casa pela sua intelígêncüi, 
pela sua atuação política._ Nas conversas que travamos fora 
do plenário, cada vez mais me empolgo com o conceito de 
V. Ex~ .sobre a vida pública. Destacaria, apenas, dentro do 
pronunciamento de V. Ex\ o que me ficou do discurso do 
Senador Pedro Simon, que levo daqui. Realmente, temos 
de fazer, agora, um grande _csfo.rço de união nacional._Não 
podemos permitir, de maneira alguma, _que a prática ideoló~ 
gica supere a vontade maior dos brasileiros de encontrar solu
ções. Essa foi a razão do aparte oferecido ao Senador Pedro 
Simon. Preocupa-me -quero voltar a fazer o registro, para 
que não haja má interpretação -quando campanhas do mais 
alto sentido, pessoas que merecem o respeito e a estima de 
todo o Brasil e grupos ideológicos começam a querer tirar 
partido disso, separando uns e outros, numa convergência 
que tende a ser_a favor do interesse_ n-ación-al. O discurso 
do Senador Pedro SimOn -ficará gravâdo como uma adver~ 
tência, como um toque de consciência em todos nós. Temos 
que somar esforços. Não irnportãm nossas_origens e o que 
fize-mos. Temos, neste momento, o desejo de nos dar as mãos. 
Não discuto a pessoa do Presidente da República - volto 
a repetir - ; discuto o País. V. Ex\ SenadOr -Espeil.dião 
Amin, é um dos Senadores mais importantes na formulação 
da política preconizada pelo Senador Pedro Simon. No mo
mento em que as centrais sindicais ·aqui" vieram, O Senaâor
teve coragem de falar algo, pedindo dados. Temos também 
que dizer às centrais sindicais que os Senadores da República 
não estão imbuídos do papel de prejudicar ou ajudar quem 
quer que seja, mas- Sim de ajudar o País. Registro que consi~ 
dero, na minha avaliação desses anos que estou nesta Casa, 

que a participação de V. Ex", Senador Esperidião Amin, pelo 
exemplo, pela postura de vida pública e por sua história, 
é fundamental à convocação feita pelo Senador Pedro Simon. 

-FiCo muito feliz, na quase fase crepuScular desta· sessão de 
sexta-feira, quando o Senador Pedro Simon, com a sinceridade 
de sempre, fez uma colocação que é uma homenagem justís
sima à atuação de V. Ex~ na vida pública. 

O SR. ESPERJDJÃO AMIN - Quero agradecer a V. 
Ex", Senador Elcio Alvares, e também dizer que não pretendi 
recríminar, nem corrigir e muito menos Chamar para mim 
algum reconhecimento pessoal. 

Creio que todos nós - e essa é a lição que também 
aufiro desta sessão- estamos imbuídos do desejo de facilitar 
o atendimento do bem~comum. Temos algumas certezas. algu~ 
mas d_úvidas e sabemos que existem muitas dificuldades diante 
de nós. 

Essa visão, comentada há pouco, de que o Brasil tem 
pou·cos sócios nessa alta inflação ... Quais são- os oUtros pafses 
do mundo que estão com a inflação alta? A Iugoslávia? A 
ex-lugoslávia está vivendo um drama, suas entranhas estão 
sob tiroteio. A União Soviética? Meu Deus_! Mas a inflação 
lá está baixando. Parece~me que o Zaire é outro. En~ão, a 
taxa de inflação no Brasil, hpjt;!, é mais alta do que durante 
o impeachment. Isso deve ser um grande negócio para alguém. 

O Sr. Elcio Alvares - Querri eStá g30hando? 

O SR. ESPERIDJÃO AMIN- Como introdução ao tema 
que pretendo abordar, na sua profundidade, na próxima se
gunda-feira, que é a posição do meu partido a respeito da 
revisão constitucional, quando alinharei os três pontos básicos 
da postura do PPR - Partido_ Progressista RefOrmador -
• quero deixar aqui, no ar, uma grave preocupação: cOmo 
é.que o País vai_achar o seu caminho? Já há quem dig_a,qu~ 
a forma mais barata de resolver esse problema é uma hiperin~ 
fiação, e tem muita gente dizendo isso. Urna hiperinflação 
no sentido clássico, ou seja, a perda do podei- aCj_i.iiS:itivo e 
a perda total da referência mone-tária. Talvez já seja uma 
das soluções, tal a recalcitrância do fenômeno inflacionário 
no Brasil. Há economistas escrevendo sobre isso. A híperin
flação seria a forma menos onerosa, porque a mais onerosa 
seria uma convulsão social, a ruptura imediata· do sistema 
institucional vigente; esse tema que o Senador Pedro Simon 
abordou aqui, o golpe ou o contragolpe, a revolução, todas 
essas formas que sabemos são mais onerosas· para o País. 
A hiperinflação, se pudesse acontec_er isoladamente, talvez 
viesse a ser, segundo esses economistas, a menos onerosa 
das tragédias brasileiras para acabar com essa tragédia crónica 
qu_e ternos. Não penso assim. Acho .que a revisão constítu-
retomar o desenvolvimento. -

Os três pontos que o meu partido defende - reforma 
política, ajuste fiscal com ênfase para a PreVidência e a ordem 
econômica - parece-me que são a noSsa agenda. POr que 
reforma política? Porque, com o excesso de partidos que aí 
está, com a falta de identidade dos partidos - o próprio 
Governo não tem uma identificação partidária - , tudo é 
discutível. Então, ficam acusando fulano de ser sabotador ... 
quer dizer, há um clima de desconfiança porque não há urit 
time em carripo. Nã6 sabemos para que lado chuta quem 
está com aquela _camisa e nem se aquele jogadO_r acredita 
naquela camisa, porque ele pode trocá~ la daqui a pouco. 

Essa fluidez partidária não dá ao País vontade política, 
e estamos vendo o Brasil atolado e afundando. Senador Pedro 
Siriú)il, sOmos filhos_ o~ netos de imigranteS e álguma coisa_ 
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de errado aconteceu nesta Pátria poiquc, hoje, os bisnetos 
dos nossos avós imigrantes estão sendo barrados no Aeroporto 
de Lisboa. Alguma coisa dt errado aconteceu no Brasil! Somos 
o país onde nossos Pais vieram fazer o seu projetO de vida 
-no meu caso, meu pai _e ___ rninha mãe, pois soU fíffiO cte 
imigrantes de primeira gCração, c o Senador Pedro Simon 
me diz que também é- e.- agora;estarriOs Vendo os nossos 
"descendentes" sendo barrados em Lisboa! Quer dizer,o Pais 
perdeu o seu projeto e está atolado. 

O Sr. Pedro Simon -Os filhos dos jàpon-es-es·: nasCidoS 
aqui, estão voltando para o Japão. 

O SR. ESPERJDIÃO AMIN - Os filhos~ dos japoneses 
estão voltando, mas ·só aqueles que têm alguma qualificação. 
Não são os- menos prepara'dos que estão voltando, são os 
mais preparados, os que têm coragem.-

O Sr. Pedro Simon- Os que têm esperança de crescer. 

O SR. ESPERJDIÃO AMIN"- Então, o País está o~~ 
rumo errado. Digo que está atolado c afundando. -

Há quem queira desembarcar do carro e tentar outra 
vida -é o_ caso dos nossos auto-exilados - , mas nós, que 
estamos aqui, achamos que dá para desatolar, que é preciso 
desatolar. Eu faço parte dessa corrente e penso que, para 
isso, deve haver um mínimo de solidariedade._ E, aí, concordo 
com o diálogo. Não é ''o quanto pior, melhor" ou "vamos 
afundar mais um pouco". Eu não tenho nenhum outro inte
resse que não o País. A minha vida não tem futuro se o 
carro não desatolar; os meus filhos não terão futuro se o 
carro não desatolar. Então .. quero ajudar a desatolar esse 
carro. · -- · · -

Em primeiro lugar,_ deve haver racjonaJiz3Ção d.esS3 vorl.·
tade política, e isso passa pela climinaçao da itldlístria da 
sigla. Está aí a-indústria da sigla: sigla de aluguel, chant~gcm 
no primeiro turno, chantagem no segundO -turno-.:. e o -Povo 
sabe disso, __ ou alguém acha que não? O povo sabe que ú!m 
sigla servindo para abrigar vaidade, para fazer negócio, para 
alugar horário de televisão e. de rádio, para ficar de boca 
alugada para atacar os outros... __ ' 

A primeira providênCia é m"excr no pai-tido. ·FldelicÍade 
partidária ou não? Eu defendo a fidelidade partidária, tem 
que haver. Pode sair do partido, mas deixa o mandato. Enfim, 
a questão política:- Segundo, o ajuste fisc~l com_ ênfase para 
a Previdência, pois, ao COriti'ário do que me _parece ter sidq 
dito pelo Senador Almir Gilbricl, ã PreVidência ito BraSi1 
não consegue nem trocar a carga pelo frete quanto mais ter 
o estoque de dinheiro para firtahciar projefOS cte longo prazo, 
como todos os países bem sucedidos do mundo fizeram. Eles 
tiveram na previdência a fOnte de financiamento dos seus
projetas de longo prazo; é a grande poupança. 

Ainda no campo do ajuste_ fiscal. dc~endo _o aprimora
mento do municipalismo, da federação. Temos que escrever 
urna federação. Este país não pode ter no Orçamento Federal 
obra municipal. IssO não tem cabimento, não pode ser um 
jogo de esperteza. Federação quer dizer encargos e receTtas; 
ou seja, uma raciorialização da nossa marieifa de arrecadar 
impostos. 

O Brasil tem que corrigir um· grave eqUívoco: -uma folha 
de pagamento, hoje, tem um ónus de 150%, Senadod'edro 
SimOn! O salário é baixo e sobre ele incide 150% de corpora
tivismo. É o Estado Novo ainda sobre a folha de pagamento, 
em nome do "progressismo". Está a FIESP em cima da folha, 
está a CUT, estão todas as corporações em cima· -da folha 

de pagamento. Uma folha de pagãmcnto que representa, hoje, 
27 ou 28 milhões de empregos formais, 14 milhões de aposen
tados- a relação já está 1,9 por 1 -,e nós vamos criando 
tributos indir~tos, onerando a empresa e não o consumo, 
onerando o trabalho c não a renda. Toda a nossa fisiologia 
tributária é essa. Pretendo abordar esse assunto com uni pOuco 
mais de detalhe técnico na próxima segunda-feira. 

E o terceiro tópico, já que mencionei o ajuste fiscã.l e 
a PrcvidCncia, é a ordem económica. Os nossos antepassado~ 
vieram para cá e for~m recebidos como brasileiros. O capital 
que eles tinham era a sua cabeça - alguns tinham alguma 
cultura, outros tinham estudo - e a sua vontade de realizar 
o seu projeto de vid~ no BrasiL Em nome do nacionalismo, 
nós fomos criando barreiras e o capital estrangeiro, que hoje 
é muito_ mais sofisticado, sente-se agredido, mal visto num 
país que precisa de investir:nentos para dar emprego todos 

-oS anos a dois milhões de brasileiros, fora o déficit que já 
acumulou. Então, parece-me que vontade c duas alavancas 
podem desatolar o carro, com um mínimo de solidariedade. 

Por isso, concordo com o diálogo. Quero agradecer as 
palavras generosas· do Senador Pedro Simon, cumprimentan
do-o pelo seu discurso. E quero registrar mais uma vez -
repito- que a sua verve, a sua inteligénci3, ·o seu idealismo 
é um dos confortos que se pode observar em termos de pers
pectiva deste Governo e agradecer a manifestação do meu 
querido amigo, Sr. Senador Elcio Alvares, dizendo que a 
agenda que o Brasil tem que vencer passa; necessariamente, 
pela reforma política, principalmente rio quadro partidário, 
na forma de funcionamento dos partidos; pela ordem econô-. 
mica; questionar monopólios, dizer "sim" para o capital es
trangeiro. Mao Tsetung, em 1956, dizia: "Somente com a 
nossa poupança-, se-m poupança externa, não sairemos do lu
gar." Mas não podia fazer nada, porque não havia condições 
econômicas . .Os seus sucessores estão dando conseqüência 
ao seu raciocínio, recebendo capital estrangeiro- estão rece
bendo e dizendo que podem investir. E na China já existe 
um grande problema porque nas regiões ond~ entrou capital 
estrangeiro a média salarial elevou-se e nas regiões onde tal 
fenômeno não ocorr~u. ou seja,_ não houve essa liberalização 
económica; a renda per capita, o salário, contínua na fase 
progressista, ou seja, na fase antes de os conservadores chega
rem, usando o chavão que procurei recriminar no começo 
das minhas observações. Essas duas alavancas têm que ser 
or todos nôs, dentro do espírito de que não temos todas as 
respostas isolaâameiite. Nenhum de nós é auto-suficiente, ne
nhum partido político é auto-suficiente , nenhum chef~ político 
é auto-suficiente; nós precisamos ter um mínimo de- patrio
tismo para dar ao nosso carro, carro do qual não qu-eremos 
sair, onde queremos- ver melhor alojados os nossos filhos, 
e se possível nós mesmos, que é_ o nosso País, condições de 
realizar o seu projeto, o seu itinerário~-e ser uma Pãtriã que 
nos orgulhe, e não um país que nos deixe titubeando quando 
se pergunta sobre o seu presente e sobre o seu futuro. 

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

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

OSR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncüi 
o seguinte discurso.}- Sr. Presidente, Sr-<s e Srs. SenadOres, 
inaugurada em setembro de 1950, com a entrada 110 ar da 
PRF-3, TV Difusora, canal 3, de São Paulo, pertencente aos 
Diários e Emissoras Associadas de Assis Chateaubriand, a 
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televisão configura parte integrante do processo de descnvol~ 
vimento do País nos anos pós-60. Sua trajetóiia transcorre 
em conseqüência c cm consonância _cõm a própria _evolução 
histórica do País, retratando e reproduzindo seus sucessivos 
períodos sócio-políffco-económicos. Sua face _é a própria ima
gem da Nação: de seu povo, de suas carências, de seu desenvol-
vimento. - -

Sua fase incipiente, na década de 50, caracterizada por 
transmissões ao vivõ-; pautadas pelo improviso e empii is.mo, 
convive com um Brasil de estrutura económica rural, sem 
indústrias_ c com graves deficiências de inf?_a-estrutura, princi
palmente nos setores de transporte e comunicações: O mer
cado consumidor capaz de sustentar o novo veículo ainda 
não está formado. Os aparelhos televisores só deixam de re~ 
presentar itens de luxo para os brasileiros mais tarde, com 
a criação do crédito direto ao consumidor e sua produção 
pela indústria eletro~eletrônica nacional. 

A Revolução Militar de 1964 começa a delinear a lógica -
do estilo desenvolvimentista de crescimento económico conce
bido pela Doutrina de Segurança Nacional, da Escola Superior 
de Guerra. São lançadas as bases da política de integração 
nacional, pesados investimentos são feitos_ na rede de teleco~ 
municações do País, componente fundamental da estratégia 
de difusão e manutenção da ideologia do regime autoritário~ 
O parque televisivo começa a estruturar~se _snb bases mais 
profissiori"a.iS. Aumentam sobremaneira_ as vendas de apare~ 
lhos receptores, em conformidade com o projeto de expansão 
da oferta e demanda de bens e serviços de luxo, com vistas 
à construção de uma sociedade de consumo. 

A partir da década de 70, dotado de_ uma moderna e 
sofisticada infra~estrutura de t_elecom_unicações. o País assiste, 
então, a uma explosão do fenômeno da comunicação de massa. 
O_Brasil vive o_cllamado milagre económico: o PIB atinge 
níveis de 10% ao ano, as exportações creScem, a-írlflação man~ 
tém-se_ à taxa de 15% ao mês. Neste contexto favorável, a 
televisão consolída~se_ como veículo de comunicação hegemó
nico, agente de integração nacional, nivelador e -redutor das 
desigualdades, principal fonte de informação,--de-"Iazer e até 
mesmo-de educação para amplas camadas da população. A 
criação da EMBRATEL, em 1967, possibilita a integração 
eletrónica do País, através do estabelecimento das grandes 
redes nacionais. --

Ao mesmo tempo, porém, cm que- aumentava o acesso 
aos meio de comunicação eletrônícos, diminuía o acesso a 
uma informação crítica e de real interesse para a sociedade. 
Meio de comunicação público, de propriedade da União, mas 
concedido à exploraç-ão privada. a televisão torna-se parceira 
do modelo político~económico então vigente . Mais que isso: 
torna~se veículo de urna mensagem otirnista e ufanista que 
assegurava a legitim<içãO do regime de exceção. Na tela da 
TV brasileira não havia oposição, não existía -repressão. O 
poder dissuasório do sistema de concessôes criava poderosa 
sintonia de interesses entre as concessionáríàS e o Estado. 
Este visava à unificação do pensamento em torno de uma 
ideologia comum; aquelas objetivavam a unificação do merca~ 
do. A edição do AI~5, em 1968, fornece o instrumento legal 
para o controle ditatorial, pelo Estado, do conteúdo e padrão 
dos programas, segundo critéríOS p-rõj)rios de civismo, morali~ 
dade e segurança nacional. Os telejOrltaiS tornam~se meros 
difusores de notícias oficiais de interesse do regime, moldando 
um cenário irreal, ao sabor da razão do Estado._ 

A televisão ingressa na fase da abertura política a reboque 
dos movimentos sociais emergentes. O regime censório vai 

aos p9ucos afrouxando seu controle sobre os m~ios d~ CQ_IJlunl-: 
cação. Impulsionada _e pressionada pel_a incontrolável maré 
que conduz à busca da liberdade de expressão, após tantos 
anos de silêncio, que cobra o direito à informação, a televisão 
brasileira tenta adequar~se aos novos tempos. 

É inegável o papel significativo desempenhado pela TV 
na transição para o período democrático, ainda que tal desem~ 
penhu constitua uma tentativa de desvinculação de sua ima
gem da de um governo impopular c derrotado. É uma questão 
de sobrevivência, uma questão de mercado. Trata~se de acom~ 
panhar a tendência geral, mesmo que a contragosto. 

O tom do discurso hoje veiculado é outro, coloreado 
pelos matizes da democracia que o conjunto da sociedade 
brasileira demonstra ser seu desejo e camirlho indeléveis. Mas 
não se iludam V. Ex~s. As práticas antidemocráticas herdadas 
da época de simbiose com o poder central mantêm~se intactas. 
Com uma diferença, porém. As conveniências agorã defen~ 
didas não são mais as do Estado. Mas as dos grandes senhores, 
proprietários das empresas de comunicação. Concessionários 
de bens públicos, assim enteOdidos os canais de_ televisão, 
deles se apropriam como se privados fossem. EsqUecem os 
compro~issos assumidos de pautarem suas programações le~ 
vando em conta finalidades educativas, informativas e cultu~ 
rais da população. Deixam de lado s,ua responsabilidade social 
e priOrizam interesses meramente mercadológicos e pessoais. 
O que está em jogo é a audiência, que se traàLiz em cifras 
e em poder, e não a prOgramaÇão que deveria servir como 
condutora da informação ao público receptor. 

Neste afã da conquista -pela audiênCia e, conseqüente
mente, _Qclo mercado, a TV arvora~se a tudo mostrar, dizer. 
expressar: "Tudo quanto lhe rendaibenefícios,lhe traga retorno 
ou atenda aos interesses políticos de seu dono, é bem verdade. 
A censura não é mais -ã oficial. Transfigurou~Se -paia cenSura 
erripresatial. Ungido à condição de beneficiário de uma con
cessão_ estatal, considera~se senhor da infOrinaçáo; -ómíte 'e 
distorce fatos, monta versões, elege inimigos, assas-sina perSa~ 
nalidades públicas, a seu'bel~pi'azer. Com um poder quase 
monãrqt.tico, fecha um espaço q~e é público e. por conse~ 
qüêncíã",- deveria estar aberto -à diversidade, à pluralidade, 
banindo de_safetos de suas transmissões. --
---- Tal prática_? Sr. Pres~çlente, Sr~s e Srs. SeriadOrcs, cOnsti~ 

tui, na~ verdade, a mais pod_crosa e mais perigosa forma de 
vjolência perpetrada pela televisão brasileira: a violência con~ 
tra a democracia. Q rcginie que se prete_nda democrá.tico pre:s~ 
supõe a convivência entre Contrários, a multiplicidade de opi
niões, de possibilidades, de opções. Toda vez que determinado 
emissor, escudado por um poder que julga ilimitado, acha~se 
no direito de decidir a veiculação ou não de deteJnlinada 
informação, pratíca uma VIolência contra a sociedade. Toda 
vez que determinado ponto de vista não é difundido, por 
contrário a inten!"ssCs parfículares, pratica~se uma viOlência 
contra a sociedade, usurpando~lht:! o direito à infõrnlãção, 
ao _9ebate, ao acesso a alternativas. 

-Ê preciso multiplicar os emissores-do discurso. a~pliando 
o espectro das mensagens veiculadas, aumentando as possibi
lidades de escolha. Faz~se urgente ~liminar o monólogo em 
que se transformou o discurso televisivo no País. O atual 
movimento das emissoras de rádio e TV em torno da elabo~ 
ração de códigos de étiCa que norteiem o conteúdo e as mensa~ 
gens de suas programações é fruto de um clamor da sociedade 
por uma informação de qualidade. Da mesma forma que toma~ 
ramos locais fisicamente públicos em episódio político recente 
da.vida nacional, os cidadãos brasileiros almejam e necessitam 
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apropriar-se dos espaços públicos , constituídos pelos meios 
de comunicação eletrónicos. A relação entre democracia e 
democratização da comunicação na sociedade conterriporânea 
é intrínseca e essencial. Aproveitemos, pois, o corrente debate 
acerca das programações de televisão, deflagrado pela esca
lada de sexo c violência a que assistimos diuturnamente em 
nossas casas, e aprofundemos a crítica e a análise sobre a 
ilegítima apropriação que se faz deste meio de comunicação 
hegemónico, no País. 

Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (BeniVeras) -concedo a palavra 
ao nobre _Senador Marco Maciel. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE. Pronuncia o se
guinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr" e Srs. Senad-ores, de 
11 a 14 de julho deste ano, ocorreu no Recife a- Conferência 
sobre a Contribuição do Turismo ao DesCnvolvíiriento Susten~ 
tado na Região Nordeste do Brasil. Patrocinado pelo Minis
tério da Indústria, do Comércio e do Turismo e pelo Banco 
Interamericano de Desenvolvimento, o evento ainda contou 
com o apoio da SUDENE. do Governo de P.ernambuco, da 
Prefeitura do Recife, da Comissão de TuriSirio Integrado do 
Nordeste e do Banco do Nordeste do BrasiL 

O objetivo primeiro do evento foi a reunião de autori
dades dos setores público e privado, nacionais e internacionais, 
para promover a troca de informações e expériêhtias hiStó
ricas, voltadas para o turismo, que podem contribuir para 
o tão almejado desenvolvimento sustentado da Região Nor
deste. 

É sabido que o turismo é uma forma de cxploraçáo -intensa 
de uma área, mantendo-se intacto_ o desenvolvimento de sua 
biodiversidade. Representa, portanto, do ponto do vista ecoló
gico; um gl-ande progresso em relação ao desenvolvimento 
industrial impensado, que degrada_ o ambiente acumulando 
dívidas para com aquele. Nesse aspecto, temosjá consciência 
de que custa muito fazer com que o ·arribiente--não n-05: agrida, 
depois de o termos agredido. Recordemos os caSos d<:! Represa 
Billings, do Tietê e do rio Tâmisa. _ 

A conservação produtiva do meio ambiente deve ser a 
bandeira dos ideais de qualquer luta por um crescimento eco
nômico suSterltável. Aliás, a própria expre-ssaõ''"'desenvolvi
mento sustentável" é fruto da tão decisiva Conferência das 
Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento 
-Rio92. 

No discurso pronunciado pelo Ministro da Indústria, do 
Comércio e do Turismo, Senador José Eduardo Vieii-a, no 
Seminário do Prodetur, no Recife, encontramos que a base 
de qualquer proposta em torno do crescimento económico 
de nosso país deve incluir o turismo. A indústria do turismo 
é interessante aos brasileiros, em primeirO lugar, por apre
sentar um retorno rápido ao capital investido e, em segundo 
lugar, pcrr ser uma atividade económica capa:t de ocupar mão
de-obra significativamente numerosa e variada. O Prodetur 
é um exemplo da forma como podemos fazer da Região Nor
deste um pólo turístico fortemente P.romissor. 

Poder explorar o Nordeste em seus valores naturais, por 
intermédio do desenvolvimento da atividade do turismo, é 
uma oportunidade de ouro. Diga-se: oportunidade-~e ouro,_ 
e não oportunidade de ganhos fáceis. Teremos que empree-n
der muito esforço para retirar esse ouro qu:e a natureia deixou 
a nosso dispor. Muitos são os esforços, dos quais o principal 
será explorar as caracterfsticas ainda inalteradas que a regiãO 
apresenta, sem maculá-las, tomando-se o cuidado para que 

não se-perca sua naturalidade, para que esta se __ constitua 
em primordial característica futura daquela, desde que explo
rada inteligentemente. 

Na Conferência sobre a Contribuição do Turismo ao De
senvolvimento Sustentado na Região Nordeste do Brasil foi 
apresentado o Programa de Ação para o Desenvolvimento 

_QQ_ Turismo Integrado do Nordeste - Prodetur, de que já 
falamos. Ele foi idealizado pelos governadores de EStado da 
região. Enquanto ordena os ideais pelos quais lutaremos atra
vés do reforço ao turismo, visa a obter recursos do Banco 
Interamericano _de pesenvolvimentp, para as obras necessá
rias à irifra-éstrútu-ra turística . 

. 9 $~cret"ãri6 de. Turisino e ServiçoS do Ministério da 
Indústrja, do Comércio e do Turismo, Dr. Caio Luís de Carva
lho, afirma cOm veemência que a indústria de viagens e lazer 
já se constitui na primeira atividade econômica do mundo, 
gerando US$ 3 trilhões e 500 bilhões em renda, empregando 
127 milhões de pessoas, um em cada grupo de-15 trabalha
dores, e contribuindo assim com mais de US$ 302 bilhões 
em taxas e impostos. Por isso mesrilo, essa 'indústria já Ultra
passou a do petróleo e a das armas 'bélicas como fonte de 
renda e de trabalho, sendo responsável por 13% dos gastos 
do"s cOnsUmidores de todo o mundo. Consumidores do turismo 
e lazer perdem apenas para consumidores de alimentos. 

Então, um matemático tomaria esse lado da equação e 
observaria o outro. O outro lado é a potencialidade do Brasil 
para esse tipo de atividade. Não é nem preciso recorrer a 
um técnico, como o Doutor Caio Luís de Carvalho, para 
falar disso. Basta irmos até a Praia da Boa Viagem e ver 
o mar. O Brasil tem uma imensa costa, praias belíssimas e 
sol o ano inteiro. - -

Mesmo assim, em 1991, este País, com tantas praias e 
tanto sol, atraiu menos da metade dos turistas que visitaram, 
na mesma época, a Argentina. Aql:li desembarcaram um mi
lhão e trezentos mil turistas~ lá, dois milhões e oitocentos 
mil. Como resultado_1 os argentinO$ embolsaram US$ 2 bilhões 
e 300 milhões, e nós. apenas US$ 1 bilhão e 400 milhões. 

Até agora, não temos levado o turismo a sério. A aplica
ção de US$ 1 bilhão e 200 milhões em infra~estrutura de 
turismo, éoin ·garantiâ ambiental, talvez seja o primeiro passo 
na rota que deve ser adotada no Brasil. O turismo deve ser 
encarado como indústria, como atividade económica impor
tante, cOmo coisa séria, não comO algo exótico, como um 
ramo animado do folclore do povo. Esse passo justifica a 
existência_ de um Ministro do Turismo e explica o gesto do 
Presidente da República na criação do próprio Ministério. 

Senhor Presidente, é inadmissível que não encaremos 
com seriedade e decisão a promessa Oferecida pela indústria 
turística. É capital que abracemos esse rumo do desenvol
vimento sustentado. O representante do Banco Interameri
cano de Desenvolvimento nessa Conferência afirmoU que 
orientar a correta aplicação de US$ 400 milhões destinados 
ao Prodetur para gastos em obras públicas é um dos objetivos 
do_Seminário sobre a Contribuição do Turismo para o Desen
volvimento Sustentável. 

Ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, dirigido 
cOmpetentemente pe1o ex-Chanceler Enrique Iglesias, será 
apresentado um relatório sobre as possibilidades do cresci
mento turístico na região, acompanhando as tendências mun
diais. 

Segundo a ComiSsão de Financiamento Externo (Cofiei)~ 
do Ministério do Planejamento, o Prodetur prevê a liberação 
deUS$ 1,3 bilhão. Do total. US$ 200 milhões vão para Per-
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nambuoo, conforme projetes apresentados pelo Governo Joa
quim Francisco. Entre os principais projetes d_o Estado dentro 
do programa, estão o Costa Dourada (US$ 70 milhões), a 
revitalização do Bairro do Recife (US$ 30 milhões) e a reforma 
do Aeroporto Internacional dos _Guararapes (US$ 20 mi
lhões). 

Assim, foi oportuna a iniciativa de reunir alguns dirigen
tes dos setorcs público e privado. nacionais e internacionais, 
visando ao intcrcâffibio de experiências e à form_u_lação de 
estratégias na área_dQ turismo,_entendido como ativiQade de 
fundamental importância no processo tle desenvolvimento. 

Já se tornou lugar-comum, opinião unânime que O -turis
mo é uma das maiores forças irilpulsionadoras do_ deSenvol
vimento económico de qualquer país. Ele gera renda, empre-
gos, tributos_ e divisas. -

Nesta nossa épocit -de expansão cada vez maior das telCco- _ 
municações e dos transportes, o turismo tenderia naturalmen
te a crescer em gra-nde escala. Basta_le_mbrar que os números 
do Conselho Mundial de Turismo e Viagens, o World Travei 
& Tourism CouriCil, levam a. uma estimativa para 1993 de 
uma aceleração do crescimento do setor turístico em tod_o 
o mundo, da ordem de 23% acima: dos demais setores produ
tivos. Esse_é-_urn dado cxtra_ordinariamente expressivo, de 
uma cloqüência que não deixa margem a qualquer dúvida. 

É certo que o turismo tem urÜa eficáCia rÍlultiplicadora. 
Em função de sua dinâmica interna, ele repercute num agre
gado de atividades produtivas em diferentes setores- a agri
cultura, a indústria de bens e serviços - , com variados e 
benéficos efeitos económicOs. - ·· 

Sr. Presidc___n_te_ e_..,SJs:. Senadores, o. Seminário _s-obre a 
Contribuição do Turismo para o Desenvolvimento Sustentável 
aventa, estuda e equaciona a possibilidade de e_~tr_airmos da 
rica biodiversidade que o Nordeste apresenta urna solução 
importante para a multipHcação da renda e para a ocapaç·ão
profissi0ii3.1 de nosso povo. Conseguiremos isso, deSde que 
equacionemos as a_titudes a serem- tomadas e realmente as 
implementemos. O turismo é, sem _dúvida, a grande saída 
eronómica e social para o Nordeste_ e para o Brasil. 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Não há mais orado
res inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente 
sessão, designando para a ordinária de segunda-feira, a reali
zar-se às 14h_30min., a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 110, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia nos ter_mos do art. 353, 

parágrafo úni~. c;!o Regi_If!.ento _Interno) 

Votação, em turno ú_nico, do ProjetO de Lei da Câmara 
· n" 110, de 1993 (n" 3.714/93, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente d-a República, que dispõe s-o_bre a estrutura 
t! competência da Ouvidoria-Geral da República e dá outras 
providências, tendo _ _ 

-PARECER, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Magno Bacelar, em substituição à Comissão d_e Constituição, 
Justiça e Cidadania, favorável ao Projeto, com as emendas 
que apresenta de n·» 1, 2 e -3; pela aprovação das emendas 
n~ 6 e 7, apresentadas perante a COmissão de ConstitUição, 
Justiça e Cidadania;- e pela refeição -das emendas n?' 4, 5, 
8, 9 c 10. 

-2-

PROJETO DE DECRETO LEGISLA 'UVO N' 26, DE 1993 
(Incluído em Ordem elo Dia, nos termos do art. 33~.:c, do

Regimento Interno) 

DiscussãÓ; ein turno úrljc_o, do Projeto de D-ecretO. Legis
lativo n<) 26, de 1993, de autoria do Sen&,dor Humberto Lucena 
e outros Senhores senadores, que dispõe sobre o não paga
mento da ajuda de custo aos Membros do Congresso Nacional. 
(Dependendo de parecer.) 

O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) - Está encerrada 
a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 12 horas.) 
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SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

1- ATA DA 155' SESSÃO, EM 9 DE AGOSTO DE SENADOR RONALDO 1\.RAGAO - Assassinato 
do Senador Olavo Pires, ocorfido há mais de dois anos 
e ainda não desvendado pela Polícia. Perseguições do atual 

---Governador de Rondônia a prefeitos tiâos como adver-

1993 

L 1 -ABERTURA 
1.2- EXPEDIENTE 
1.2.1 - Parecer 
Referente a seguinte matéria: 
Projeto de Decreto Legislativo n" 19, de 1992 (n" 128 

de 1986, na Câmara dos Deputados), que homologa at~ 
do Conselho Monetário Nacional que autorizou a emissão 
de papel-moeda, no exercício de 1985, no valor de 
Cr$14.000.000.000.000,00 (quatorze trilhões de cruzeiros). 
(Redação final.) · 

1.2.2 - Requerimentos 
- N9 744, de 1993, de autoria do Senador Marco 

Maciel, solicitando seja considerado Coãú) -licença autori
zada o dia 9 de agosto em curso. Votação adiada por falta 
de quorum. 

- N" 745, de 1993, de urgência para- o Projeto de 
Lei da Câmara n" 145/93, que cria Cargos de Patrulheiro 
'R.odoviário Federal e dá outras providências. 

1.2.3- Comunicações da Presidência 
-Convocação de sessão conjunta solene, a realizar-se 

amanhã, às 11 horas, destinada a homenagear a Campanha 
Nacional de Escolas da Comunidade_- CNEC,_pclo trans
curso de seu cinqüentenário de Fundação. 

- Prejudicialidade do Requerimento n' 809, de 1992, 
dos Senadores Esperidião Amin e Êlcio Álvares, solici
tando a convocação do Ministro da Aeronáutica ao Plená
,rio do Senado, para prestar informações sobre as condições 
de segurança de vôo da V ASP. _ 

- Prejudicíalidade do Parecer n"' 371, de 1991, sobre 
a Consulta n9 5, de 1991. da Presidência_do Senado Federal, 
sobre proposta de Ato da Comissão __ Diretora que dispõe 
sobre a aplicação dos sist~mas de ascensão e progressão 
funcionais, concluindo que tais insfitUlõS-fo!ari:t banidos 
pela Constituição de 1988. 

1.2.4 - Discursos do Expediente 
SENADOR FRANCISCO ROLCEMBERG - CÓn

siderações sobre a crise do setor da Saú"de. 

sáriOs políticos. -
SENADOR V ALMIR CAMPELO - Histórico da 

criação e finalidade da Universidade de Brasília-UnS, ape
lando às autoridades governamentais por maior apoio fi
nanceiro àquela instituição. 

SENADOR JÚLIO CAMPOS- Apelo aos Ministros 
da Fazenda, Senador Fernando Henrique Cardoso, e das 
Minas e Energia, Deputado Paulino Cícero, com vistas 
a retomada das_ obras da hidrelétrica de Manso, no Estado 
de Mato Grosso. 

. 1.3 -ORDEM DO DIA 
Projeto de Lei da Câmara n' 110, de 1993 (n°3.714/93, 

na Ca.<;a de origem), que dispõe sobre a estrutura e compe
tência da Ouvidoria-Geral da República e dá outras provi
dências. Vota_ção adiada por falta de quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo n' 26, de 1993, que 
dispõe sobre o não pagame-nto da -ãjudit de custo aos Mem
bros do Congresso Nacional. Discussão eDcerrada, após·.-
parecer de plenário favorável, ficando a votação adiada 
por falta de quorum. 

1.3.1 - Discurso após a Ordem do Dia 
SENADOR AUREUMELLO- Advertência de ten

tativa de ocupação estrangeira da Amazônia pela presença 
de tropas norte-americanas_ e francesas na fronteira doBra
sil com a Guia-ria FranCesa e delimitação da área da reserva 
Yanomami. Implementação do Projeto Calha-Norte. 

1.3.2- Designação da Orde':" do Dia da próxima ses
São. 

TES 

1.4- ENCERRAMENTO 
2- ATO DO PRESIDENTE 
N' 4JO,DE 1993 
3 - CONSELHO DE SUPERVISÃO DO CEGRAF 
Ata da 183• Reunião, realizada em 8~6-93. 
4 - MESA DIRETORA 
5- LÍDERES E VI CE-LÍDERES DE PARTIDOS 
6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANEN-
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EXPEDtENTE 
CI!N1'KO ORAP!CO DO SENADO PI!DI!UL 

MA.NOEL VJLEV. DE MAGALHÁES 
OhiOr.OaU do S.udo Pedlral 

, .WACIEL l>A SJLVA MAlA 
Oireror Eac:•uvo 
CARLUS HOMERO VIEIRA SINA 
Dire101 AdaW.cn.avo 

DIÁIUO DO CO!IOIU!SIO NACIONAL 

ASSINATURAs 

Ll.:J:l CARLOS BA51'05 Se.a1ral ...... w•······--~·-·~--·-;.---·--· ------ Cd 70.000.00 
Direw lad•~n~l 
FLORIAN AUGUSI'O COUTINHO MADRIJGA 
OiniOf Adjuto Tir..- 1.3l0 ... ,..,.. 

Ata da 1553 Sessão, em 9 de agosto de 1993 
3a Sessão Legislativa Ordinãria, da 49a Legislatura 

Presidência dos Srs. Humberto Lucena, Chagas Rodrigues, Júlio Campos e Nabor Júnior 

ÀS /4 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS 
SRS. SENADORES: 

Albano Franco _ Chagas Rodrigues _ Dario Pereira _ Elcio
Álvares_ Epitácio Cafeteira ~-EsPeri~ião AI!li?- Flaviano Melo 
_ Franciscç Roll~mberg __ Garibaldi Alves Filho _ Gilberto 
Miranda _ Guilherme Palmeira __ Henrique Almeida _ João 
Rocha _ Magno Bacelar _ Mansueto de Lavor _ Meira Filho _ 
Nabor Júnior _ Pedro Teixeira _- Ronaldo Aragão _ Valmir 
Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Alista de 
presença acusa o comparecimento de 20 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos qossos trabalhos. 
9 Sr. 1°' Secretário procederá à leitura do Expediente. 
E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECER 
PARECER N• 248, DE 1993 

(Da Comissão Diretora)-

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
o~ 19, de 1992 (n'" 128, de 1986, na Câmara dos Depu
tados). 

À Comissão Diretora apresenta a fêdação final d~ PrÕjeto 
de Decreto Legislativo n" 19, de 1992 (n• 128, de 1986, na 
Câmara dos Deputados), que homologa ato do Conselho Mo
netário Nacional q-ue autorizou a emissão_ Çe papel-moeda, 
no exercício de 1985, no valor de Cr$14.000.000.000.000,00 
(quatorze trilhões de cruzeiros). 

Saia de Reunião da Comissão, 9 de agosto de 1993. -
Chagas Rodrigues, Presidente - Carlos Patrocínio, Relator 
- Nabor Júnior- Júlio Campos. 

ANEXO AO PARECER N" 248, DE 1993 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n? 19, de 1992 (n~ 128, de 1986, na Câmara dos Depu
tados)-

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu-. 
Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 
28, do Regimento Interno, proll!ulgo o seguinte. 

DECRETO LEGISLATIVO W , DE 1993 

Homologa ato do Conselho Monetário Nacional que 
autorizou a emissão de papel-moeda, no exercfcio de 
1985, no valor de Cr$14.000.000.000.000,00 (quatorze 
trilhões de cruzeiros). 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1~ É homologadQ o ato do Conselho Monetário 

Nacional que autorizou a emissão de papel-moeda, no _exe_r
cfcio de 1985, no valor de Cr$14.000.000.000.000,00 (quatorze 
trilhões de cruze~ros). 

Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Expe
diente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que será lidO pelo Sr. r 
Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 744, DE 1993 

Senhor Presidente, 
Na forma do art. 13, § 1~. do Regimento Interno, requeiro -

seja considerada licença minha ausência aos trabalhos da Casa,-
dia 9 de agosto em curso, a fim de participar, em São Paulo, 
dos seguintes eventos: _ 

L Programa de Revisão Constitucional, Proril.ovidO pe
lo Instituto de Estudos Avançados, da Universidade de São_ 
Paulo, conforme convite em anexo; 
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_ 2 .. Seminário sobre educação, a realizar-se no·am:litório 
do O Estado de S. Paulo; 

3. Palestra sobre o Processo Político Brasileiro, a con
vito do Sindicato da Habitação (SECOVJ). 

Sala das Sessões, 9 de agosto de 199~._---:-_Senador Marco 
Maciel. 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
IEA.322!93 

Exmo. Sr. 
Marco Maciel 
Senado Federal 
Gab. 01 - Anexo II 
Brasi1ia - DF 

São Paulo, 20 de julho de 1993. 

Ref. Programa de Revisão Constítucional - Consulta 
sobre encontro de caráter restrito no dia 9 de agosto de 1993 

Prezado Senhor, 
Apraz-me levar ao·conhecimento-de V. Ex• que este Inti

tuto vem desenvolvendo um programa, de estudos sobre Revi
são Constitucional. Esse prograrria, coordeit3do pelo profes
sor Bolívar .Lamounier, conta com a participação de cerca 
de cinqúenta especialistas, distribuídos em oito grupos temá
ticos, quais Sejam·: 1r AS Instiii.lições .fudíClárias~ 2) Ordém 
Económica; 3) Administração Pública; 4) Tributa-ção- e "Orça
mento; 5) Educação, Ciência e Tecnôlogia; 6) Relações Capi
tal-Trabalho; 7) Estrutura Político-Institucional, e 8) Repen
sar a Federação. Cada grupo preparou subsídios que serão 
a partir de agora compatibilizados e consolidados num docu-
mento básico. --

Nesse sentido, venho consultá-lo sobre vossa disponibi-
lidade e interesse em participar de grupos temáticos. -

Nessa oportunidade, serão apresentadas e discutidas as 
propostas relativas aos ternas acima enumerados. 

Aproveito esta oportunidade para e·ncaminhar~llie a rela
ção de nomes daqueles que· estão sendo consultados para parti
cipar do referido encontro, solicitando a sua urgente confir
mação. Recebidas as manifestações de interesse, serão emiti
dos os convites definitivos e providenciada a remessa dos docu
mentos a serem discutidos no encontro. A resposta a presente 
consulta poderá ser encaminhada aos cuidados da Srt• Cláudia 
Regina, através do fax (011) 211-9563, até o dia 26 de julho 
próximo, às !Sh. · 

Para os convidados que chegarem no domingo, 8 de agos-_ 
to, será providenciada a hospedagem. Com relação ao trans
porte aéreo, lastimo informar a impossibilidade deste InstitutO 
assumir este encargo. Caso vossa participação dependa da 
obtenção de uma passagem aérea, favor nos manter informa
dos. Neste caso tentaremos colaborar para viabilizar a obten
ção de recursos para solucionar esta restrição. 

Contando com sua rápida resposta a esta corisulta, perma
neço ao inteiro dispor para as informações complementares 
que se fizerem neCesSárias e envio-meus sinceros Cutilprimen
tos. 

Atencionsamente,- JaCques Marcoviteh, Diretor, 
Anexo: Relação dos consultados e dos coordenadores e 

relatores dos grupos temáticos. 

Lista de convidados para discutir as propostas para a 
Revisão-Constituciorial -

Integrantes do Programa 
As Instituições Judiciárias 

Ada Pellegrini Grinover 

Carlos Mário Velloso 
Cláudio Lacombe 

Ordem Económica 
Alberto Venâncio 
André Franco Montoro Filho 
Gilberto Dupas 
Ruy Martins Altenfcldcr 
Sérgio Welang 

AdministraçãO Pública 
Hélio Jan_n_y Teix_eira __ 
'oão Geraldo Píquet Carneiro 
Maria Sylvia Di Pierre 

Tributação e Orçamento 
Alcides Jorge Costa 
Carlos Longo 
Fernando Rezende 

Educação, Ciência e Tecnologia 
Lúíi: Cã.rlos de Menezes 
Nilson José Machado 
Sérgio Costa Ribeiro 
José Goldemberg 

Relações CapitaUTrabalho 
Amaury de Souza 
Hélio Zylberstajn 

- Estrutura Política e Institucional 
Aspásio Camargo 
Bõlívar Lamounier 
Carlos Estevam Martins 
Paulo Nogueira Batista 
Convidados Especiais 

Senadores 
_J_arbas Passarinho 
José Fogaça 
Marco Maciel 
Mário Covas 

Deputados 
Aloízio Mercadante 
Benito Gama 
Delfim Netto 
Francisco Dornelles 
Ibsen Pinheiro 
Inocêncio Oliveira 
José Dirceu 
José Genoíno 
José Serra 
Luiz Eduardo Magalhães 
Luiz Roberto Pontes 
Manoel Castro 
Nelson Jobim 
Roberto Campos 
Roberto Magalhães 

·waldir Pires 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Roârigues) -A votàção 
- do requerimento fica adiada por falta de quorum. 

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

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 745, DE 1993 
Senhor Presidente, 

--Nos termos do art. 336, alínea d, do Regimento lnterno, 
_requeremos urgênfia para q J:>L_C n\' 145/93, qUe cria cargos 
de Patrulheiro Rodoviário Federal e dá outras providências. 
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Sala das Sessões, 9 de agosto de 1993 . ....,..,.. Senador Esperi
dião Amin. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - De acordo 
com o disposto no art. 340, inciso Ifl, do Regimento Inter:no, 
'o requerimento figurará na Ordem do Díit-da sessão seguinte. 

A Presidência convoca sessão conjunta solene a_ reali
zar-se amanhã, às onze horas, neste plenário, destinada a 
homenagear a Campanha Nacional de _EscDlas da Comunidade 
-CNEC, pelo transcurso de seu cinqücntenário de fundação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas RodrigU:es):=_A Prcsi- . 
dência, não havendo objcção do Plenário, declara prejudi
cadas, nos termos do art. 334, alínea a, do R<;!gimento Interno, 
as seguintes matérias: ~ _ _ 

-Requerimento n" 809, de 1992, dos Senadores Esperi
dião Amin e Elcio Alvares, solicitando a convocação do Minis~ 
tro da Aeronáutica ao Plenário do Senado, para prestar infor~ 
mações sobre as condições de segurança de vôo da VASP; 
e 

-Parecer n~ 371, de 1991, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre a Consulta n·• 5, de 1991, da Presi·. 
dência do Senado Federal, sobre proposta de Ato da Comissãc 
Diretora que "dispõe sobre a aplicação dos sistemas de ascen
ção e progressão funcionais", concluindo que tais institutos 
foram banidos pela Constituição de 1988. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodriguesj' - Passa-se 
à lista de oradores. _ _ 

ConcedO a pã.lavra ao nobre Senador Francisco Rollem
berg. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG (PfLCSE - Pro- -
nuncia o seguinte discurso) -Sr~ Presidente, Srs. Senadores, 
em fins de junho, chegou às minhas mãos o relatório final 
dos trabalhos da Comissão Especial instituída por decreto 
presidencial, destinada a ''propor medidas objetivas e emer
genciais a serem implementadas para a solução do problema 
de assistência médica e hospitalar. 

De início, Sr. Presidéntc e Srs. Senadores, causou-me 
espécie constatar que apenas dois médicos, dentre sete mem
bros, fizeram parte daquela equipe. Em que pese o indiscutível 
gabarito de todos os outros, personalidades destacadas dos 
segmentos mais representativos da soCiedade, mesmo assim 
e por força de sua imediata desvinculação com a problemática 
específica das questões de saúde, seria plausível que a sua 
contribuição se visse limitada diante da complexidade técnico~ 
operacional que somente a experiência poderia desvendar. 

Além do mais, a limitação do tempo de duração da sua 
missão - de 17 a 29 de jun~o - deve ter comprometido 
os objetivos programados. 

Por força de tais circunstâncias, seria _compreensível qUe 
questões de significadO primordial viessem à tona no decorrer 
do exame do referido relatóriO. 

De minha parte, isso ocorreu, e em escala ainda maior, 
ao levar~se em conta a dcsativação do INAMPS. Se assumidas, 
em sua totalidade, as recomendações do grupo de trabalho, 
aliadamente à crescente descentralização dos serviços de saúR 
de, estou certo de que o prejuízo social das medidas será 
incalculável. 

Vejam-se os pontos discutíveis. 
Ao que indica o derradeiro item do relatóriO~-a-proPosta 

de criação de um Ministério da Seguridade Social, fruto da 
agregação dos Ministérios da Previdência, da Saúde e do Bem
Estar Social, agora transformados em secretarias daquele, é 

de um flagrante equívoco conceituai e operacional. Não estou 
me referindo a uma evidente perda de status, mas à geração 
de uma impotência burocrática de tamanha ordem, que as 
questões peculiares de saúâe, do bem-estar social e de previ
dência se veriam perdidas em meio a um emaranhado de 
filigranas capazes de, a curtíssimo prazo, descaracterizar a 
razão de ser da nova, agigantada e "ingerenciável" máquina 
administrativa. o que sói acontecer constanteme_nte no Brasil 
com as fusões de ministérios c seus posteriores desmembra
mentos.. 

Não bastasse isso, a criação de prioridades, tarefa essen
cial ao funcionamento de um organismo agregado artificial
mente por objetivos díspares, acarretaria, sem qualquer dúvi
da, um desgastante embate de forças, cujo vitorioso não seria 
o interesse da comunidade, mas sim o poder de persuas-ão
de cada administrador específico, em razão de argumentos 
de variada natureza, que não os necessariamente técnicos ou 
sociais. 

Otttro aspecto preocupante do relatório está na sugestão 
de atualização monetária diária dos débitos com a rede Conve
niada e contratada pelo SUS. Se, por um lado, isso corrige 
a_defasagem dos repasses em atraso aos hospitais particulares, 
ao mesmo tempo cria um ambiente propício a se transformar 
a prestação de serviços em inusitado investimento de capital. 

De igual forma, a proposta de revisão das concessões 
de filantropia e não-lucratividade põe em perigo, por exemplo, 
as _Santas Casas de Misericórdia, que possuem, em seu bojo, 
o princípio da universalidade de atendimento, isto é, elas 
acolhem desde o indigente ao abastado, circunstância impe
ditiva de uma identificação precisa acerca da espécie de seus 
serviços. Como as Santas Casas, há _outras instituições que 
poderiam ser prejudicadas pela interpretação enviesada desses 
seus objetivos. 

Por último, dentro dessa desambiciosa e superficial aná
lise do relatório, depara-se com uma das mais incompreenR 
síVeis recomendações da Comissão: o fim dos abatimentos 
de despesas médico-hospitalares no imposto de renda das pes
soas fíSicas. 

Ora, um dos últimos redutos da classe média1 em face 
dos elevados custos com assistência médica, está na possibi
lidade de socorrer-se desse expediente legal, justo, democrá
tico, distribuidor de renda, que, acima de __ tudo, estimula o 
cuidado com a saúde, diante de um Estado inoperante na 
prestação de serviços adequados à sociedade. 

Extinguindo-se a redução, extingue-se também um dos 
mecanismos mais relevantes do socorro médico-hospitalar de 
que dispõe o assalariado contribuinte, em proveito de uma 
estranhíssima sanha arrecadadora, ativada com intuito de pro
ver os cofres da União de recursos destinados a recompor 
a Iãcuna gerada pela má administração do dinheiro e do inte
resse públicos. 

De um modo geral, foi isso que constatei após- repito 
-uma visão ligeira daquele conjunto de propostas. 

A questão da saúde deve ser entendida a partir da cono
tação de um conjunto de forças dinâmicas, até certo ponto 
incontroláveis. ao mero bem-estar burocrático. Não se pode 
fugir à realidade de tratar-se de um buraco negro consumidor 
inesgotável de recursos, criado pela ausência de urna dispo
sição geral da sociedade em erradicar as causas originais da 
moléstias, como a subnutrição, a falta de ações profiláticas, 
a imprevisibilidade de endemias, o surgimento de novas patoR 
logias. Tudo isso demanda um enorme esforço por recursos 
humanos e materiais. 



Agosto de I993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Terça-feira 10 7I95 

Em discurso proferido no dia 13 de abril deste ano, cha
mava eu, mais uma vez, a atenção do PlenáriO -desta Casa 
para o caos da saúde pública brasileira. Dizia eu que "o volume 
de recursos para assistência inédica de natureza curativa é 
muitas vezes maior do que a da medicina preventiva. A pre
mência do atendimento médico curativo- salientava naquela 
oportunidade - sempre prevalece sobre as ações de preven
ção, postergando-as". E continuava, logo após, fazendo uma 
alusão a um possível trabalho integrado entre as institUições 
governamentais, que "se uma integração fosse realmente be
néfica, seria aquela que associasse ó saneamento ao Ministério 
da Saúde, às ações preventivas". 

É bastante comum observarem-se cartazes-solicitando a 
compaixão popular por donativos destinados a custear trata
mentos no exterior, em face da ausência de condições efetivas 
em nosso País. Por que o Poder Público não fornece ~sse 
amparo. criando mecanismos internos. ao invés de arcar com 
despesas em outros centros ou de submeter as famílias a um 
desnecessário constrangimento, em busca de soluções para 
os seus problemas que poderiam muito bem ser equacionados 
pelo Estado. como um direito de todos os cidadãos? 

Recente estudo do Banco Mundial estima em cerca de 
132 dólares o gasto per capita com a saúde do brasileiro, 
enquanto a OMS recomenda um investíinefifo de 500 dólares. 
É muito pouco, Sr. Presidente. 

Ainda percorrendo esses descaminhos, os próprios crité
rios de distribuiÇão das Guias de lntefnã-ção Hospitalar -
as famosas GIH- carecem de ser revistos. A base estatística 
usualmente empregada esconde a real possibilidade de exis
tência de epideinias, ·que fogem aos padrões de normalidade 
e de expectativa. Os hospitais conveniados ficam sem saber 
como agir diante desse tipo de situação emergencjal. 

A irreverência chega a tal ponto que, no último dia 5 
de julho, foi assinado o Decreto n~ 858, que aloca recursos 
do F A T para o pa:garn·ento de débitos atrasados do sistema 
de saúde, conforme disposição da Medida Provisória n~ 331, 
de I993! 

Dessa medida provisória há uma referência muito interes
sante, que é um artigo do Deputado José Serra em que ele 
diz: 

"Agora, re..:orre-se de novo à imprOvisaçãO ou à 
"garfada" de 700 milhões de dólares nos recursos do 
Fundo de Amparo ao Trabalhador, para fazer frente 
aos gastos mais imediatos (pagamentos atrasados) do 
sistema de saúde. Vai acabar acontecendo com o FA T 
o que ocorreu com-o FGTS, pois será mais um "empfés
timo" obviamente.semretorno, o terceiro desse Fundo 
à Saúde, corroendo as bases do único benefício _social 
hoje financeiramente viável (o seguro-desemprego). 

Os recursos do F ~ T deveriam ser aplicados pelo 
BNDES em empréstimos ãs empresas privadaS'- que 
podem ser executadas se não pagarem em dia e não 
"emprestados" a órgãos federais. E o pior é que os 
700 milhões de dólares oretendidos não co_brirão o bu
raco, não alargarão siinificatívamente o cobertor es
treito". 

E ele continua dizendo o seguinte: __ . ~ 
''Posteriormente à edição da MP, o Governo publi

cou um decreto com o provável objetivo de_ corrigir 
as distorções apontadas, mas a emenda, no caso, saiu 
pior do que o soneto, pois: a) o decreto não pode 
mudar o teor da lei; b) _é reafirmada a idéia de que 
o empréstimo é direto do FA Tao INAMPS; c) o Banco 

do Brasil é nomeado agente financeiro do FAT (o que 
é ilegal); e d) são tornados indisponíveis os recursos 

-oferecidos pelo Tesouro como garantia pelo "empré-s
timO". Nesse sentido, a autoridade que assinar o empe-
nho e autorizar a liberação do dinheiro do F A T com 
base nesse decreto poderá ser processada judicialmen
te." 

Essas são considerações feito pelo :p_eputado José Serra 
sobre esse empréstimo nuni excelente artigo que ele intitulou 
"Matando o doente", na Folha de S. Paulo, do dia 9 de julho, 
sexta-feira. um mês atrás. 

Trata-se, pois, de mais um calote contra o trabalhador, 
principalmente no que concerne ao atendimento do seguro 
desemprego, uma conquista social irreversível, destinada a 
amparar o chefe de família contra a situação de caos econô
mico responsável pela recessão e pelas demissões. 

O Ministério da Saúde precisa atuar com mais seriedade, 
a fim de que o interesse coletivo sobreponha-se às_ ações isola
das e à improvisação que vem car~cterizando o gerenciamento 
das ações do Governo. 

-Não estou disposto a calar-me -sempre disse isso aqui 
desta tribuna - , enquanto não constatar a existência de 
uma verdadeira determinação por parte dos agentes públicos, 
na busca de soluções para a grave crise por que passa a saúde 
do povo brasileiro, crise essa engendrada nos meandros da 
incompetência e do descaso para com o bem comum. 

Sr. Presidente. eram essas as considerações que desejava 
fazer nesta tarde - considerações essas que, aliás, deveriam 
ter sido feitas há mais tempo- quando me foi dada a possibi
lidade de ocupar a tribuna. 

Os problemas de saúde do Brasil têm sido o motivo_ das 
minhas preocupações ao longo de toda a minha jornada de 
médico e de parlamentar. E não pretendo me calar assistindo 
ao descalabro da saúde no Brasil neste-instante. 

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

O SR. PRESIDENTE (Chágas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Esperidião Amin. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Ronaldo Aragão. 

- O SR. RONALDO ARAGÃO (PMDB-RO. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem reviSão do oradof.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, duas considerações me trazem hoje a esta 
tribºna: uma diz respeito à morte do Senador Olavo Pires 
e a outra aos _desmandos e ao desgoverno no .meu Estado. 

Há mais de dois anos o Senador Olavo Pires foi assassi
nado em Rondônia e, desde essa época, instalou-se inquérito 
e procuraram-se _culpados. Há mais ou ·menos quar~nta dias, 
a imprensa nacional e local elucidou o crime, apresentando 
_o nome dos pistoleiros, o valor por eles recebido e o local 
de pagamento. 

Em pronunciamento anterior, féiJamos que sabíamos o 
número dos pistoleiios --ci_nco --:- , o nome deles, quanto 
foi pago e onde, mas faltava descobrir o nome dos mandantes. 
Dois desses pistoleiros foram assassinados misteriosamente. 
~O último foi preso recentemente em São Paulo e, alegando 
-falta de segurança em Rondônia -dizia esta! jurado de morte 
- , pediu garantias e está sob a custódia da Polícia Federal 
no Estado do Rio de Janeiro. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, no próximo ano, vamos 
_ter campanha eleitoral e eleições. e continua a insegurança 
no meu Estado. 

Pretendo fazer um requerimentQ a.o Ministério da Justiça 
indagando como andam as investigações, os depoimentos, pa-
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ra que a sociedade de Rondónia possa ter tianqüilidade. É 
preciso que a Polícia Federal, que investiga o críme, venha 
a público dar uma satisfação quanto ao inquérito e aos depoi
mentos; é preciso que· ela diga o que foi apurado c o que 
pretende apurar; é ·necessário que essas investigãçóCS rião 
caiam no marasmo, corno aconteceu nestes dois anos, porque, 
a cada dia que passa, a intranqüilidade no Estaâo cte Rondônia 
é maior. Este, o primeirO assuõto que me trouxe a esta_ Casa. 

Passo a falar do outro problema que aqui me traz, Sr. 
Presidente e Srs. Senadores. Cheguei hqje do meu Estado, 
onde pude constatar o desgoverno que ali se instalou. Temos 
em Rondônia um Governo incompetente, que se relaciona 
muito bem com a mídia, com os jornais, com a televisão, 
que gasta uma_ soma exorbitante pa_ra se autopromovcr _en
quanto o Estado caminha a duras penas. É como se quise_ssem 
promover um Governador que não tem projeto ou plano al
gum. 

Hoje, no Estado de Rondônia, só existem três projetas 
em andamento, todos do Governo Federal: o primeiro, o 
PLANAFLORA, foi aprovado por esta Casa e- idealizado 
no Governo do Sr. Angelo Angelin. O _atual Governador 
do Estado era Presidente da Assembléia Legislativa durante 
o governo Jeronimo Santana e procrastinou esse projeto du
rante_seis mese_s, engavetando-o, quando ele deveria ter sido 
aprovado pelo legislativo estadual. E fez isso dando as mais 
estapafúrdias respostas às perguntas feitas pelo Governo, pelo 
Executivo, à Assembléia daquela época. 

É um projCto coiri. -financiamento do Banco Mundial, 
com contrapartida do Governo Federal, participando o Execu
tivo Estadual simplesmente com trabalho, algo que já fora 
feito no antigo projeto POLONOROESTE. E o Banco Mun
dial tem contestado essa contrapartida em trabalho. 

O Governo do Estado faz propaganda do Linhão, que 
é o sistema de transmissão ·da ELETRONORTE, um progrã
ma também do Governo FederaL Aindaaqui os recursos pro
vêm do Governo Federal, através d_a_suhsidiária da ELETRO
BRÁS, a ELETRONORTE: Portanto, o Governo-do'Estado 
nada faz para que esse projeto sefa viabílizãdo, apenas- faz 
propaganda, atribuindo essas obras do Governo Federal a 
si próprio, gastando na mídia fortunas incalculáveis enquanto 
o Estado caminha a duras penas. 

Ou_tro programa do Governo Federal ~Lo recapeamento 
da BR~364, a espíi1ha dorsal do Estado; os recursos ali utili~a
dos são oriundos do Ministério dos Transportes, através do 
Departamento NaciOnal de Estradas de Rodagem. Quando 
o Governo Federal promoveu um convênio entre o DNER 
e o DER para que foSSe--realizada a operação tapa-buracos, 
repassando esses recursos ao Governo- do Estado, foi uni. de
sastre. A operação tapa-buracos não durou -trinta dias e os 
recursos foram exauridos. Ninguém sabe como. 

E agora; Sr. Presidente, o Governo- J;:stadual, nãO satis
feito, corrteça a üsar as chamadas AIHs para se promovei-. 
transformando-as em instrumento de política partidária, for
necendo-as aos seus apadrinhados e destinan_do.-as ao hospital 
Hx" e ao hospital "y"; aqueles a quem de fato_ _e_ssas AIH 
são destinadas não são atendidos, como é o caso-do hospital 
de Ji-Paraná. 

Não contente com tudo isso, Sr. PreSidente, Srs. Senado
res, o Governo do Estado., com a sua incOmpetêilcia,-apela 
agora para o descontrole verbal c também para a agreSsividade 
com os prefeitos que não se alinham ao seu pensamento, 
chegando até a usar palavras chulas, impronunciáveis aqui 
nesta Casa. O desespero é tal que os- prefeitos que nâo o 

atendem começam a ser penalizados com agressividade, com 
a retirada de pessoal- pois há funcionáriOs públicos federais 
à disposição dos municípios. Usa-:::.e a chamada política de 
trinta, a política da perseguição, porque, quando não se tem 
projeto, não se _tem ptograma; quando não se tem nada a 
apresentar, usa-se a agressividade, o destempero verbaL E 
é isso que acontece com o Governador do Estado de Ron
dônia. 

Recebi, Sr. Presidente, Srs. Senadores, uma denúncia 
relacionada ao servidor público federal que está à disposição 
do Governo do Estado. Diz ela que o Governo do Estado 
criou a gratificação denominada hora-atividade para o pro
fessor estadual que se encontra em sala de aula, e que corres
ponde, em média, a 50% do salário do servidor. Até_aí, muito 
bem. Essa gratificação, porém, de forma discricionária, foi 
negada ao professor estadual que_ es_tá à disposição do muni
cípio, cujo salário foi reduzido em 50% - mas apenas ao 
professor que está à disposição dos municípios que se opõem 
ao Governador. Somente àqueles é que o Governo do Estado 
não paga a gratificação de hora-atividade, fazendo, ainda, 
no rádio e na televisão, propaganda de que esses mUnicfpíos 
- e muitos deles cri::tdos agora -é que têm o dever de 
pagar os 50%. · 

Ora, um município novo não tem _receita. Ainda assim, 
é penalizado pela ação de um Governo que não pensa no 
conjunto da adminíStração municipal, e sim em meia dúzia 
de pessOaS que o·servem; dessa forma, esses municípios estão 
sem professores tanto na zona rural como na urbana. 

Essa não é a atitude do Governo Federal, que _colocou 
doze mil funcionários, pagos pelos cofres públicos federais, 
à ·disposição do Estado. Mas até funcionários- federais que 
estão à disposição dos municfpios são retirados pelo Governo 
do Estado, para penalizar os municípios cujas administrações 
fazem oposição ao Governo EstaduaL S. Ex~ assim age porque 
existe _um convênio que coloca os servidores à disposição do 
Gõverno e_stadual, com ônuspara o Tesouro Nacional; e quan
do há a contrapartida do Governo do Estado, o Governador 
faz -o contrário: faz a propaganda da atividade do professor 
estadual, retira do município esse pagamento e diz que o 
município é que deve pagar.Essa é uma política de perse
guição, de mesquinhez. É a prática de um governo que não 
sabe para onde vai, que não tem norte e, como disse num 
outro pronunciamento, faz continência com o chapéu alheio. 

Chamo a atenção do Ministério da Integração Regional 
no sentido de que haja maióf fiscalização da aplicação de 
recursos do Projeto PLANAFLORA destinados ao Estado 
de Rondônia, tendo em vista que os mesmos estão sendo 
utiliza.dos para fazer política partidária, para agredir aqueles 
que não comungam com o pensamento do Governo do Estado, 
que está propiciando um ambiente insuportável tanto para 

-o servidor público quanto para as prefeituras. Chegou-se ao 
:-ponto, Sr. Presidente, Srs. Senãdores, de o Governador do 
Estado, num desequilíbrio de palavras, agredir um prefeito, 
exigindo-lhe que renunciasse ao Cargo por estar o referido 
prefeito cobrando promessas-de recursos para o seu município. 
Foi agredido com palavras que não se coadunam com a posição 
de um governante. 

Chegamos a essa situação no Estado, Sr. Presidente. 
Quando aprovamos o projeto aqui no· Senado, queríámos, 
através de emenda, que esses recurs_o_s do _PLANAFLORA 
fossem diretamente para os municfpios. Por que, Sr. Presi
dente, Srs. Senadores? Porque seria muifo fácil proceder-se 
à fiscalização; seria fácil, por exemplo, que o Banco Mundial 
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e o Governo Federal fiscalizassem, pois, quando o PLANA
FLORA foi aprovado, quando o Banco Mundial deu o "sim", 
formou-se, através_ do Governo do Estado, um conjunto de 
interessados nas chamadas licitações dirigidas. Foi preciso que 
nós, Senadores representantes do Estado dt: Rondônia, aler
tássemos o Ministério-da Integração Regiáilal para tomar cui-
dado, para vigiar as licitações que já esfavain sendo dirigidas 
para meia dúzia de apaniguados do Governo do Estado. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, os desmandos no Estado 
de Rondônia constituem f<!tos que precisam ser invcstigãdos. 
O Sr. Governador, nas suas andanças pelo interior, começa 
a usar o destempero da fala, onde a tónica não é a discussão 
em alto nível, mas a agressão com palavras a Senadores, Depu
tados e Prefeitos. É o desespero daquele que nada fez no 
Estado a não ser prometer, prometer e prometer; e vendo 
que o seu tempo está se exaurindo, que o seu mandato está 
acabando, implanta na imprensa, através dos recursos públi
cos, apelações, inverdades contra os representantes do Estado. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, como não existem proje
tas, programas, usam-se até os_recursos do Ministério da Saú
de destinados aos agentes comunitários. RecentcmeJJ.te, fez-se 
a entrega de um cheque de. 200 mil cruzeiros reais ao_ muni
cípio, via rádio e televisão, pagando por.isso t~Cs vezeS maiS; 
usou-se um recurso do GovcrnoFedúai, um recurso do Minis
tério da Saúde, querendo enganar a boa (é do _cidadão rondo-
niense. ~ -- - -

Registro o meu protesto, chamando a atençãO -do Minis
tério da Integração Regional, do Ministério da Saúde, __ do 
Ministério da Educação e do Ministério dos Transportes no 
sentido de que a fiscalização dos recurso-S" ·enviados para o 
Estado de Rondõnia seja mais efetiva; que seja fiscalizado 
o seu emprego, porque está montada no Estado, Sr. Presidente 
e Srs. Senado-res, uma conjuntura de políticos interessados 
simplesmente na sua autopromoção. Não se preocupam com 
o desenvolvimento do Estado, com a infra-estmtUfa, com 
a saúde pública, com o sistema viário ou com a asSistê-ncia 
social; estão preocupados com a sua promoção, através da 
imprensa, utilizando os minguadQ:i.recursos do cidadão rondo-
niense. __ ~ -- ___ _ -· 

Finalizando, Sr. Presidente e Srs. Se-nadores, falarei Sobre 
a fiscalização dos tributos do Estado. O -GovcmQ assumiu 
e readmitiu nove fiscais qUe hã viam sido expulsos a bem do 
serviço público; com isso podemos observar que já se iniciam 
os problemas relacionados com a fiscalização. Encontram-se 
presos vinte e três fiscais no Estado de Rondõnia, ·onde há 
um desmando total, um desgoverno estadual que p~ec!sa ser 
denunciado à Nação para que os Ministéribs.pôsSaril fisCalizar 
o recurso público a ele destinado. 

Era o qüe tinhã â dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Ronaldo Aragão, o Sr. 
Chagas Rodrigues, 1~· V ice-Presidente, deixa a cãdeira 
da presidência, que f! ocup-ada pelo Sr. Humberto Luce
na, Presidente. 

. Durante o discurso do Sr. Ronaldo Aragão, o Sr. 
Humberto Lucena, Presidente, deixa a cadeira da presi
dência, qUe é ocupada pelo Sr.- Nabor Júnior, 2<> Secre
tário. 

O SR. PRESIDENTE (Nabo r .l~nior)- Conciao a pala· 
vra ao Senador Valmir Campelo. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB -~DF. Pronuncia 
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs_. Senadores, há 
instituições que marcam a fisionOmia de cidades, regiões, paí-

ses; adquirem a feição própria do lugar onde se instalam e 
se desenvolvem; influenciam decisivamente nos seus rumos; 
constituem o nascedouro de idéias, filosofias, técnicas e.artes; 
sua função mais altaneira é compor o cérebro da sociedade, 
para pensar os_ grandes temas universais, nacionais e _locais. 
Tais instit1,1ições ã que me- refiro são as universidades. Falarei 
a respeito de uma em particular, que me é especialmente 
cara: a Universidade de Brasília. Foi ali que adquiri' meu 
grau de_bacharel e onde desfrutei do convívio frutuoso com 
mestreS de notório saber e colegas de mente inquieta. 

Brasília é uma cidade invulgar em muitos aspectos. Con
cebiqa num projeto urbanístico c arquitetônico arrojado, não 
poderia cair na mesmi'ce das universidades nacionais e estran
geiras ao criar sua universidilde._Nisso também ousaram seus 
idealizadores. -

Conceberam a Universidade de Brasnia como um modelo 
de instituição universitária a· servir .de paradigma para os países 
mais avançados do mundo. Qti,eri~m-na depurada dos erros 
das universidades tradicionais. Queriam-na distante- dos equí
vocos das demais universidades brasileiras. Queriam·na como 
um fórum permanente de geração de idéias em todos o.s cam
pos do saber, compromissada com o futuro da Nação, com 

_ o desenvolvimento do País e a felicidade do seu povo. 
A muitos homens ilustres se deve a criação da Univer

sidade de Brasília. No plano governamental, três ·presidentes 
impulsionaram o seu nascimento: Juscelino Kubitschek, que 
mandou elaborar o projeto da nova universidade e o encami
nhou ao Congresso Nacional; Jânio Quadros, .que referençlou 
por decreto a Comissão designada para elabor~r o projeto; 
e_ João Goular.t, que promulgou a lei de criação da UnB e 
deu seguimen.to à sua implantação. No plano civil, as discus
sõ_es que levaram ao formato da universidade ideal envolveram 
mai:;; de uma C!!nteo_a de intelectuais. pensa9~res,_ artistas, 
professores, cientistas, tendo mobiliz~do, inclusive, ;;~. socie
dade brasileira para o Progresso da Ciência, convocada em 
re~nHio' especial para debater a estruturação da futura univer
sidade. Desses intelectuais, o que mais se destacou, sem dúvi
da, foi Da.~_çy, Ribeiro •. a quem coube a Presidência da Comis
§4Q __ espccial encarregada de projetar a Universidade de Brasi
_lia, e que foi, depois de criada a UnB, seu primeiro Reitor 
nomeado.. 

De espírito ousado e mente \nquie.ta, Darcy Ribeiro_ em
prestou sua própria feição ao ideário da nova universidade. 
Anos depois, num livro publicado em 1978, intitulado: "UnB: 
invenção e de_scaminho", o grande idealizador da U:nB confes
sava que ''sendo um descontente com a universidade, com 
a sociedade e com a Nação, tal qual elas eram e são, o que 
.t:Jl-'e,_n:~._q,_~~~-~ iiJ_cj.1ªY~_çr:a sempre o impulso de _riwdar-; nunca 
o de conservar." 

Diferenci"ali.do~se fortemente dos padrões de organiZação 
das universidades então vigentes, o projeto da Universidade 
de Brasília se assentava em três unidades_ centrais. Os Institu_
tos Ceritrais de Ciêncl"ãs, Letras e Aftes se voltariam para 
o cultivo e o ensino do saber fundamental. As Faculdades 
Profissionais se dedicai'íam à pesquisa e ao ensinô.das ciências 
apliCadas. Os órgãos complementares ofereceriam serviço à 
comunidade universitária e à cidade. Aos institutos centrais 
cabia a oferta de três_ modalidades de cursos: os básicos ou 
introdutórios, que forneceriam aos alunos ingressantes uma 
formação geral no campo das ciências, das letras e das artes; 
os cursos fm:mativos, destinados a preparar especialistas, se
gundo a área de opção dos alunos egressos do básico, e os 
cursos de pós-graduação, com oferta de mestrado e doutorado. 
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Essa forma de orgaõ.ização do ensino daria ao aluno mais 
liberdade para compor sua- grade de disciplinas e integralizar 
seus programas de estudo. Ao fim de dois anos de estudos 
básícos e introdutórios, abriam-se para o estudante vários 
caminhoS alternativos: seguir para a Faculdade Profissional 
e completar sua formação com rrlãis dois ou três anos de 
estudos e prática na carreira de _sua escolha, prosseguir com 
os estudos no Instituto Central e obter o grau de bacharel; 
ou ainda, obtido o grau de bacharel, cursar dois anos de 
estudos pedagógicos e práticas docentes na Faculdade de Edu
cação para tornar-se professor do ensino médio ou especialista 
em educação. Se sua vocação se direcionas_se para a pesquisa. 
o aluno poder_ia, após obtido o grau de bacharel, permanecer 
no Instituto Central, na qualidade de aluno agregado, e buscar 
sua formação de pesquisador na área a que quisesse se devotar. 

Ao invés das antigas _cátedras-, a organização dos institutos 
ou faculdades se faria por departamentos, em que um cole
giado de professores seria responsável pelas atividades de ensi
no, pesquisa e extensão cm seu campo cfe saber. Cada departa
mento, em sua -área de especialidade, dedicar-se-ia a temas 
de relevância para o desenvolvimento do País. úiúndo deles 
seus projetes próprios de investigação, com os quais-preten
deriam o reconhecimento nacional e internaCional da comuni
dade científica. Os núdeos de pesquisa não trabalhariam isola
dos. Os _estudos seriam integrados, num sistema multidisci
plinar e intcratuante. Dizia-se que a futura universidade de 
Brasília obedeceria a duas lealdades: a (idelidade aos padrões 
internacionais do saber e a busca de soluções para os proble
mas nacionais. 

Como sabCm os Srs. senaO.ores, esses :PiaOõS -não chega
ram a ser concretizados em sua plenitude. Muitos permane
ceram no mesmo tempo dos verbos que usei para descrever 
o projeto inoVador da nossa universidade, ou seja, o futuro 
do pretérito, n tempo em qUe sC profe-ta o futuro num cenário 
pretérito, passado, firido. O tempo da universidade que pode
ria ter sido, mas não foi, que poderia ter tornado realidade 
os sonhos de toda urna geração de pensadores, cientistas e 
professores, homens e mulheres que poderiam se autodefinir 
tal corno Darcy Ribeiro o fCZ, descontentes com a universidade 
que tinham e incHados pelo impulso de mudar. Mudar para 
conseguir a universidade ideal que queriam não apenas para 
a capital recém-estabelecida, mas a que queriam para o Brasil. 

o·golpe militar de 1964 abateu a Universidade de Brasüia 
ainda em seu nascedouro. Seguiu-se um longo período de 
latência. E de crises. É inesquecível na história da UnE o 
ano de 1965, quando mais de duzentos professores fundadores 
da Universidade decidirain que não mais poderiam perma
necer em seus postos, diante de acontecimentos havidos contra 
toda a universidade. O que havia atraído um seleto grupo 
de professores até aqui era justamente o modelo de univer
sidade que estava sendo implantado na nova capital. Se não 
pudess..em permanecer fiéis ao seu espírito, era preferível a 
retirada. Aos que ficaram, restou ou se aliarem ao despotismo 
ou lutarem para manter viva a chama da universidade dese
jada. 

Novos ventos sopram hoje na Universidade de Brasüia. 
Mais madura nos seus mais de trinta anos de vida, ela se 
consolida como uma força- viva e atuante no cenário regional 
e -como um-marco de referência no mundo dentíficô-naciOnal
e estrangeiro. 

Nos últimos anos, suas atividades têm se expandido, com 
crescimento real de 25% na oferta de vagas e a abertura 
recente de sete cursos noturnos. Por meio de um sistema 

racional de gestão de seus bens, a uns tem com;eguitlo, nos 
últimos anos, ampliar a dotação de verbas para a manutenção 
do campus e melhoria das instalações, aquisição de equipa
me_~tos, ampliação do espaço físicõ e, o que é mais importante, 
reforçar o orçamento das áreas de ensino, pesquisa e extensão. 

Perto de doze mil alunos estudam regularmente na UnB. 
Mas a comunidade se favorece com os serviços de extensão 
oferecidos ao público in.teressado, podendo usufruir também 
do acervo de 600 mil exemplares da Biblioteca Central, consi
derada como uma das maiores do País. O evento anual da 
Semana Universitária abre as portas da Academia para mos~ 
trar sua produção científica, técOicã e cultural. No -ãno passa
do, mais de dez mil pessoas visitaram a UnE durante o evento. 
Um dos eventos marcantes da história recente da U nB foi 
o '"'Fó~~m do Pens<!-mento Inquieto", promoção que reuniu 
expressivas personalidades do País para uma reflexão sobre 
os novos paradigmas e as questões cruciais da época atual. 
A integração da Universidade com a comunidade vem se am~ 

--pliando muito com as ativídades e eventos da educação a 
distâ~_5:ia, dos quais participaram, no ano passado, mais -de 
duas mil pessoas. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, O setor universitário de 
nosso País ve-m-sofrendo progressiva diminuição dos recursos 
governamentais, para fazer frente à m3nuterição-de suas ati-vi
dades no nível desejado. 

O contingenciamento das verbas federais tem causado 
extremado dano às institui_ções de en~ino superior, mantidas 
pela União. Na UniverSidade de Brasnía, os recursos federais 
destinados às despesas de custeio e capital representam, segun
do o reito-r Antonio Ibaflez, menos de um terço das necessi
dades da Universidade. Segundo cálculos da reitoria, é preciso 
triplicar o montante das destinações atuais para os investi
mentos que se fazem necessários no campos da UnB. Não 
fossem os recursos cortseguidos com a gestão do património 
próprio, convênios ou doações de governos estrangeiros, pres
tações de serviços a terceiros, a Universidade estaria há muito 
estagnada e imobilizada pela inépcia de nossos governantes. 

Ê para evitar que sucumba à míngua, que dirijo meu 
apelo aos poderes constituídos de nossa Nação, para que dêem 
o devido apoio à Universidade de Brasília. Ainda é tempo 
de fazer dela a concretização dos sonhos de seus idealizadores, 
pensadores que miravam o futuro e desejavam projetar o 
Brasil no cenário científico e CUltural das nações mais desen
volvidas. 

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

O SR- PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Concedo a pala
vra ao nobre Senador Júlio Cainpos. 

O SR-·JÚLIO CAMPOS (PFL-MT. Pronuncia b seguinte 
discursa. Sem revisão do orador.)- Sr. Presiderite, S!s. sena-

-_gores, ocupo- esta tribuna para formular um apelo ao novo 
Ministro da Fazenda, Senador Fernando Henrique Cardoso, 
e ao Ministro das Minas e Energia. Deputado Paulino Cícero, 
no sentido de que a Usina Hidrelétrica de Manso, cuja constru
ção chegou a ser iniciada, seja incluída entre as obras priori
tárias do Governo Federal. A construção da referida obra 
é indispensável ao desenvolvimento de Mato Grosso que, sem 
~!~·esta~~ ~':lj_~jto ao regime de racionamento no fornec_::imento 
de energia elétrica e blecautes, a partir de 96. 

As obras da Usina Hidn!létrica de Maits0-fof8.m parali
sadas em novembro de 89, depois que o Governo Federal, 
através da ELETRONORTE, lá investiu cerca de 100 milhões 
de dólares. O que seria a redenção para Mato Grosso resu-
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me·se a ur:~ canteiro de obras abandonado, que se situa a --- relegando·a a plano secundário. Paralelamente, o meu Estado 
pouco mais de 100 Km da capital, Cuiabá, justamente no vai ficando cada vez rn~is desassistido neste setor de tanta 
Município de Chapada dos Guimarães. Depois da paralisação importância estraté,iic,a, sofrendo contínuos blecautes quere· 
das obras, a ELETRONORTE limita-se a manter alguns guar- sultam da dramática caréncia de energia. Para que V. Ex''S 
das para· preservar o património públiCo. --- -- tenham idéia, hoje o Mato Grosso é abastecido por linhas 

Consciente da importância dessa obra para Mato Grosso, de transmissão que saem de Cachoeira Dourada, aqui em 
desde que assumiu o Governo, b Governador Jaime Cã.mpos -Goiás, até Mato Grosso, com mais de 1000 km de extensão. 
empenhou-se numa grande batalha para q·ue ãs obras sejam O Governo de Mato Grosso, Sr. Presidente e Srs. Senado-
reiniciadas. No início do seu mandato, em 1991, o Governador res, tem remado contra a maré, neste caso. Apesar dos esfor-
Jaime Campos visitou as obras da usiila, receberido do então ços envidados pelo Governador Jaime Campos para que sejam 
Presidente da ELETRONORTE, Dr. Afonso Thiago Sima, retomadas imediatamente as obras da usina de Manso, "forças 
a garantia de que Manso sctia·conduída. Afonso Th_iago Sima ocultas" trabalham em sentido contrário. Tenho que admitir 
já não é mais Presidente da ELETRONORTE, demitido que que tem faltado um maior e mais decidido apoio da nossa 
foi recentemente pelo Presidente Itamar Franco e pelo Minis- bancada federal em Brasília, para que o nosso pleito seja 
tro Paulino Cícero, e as obras da usina foram abandonadas. finalmente atendido. 
Ê mais uma obra célebre, paralisada, na qual se gastou milhões A retomada das obras da importante hidrelétrica depende 
de dólares. exclusivamente da liberação de recursos, que estão inseridos 

O Governador de Mato Grosso empenha-se, desde que no Orçamento da União desde o começo do Governo Collor, 
assumiu o mandato, para que o importante empreendimento e agora também no G_overno Itamar Franco. 
tenha continuidade. Tentou ele marcar um encontro- com o Justiça seja feita; ainda no Orçamento de 1993 o Relator 
então Presidente da época, Fernando Collor, e com seu Minis- deste Projeto, Senador Mansueto de Lavor, incluiu rec~Jrso-
tro Marcüio Marques Moreira, fazendo um grande e_sforço substancial para dar reinício a esta grande obra, a obra do 
para viabilizar a retomada da construção, mas naquel~ Go- setor energético de Mato Grosso. Forças representativas da 
vemo nada conseguiu em tennOs de realização por Mato Gros- sociedade mato-grossense, conio a Federação das Indústrias, 
so. 

De acordo com informações prestadas nã ocasião pela 
ELETRONORTE, a empresa já investira mais -de 100 milhões 
de dólares na Usina Hidrclétrica de Manso, sendo necessários 
ainda 300 milhões de dólares para sua conclusão final. Apesar 
da grande expectativa gerada no meu Estado, as obras não 
foram retomadas, gerando uma grande frustração po-pular. 

No plano prioritário do setor energética:, o ex-Miriistro 
Eliseu Resende não previu recurso para as três usiriis defen
didas pela então Ministra do Planejamento, Yeda Crusius~ 
Cana Brava, Manso e Serra da Mesa. Aquela gaúcha que 
chegou entusiasmada para assumir o Ministério do Planeja
mento e que havia colocado a Usina de Manso nas prioridades, 
saiu também do Governo decepcionada por naçla conseguir. 

O Programa de Ação Governamental do Planejamento, 
preparado sob a coordenação da Ministra Yeda Crusius, pre
viu mobilização de recursos para permitir a Contiiniíàade das 
obras de construção de usinas hidrelétricas, tais como Xihgó, 
Corumbá, Jorge Lacerda IV, Sarnuel, Cana Brav~_. Manso 
e Serra da Mesa. Mas o ex-Ministro da Fazendã, Sr. Eliseu 
Resende, decidiu excluir do elenco de obras prioritárj~s justi~
mente as Usinas de Cana Brava, Serra da Mesa e a nossa 
Usina de :Manso. 

De acordo com iníormaçóes que circulavam na ocasião, 
Sr. Presidente e Srs. Senadores, o ex-Ministro Eliseu Resende 
teria optado pela concentração de recursos que assegurassem 
apenas obras a cargo de uma ·construtora a· qual era ligado, 
a Odebrecht. Talvez o ex-Ministro da Fazenda ignorasse que 
tamb~m a Usina Hidrclétrica de Manso estivesse sob a respon
sabilidade de um consórcio de construtoras formado pela Ode
brecht e pela ~Mendes Júnior. Aliás, o relatório iriterno da 
ELETROBRAS revela que o Grupo Odebrecht, pelas suas 
construtoras Odebrecht e CBPO, é a empieiteira mais benefi
ciada com investimentOs reservados pelo Governo Federal 
para o setor energético do País. _ 

É forçoso admitir que o Estado do Mato Grosso foi dura
mente penalizado por uma decisão eminentemente política 
do ex-Ministro Eliseu Resende, retirando a Usina de Manso 
do programa de prioridade do Governo do setor elétrico, 

AsSociação Comercial, a Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB) etc.,_e todos os_demais segmentos estão se mobilizando 
no sentido de exigir que o Governo Fe~eral confira prioridade 
à construção dessa U!;iína que representa a verdadeira redenção 
para Mato Grosso. 

Segundo informações do engenheiro Gustavo Vascon
celos, Superintendente Regional da Eletronorte no nosso Es
tado, o rei_picio das obras da construção da Usina de Manso 
só depende da liberação de recursos orçamentários. Estão 
previstos no Orçamento da União, no exercício de 93, cerca 
de 70 milhões de dólares. No ano passado, estavam previstos 
50 milhões de dólares não liberados pelo Governo Federal, 
um tostão sequer, sendo sacrificados pelos planos de contin
genciamento a que esses tempos de crise sujeitam os nossos 
Orçamentos. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, para ser concluída, a Usi
na Hidrelétrka de Manso reclamaria, somados os 100 milhões 
de dólares já empregados, um investimento de aproxim-ada
mente 400 e poucos fi:Ülhões de dólares. Temos a contabilizar 
uma linha de transmissão de 77 quilômetros de extensão entre 
o Município de Nobres (do linhão Coxip6/Nobres, que futura
mente se estenderá até Sinop, constituindo o famoso li_~Jlão 
de Sinop para o norte) e o canteiro de obi-as D.a Chapada 
dos Guimarães. Trata-se de energia "emprestada" para garãn
tir a realização das obras, uma vez que não existe subestação 
no locaL 

Quando as obras de construção da Usina Manso tiveram 
iníciO, em 1989, previa-se que a Usina Hidrelétrica de Manso 
começaria a operar enf dezembro de 1994, no final do ano, 
portanto, também ainda no governo atual. Diante da insólita 
paralisação das obras, por carência de recursos, se elas fossem 
reto!Iladas hoje só poderiam ser concluídas no infcio, ou mea
dos de 1997. 

Os 100 milhões de -dólares )á empregados na Usina Hidre
létrica de Manso garantiram a conclusão de 80% da parte 
civil (a escavação), a desapropriação de 10% da área de 40 
mil hectares abrangida pela U~;ina. Os 1.500 funcionários que 
lá começaram a trabalhar foram todos exonerados, com a 
paralisação. 
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Considerando, Sr. Presidente, Srs-. Senadores, a dramá
tica escassez de recursos em que vive o País, sUgiro uma asso
ciação de esforços entre os poderes públicos c privados para 
viabilizar a retomada da Usina Hidrelétrica de Manso. O pri
meiro passo seria a constituição de um coriSórcio do qual 
participariam todos os empresários dos distritos industriais 
de Cuiabá e Várzea Grande. em Mato Grosso, assim como 
outros segmentos emprcsariai!; que viessem a Se interessar 
pelo empreendimento. Essa associação poderia viabilizar o 
financiamento de 35% da obra, para que, mediante recursos 
de incentivos fiscafs ou empréstimo junto ao Banco NaciOnal 
de Desenvolvimento Económico e Social (BNDES}. 

A outra pane dos_ recursos, ou-seja, os 65% restantes, -
seriam financiados pelo Governo Federal, que se utilizaria 
de recursos pelo Sistema de Refinanciamento da Dívida Exter
na para Investimentos - o chamado Suplier's Credit. Tal 
idéia consiste na apropriação do dcságio pelo fornecedor inter
nacional na compra financíada de títulos d3 dívida brasii_dra 
no mercado secundário. Este ganho possibilitaria a concessão 
de um pc_rccntual de crédito_ cm cruzeiros, viabilizando recur
sos para a compra no mercado interno. 

De acordo com esta sugestão, o banco estrangeiro '"'X" 
detém um cré_dito vencido ou a vencer no BACEN, de 100 
milhões de dólares; existe um projeto "Y" com insuficiência
de recursos para aquisição de equipamentos no valor de 150 
milhões de dólares. O fornecedor estrangeiro e/ou a instituição 
financeira estão dispostos a oferecer, p3ra tada dóiar de equi
pamento importado, um dólar de cré_dito paralelo. Assim sen
do, o fornecedor estrangeiro ou a instituição financeira coinpr~-
os créditos de US$ 100 milhões do banco '"X", coni deságio 
pelo valor de US$ 60 milhõcs.._Na conversão cm-cruzeiros, 
para financiamento do projeto "Y", o BACEN se apropria 
deUS$ 10 milhões do des.ágio e autoriza a utifização do refi
nanciamento para o invcstiincnlo de 90 milhões de dólares, 
desde _que o fornecedor estrangeiro e/ou a instituição finan
ceira -coloquem mais 60 milhões de dólares de dinheiro novo. 

Com esse sistema, seriam obtidos cerca de 150 milhões 
de dólares necessários ao projeto. Supondo que o fornecedor 
estrangeiro estivesse disposto a suprir o País com um crédito 
paralelo de 1.1 e que cerca de 30 milhões de dólares de deságio 
foss_em dados como finanCiamento â parte nacional, o paralelo 
cresceria para 1.1.5, elevando-se a nacionalização. Os recursos 
provenientes do Governo Federal seriam tomados corno em
préstimo a longo prazo, com cerca de 20 a 25ai:Jos para amorti-
zação e 12 anos de caréncia. -

Nesse esforço para viabilizar a obra, poderíamos proceder 
a uma revisão de todo o projeto da Usina Hidrelétrica de 
Manso, o que incluiria a redefiniçãO de novo roteiro para 
melhor utilização do local de construção, com a conseqüente 
diminuição das desapropriações e do custo do projeto. Tam
bém seria possível uma redefinição do sistema de construção, 
projetando-se o aproveitamento _de __ três usinas em sistema 
de módulo, como meio de reduzir drasticamente a destruição 
do meio ambiente. 

O objetivo seria, Sr. Presidente, Srs .. SeiÜldores, viabilizar 
o projeto, do ponto de vista econômico, para que ele próprio 
se pague com a venda de energia produzida. Poderíamos, 
tambt5m, sugerir, se isso não fosse possível que se fizêsse, 
a privatização total do que já está construído em Cuiabá em 
termos de Usina Hidrelétrica do Manso. Existem grupos irite
ressados em investir no setor elétrico. Para tanto, é necessário 
que o Congresso Nacional vOte, imCdiatãmente, o projetO
de lei, de autoria do Senador FernandO Henrique Cardoso, 

que prevê- a concessão de ·serViços pl.íblicos para -IniCiativa 
privada. 

Por isso, todo o Estado de Mato Grosso se mobiliza para 
fazer um apelo ao eminente Presidente Itamar Franco, no 
sentido de que não penalize os mato-grossenSes, relegando 
uma obra indispensável ao seu desenvolvimento, como é a 
Usina Hidrclétrica de Manso. Para que V. Ex~s tenham conhe
cimento, Srs. Senadores, há mais de 6_apos que não temos 
uma obra executada pelo Governo Federal no Estado do Mato 
Grosso. Essa era a única. Estamos completamente abando
nados, desde o final do Governo Sarney, quando esta obra 
fOi -paralisada. Não houve nenhuma outra l!ID Mato Grosso 
feita pelo GQv_erno Federal. Todo esforço no sentido_ do desen
volvimento de Mato Grosso é feito com os recursos do_ Go~ 
verno do Estado, das Prefeituras municipais e da iniciativa 
privada. Infelizmente, o Mato Grosso é tratado a pão e água 
pelo Governo Federal, desde a gestão do Presidente Collor, 
continuando, agora, na do Presidente Itamar Franco, princi
palmente no setor de energia elétrica. 

_Por isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, vamos pôr a 
c3beça em movimento e criar uma fórmula capaz de viabilizar 
ess~ u~ina tão importante para a nossa região. 

-Aproveitando a oportunidade, estamos ocupando a tribu
na deste Senado Federal para reivindicar a construção da 
Usina Hidroelétrica do Manso. Queremos também, neste mo
mento, dar conhecimento ao Senado Federal de um docu
mento e~pedido pelos plantadores de soja do Mato Grosso, 
já que hoje o nosso Estado é O terceiro maior produtor_ de 

-grãos deste País. O Mato Grosso, nesta safra agrícola de 1993, 
colheu cerca ae 6 milhões c 500 mil toneladas de grãos, dos 
quais cerca de 3 milhões e 500 mil toneladas de soja. 

Por isso, por ser um grande produtor de soja, o Estado 
de Mato Grosso está ?endo punido pelo Governo Federal, 
pelo novo, recém-assumido Ministro da Agricultura, Munhoz 
da Rocha, com a nova política agrícola lançada nos últimos_ 
dias. Os nossos sojkultóres pubHcaraiT! o seguinte documento 
â Nação brasileira: 

··carta do sojicultor de Mato Grosso. 
Em 1990, com o Plano Collor. a Ministra Zélia 

Cardoso de Mello quase levou a agricultura brasileira 
-à falência, como é do conhecimento de todos. As safras 
entraram em queda livre. O __ ~rasil gastou fortuna em 
importações. O campo empobreceu e a fome já chegou 
na cidade - até parece que a lição não foi aprendida. 

Em 1993, estão querendo repetir o mesmo erro, 
com as desastrosas medidas divulgadas recentemente, 
onde o sojicultor médio e grande está excluído do crédi
to oficial. O Centro-Oeste, em especial o Mato Grosso, 
está 100% fora, pois aqui não há pequeno ou minipro-
dutor cj.e soja. · 

As alternativas de culturas como o milho, arroz 
e feí]ão também nos foram tiradas, uma-vez que as 
garantias de preços mínimos foram mudadas. De um 
lado, temos custos maiores de produção e de outro, 
preços menores de garantia. Assim não tem jeitO. 

O Ministro da Fazenda, Dr. Fernando Henrique 
Cardoso, e o Ministro da Agricultura, Dr. Barros Mu
nhoz, ou ignoram- a importância da soja no Brasil ou 
não gostam de Mato Grosso. Não sabemos o que é 
pior. Para Miito GroSso, a retirada do crédito oficial 
para o sojiCultor é tirar o oxigénio da economia esta
dual. Se não vejamos: 
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da _soja brasileira é produzida no Ma~o -25% 
Grosso; 

--70% dasldvouras de Mato Gros-so são de soja; 
-70% do PIB estadual tem origem no complexo 

soja. 
No momento cm que temos a oportunidade histó~ 

rica de capitalizar esse herói do campo. com os bons 
preços que a soja está obtendo no mercado internaM 
cio-nal, lhe e tirado o crédito. No momento em que 
lhe é dada uma oportunidade rara de saldar suas dívidas 
com o Banco do Brasil, com origem riOs desastrosos 
planos económicás anteriores, j:mxani-lhe o tapete. O 
que é isso?_ Inveja? O agricultor- não tem direito de 
ganhar dinheiro? · 

Um lembrete: o Banco do Bras_il perdeu sua prin
cipal função em Mato Grosso coiii6 ãgente financiador 
agrícola. Poderá· se transformar em· um grande departa-
mento jurídico. - -

Não queremos subsídi~s. toda~iª não· podemos 
aceitar calados a mudança das regras do jOgD. A Sojicul
tura não suporta juros acima de 12,5% -ao ano: 

A opiníãó pUblica está sendo enganada quando 
estes Senhores ocupam a mídia para dizer que a Agri
cultura é prioridade. Na prática, as ações governamen
tais são no sentido inverso. Se :a preocupação dos Sfs. 
Ministros do atual Governo é com a produção de ali
mentos baratos, não é penalizando o Pi-õdutOr que vão 
conseguir. A mesa do trabalhador só será farta quando 
o seu poder aquisitiVO-"for inaior. O -poder aquisitivo 
só aumenta com a situação de pleno emprego. o-pleno 
emprego se alcança com o aumento da produção_~ E 
a agricultura é o·pivô central para a retomada do desen
volvimento. 

Vamos lembrar Benjamin Franklin; que disse: "Se 
as cidades queimarem e os campos fõi-em preservados, 
as cidades ressurgirão:· Se os campos queimarem, as 
cidades sucumbirão'', 

Ê esse o .do.cumento, Sr. Presidente, assinado em Mato 
Grosso pela Associação dos Produtores de Soja de Mato Gros-:
so, pela Cooperativa Mista do Cerrado Ltda •. pelo SindicatO_ 
Rural de Rondonópolis e também, neste-iJ?.staõte, pelo Sena
dor Júlio Campos. 

Srs. Senadores, os Estados Unidos tiveram te·ce_ntemente 
a maior cheia de sua -história no vale do MissisS"lpi:-·na siTa 
maior região produtora de soja, o que permitirül ao Bra~il, 
no próximo ano, ser o grandeforp.ecedor d~sse pr9_duto ali
mentício para os americanos. No eil.tanto, cOm-a política desas
trosa do Ministro da Agricultura, elevando os juros de 12,5% 
para 18% ao ano, estamos desestimulando os_ plantadores 
daquele Estado que é hoje o grande produtor de soja do 
País. 

O Sr. Mansueto de Lavor- Permite-me V. EX" um apar
te? 

trica:s e de suas redes de transmissão. V. Ex' faz referência 
à luta para alocação de recursos no Orçamento. Eu jamais 
poderia me sentir bem se_ houvesse alocado recursos suficiente-S 
para a hidi-elétrica de Xingó, indiSpensável ao desenvolvi
mento do Nordeste, _negando re_cursos para hidrelétricas em 
outras regiões: E o fiz como um_9cver. Ê fundamental para 
o Centro-Oeste, pãra o Mato Grosso, essa bidrelétrica de 
tylanso, a que V. Ex• alude, junto com as demais unidades 
produtivas de energia c suas redes transmissoras. A segunda 
parte do pronunciamento de V. Ex' tra:tã da agricultura do 
Matq Grosso e_ o seu principal produto, que é a soja. ao 
lad_q, evidentemen_te, do seu produto tradicional, que é a pe
cu_ária. É claro que ao País interessaria bastante priorizar 
essa agricultura, porque ela representa a colheita imediata 
de divisas, tão_importantes -para o nosso desenvolvimento. 

-Esse é o discurso na prática, mas, na realidade, lamenta
vel~ente, as coisas ocorrem de modo diferente. O que espera
mos é que o novo MiniStro da Agricultura, que é um homem 
de São Paulo, portanto, ·próximo a Mato Grossq, entenda 
":situação e as colOcações que V. Ex~ faz. Ele é um político. 
não é um tecnocrata, não é um burocrata como tantos_outros 
que povoam os: Ministérios. Ele é um político, ele tem sensibi
lidade. O discurso marcante que V. Ex• faz neste _momento 
vai, com- certeza, pesar muitq no bureau de. despachos do 
Sr. Ministro Barros Munhoz. E o que esperamos. O seu pro
jeto de equivalência/preço, custo do financiamento/preço do 
produto é um projeto correto. Mas ele não pode discriminar 
segmentos da agricultura. Aquele produtor que realmente 
aci-editou na produção agrícola _deve ter o benefício dessa 
nova sistemática contra a incursão dos juros bancái-ios. que 
estão_ afastando das ativid_ades ªc produção rural brasileira. 
Nes-se __ sentido, eu diria até _que seria necessário que o Ministro 
ouvísse--v. EX\ para que pudess_em os produtores da soja 
da:,Mato Grosso,- de tão vital importância para o equilíbrio 
da nossa balança comercial, ser atendidos nas suas reivindi
caçõeS. Convénl ressaltar que o problema do escoamento da 
produção será equacionado com a construção da chamada 
Ferrovia Leste-Oeste, que vai exatamente até o Estado do 
Mato Grosso, atravessa São Paulo e vai a-os portos de Santos-
e de Paranaguá. É fundamental não só se estimular uma gran
de produção para que os produtores tenham retorno da sua 
quase ~usadia c;le acreditar na produção agrícola, numa região 
vocacionada para esse tipo de atividade, mas também assegu~ 
raras condiçõeslll_(ni~as de escoa~nento dessa produção. Jsso 
slgilifiCa o· aceleramento d~ c~mstrução da _ Ferro_via Leste
Oeste que, em-boa hora, já for PriVatizada, restando ao Execu
tivo f~çl_eral e _estaduais a complementação através de pontes 
rodoferroviáriaS. Tudo isso é muito imporümte. V. Ex' tem 
ã:'fuíilba sÇtlidariedade, nobre Senador Júlio Campos. 

O SR. JÚLIO CAMPOS- Muito obrigado, nobre Senac 
dor Mansueto de Lavor. Incorporo. com muita honra, o seu 
aparte ao nosso pronulfCiamento. 

Quando me referí a V. Ex~, como Relator do Orçamento 
de 1993, quero dizer que estivemos no seu gabinete, em com

O SR. JÚLIO CAMPOS- TemV"Éx•-Õ áparte. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR __:_ Quero aplaudir o 
vibrante pronunciamento em defesa dos interesses-da região, 
do grande Estado que V. Ex8 representa, dos seus produtores, 
principalmente os produtores rurais. V. Ex• aborda dois temas 
fundamentais no seu pronunciamento. Prímeiro, em defesa 
daquilo que é a mola propulsora do desenvolvimento do Esta
do do Mato Grosso, ou seja;-a inStalação de usinas hidrelé-

--panhía do Governador Jaime Campos e dos Senadores Márcio 
_Laçerda e Louremberg Nunes Rocha, pedindo que acolhesse 
uma emenda especial para que as obras da Usiria Hidrelétrica 
de-Manso fossem reiniciadas neste ano. Infelizmente, já esta-
mos no mês de agosto e, até hoje. aquele recurso previsto 
n<,YOrçamlento sequer foi liberado para reiniciar a obra. São 
100 milhões de dólares jogados fora. nas mãos de dois ou 
três guardas de firmas privadas, expostos às intempéries do 
tempo, perdendo-se num Mato Grosso carente de energia. 



7202 Terça-feira 10 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II). Agosto de 1993 

Hoje, o nosso Estado tem um déficit de cerca de 200 mil 
Kw, quando a Usina Hidrelétrica do Manso, se __ term~nada, 
estaria fornecendo cerca de 120 a 140 mil Kw para o nosso_ 
Estado. 

Com relação à agricUltura, se o nosso Estado diminulr 
sua área agricultável e, cons~qüentemeõ.te, sua produção, o 
Brasil perderá, porque, da soja produzida lá, cerca de 80% 
é exportada para o mercado internacional, haja vista que os 
gr'andes produtores de soja hoje estão investindo todo seu 
recurso em outras obras. 

O próprio Dr. Olacyr de Moraes, do Grupo· Itamarati, 
que é um dos grandes empresários brasileiros - recebeu, 
inclusive, o título de "Rei da Soja", pela imprensa- , está 
investindo na construção de uma estrada de ferro privada. 
São 1.200 Km ligando São Paulo~ Goiás e Mina~ Gerais a 
Cuiabá. A estrada Ferro Leste beneficia três grandes saídas: 
uma via São Paulo, através do Porto de Santos e Paranaguá; 
outra via Goiás-Minas Gerais, pelo Tiíángulo Mineiro,-benefi
ciando o Porto de Tubarão, no Espírito Santo. 

Outra via de transporte que barateia a exportação da 
soja é através do rio Paraguai. Estamos com barcaças saindo 
com a soja mato-grossense dO Porto de Cáceres, um pequeno 
porto fluvial, descendo o rio Paraguai, passando por Assunção 
até o Porto de Nova Palmira, no ·Uruguai, ao preço de 30 
dólares a tonelada; enquanto que, transportada por caminhão, 
essa soja custa 70 dólares a tonelada no Porto de Santos ou 
Paranaguá. 

Portanto, novas alternativas são necessárias, e Mato_ 
Grosso as tem. Uma delas, por exemplo, seria uma pequena 
melhoria no porto fluvial de Porto Velho, que viabilizaria 
a saída de grande produção de soja do noroeste mato-gros
sense, da região de Campos Novos, em Pareeis, de Tan-gará 
da Serra para Porto Velho; de lá para o Porto de Manaus 
ou para o Porto de Belém, com destino aos países compradores 
da soja mato-grossense, que, devido às favoráveis condições
de clima e solo, é uma das melhores do Brasil. 

Não pode exisfir, entretanto, esse desestimulo gerado 
pelas taxas de juros diferenciadas: enquanto que para os·d~
mais Estados brasileiros é de 12,5% ao ano, para o agricultOr 
mato-grossense sobe para 18% ao ano. Por_que Mato Grosso, 
tem que pagar 5,5% a mais que os demais produtores brasilei
ros? Devido a esse fator, o agricultor perde a oportunidade 
de, no ano que vem, produzir soja em grande quantidade 
e exportá-la a um preço condigno para o mercado interna
cional - principalmente para o norte-americano, que foi, 
este ano, arrasado com a grande cheia dos últimos óO dias. 
Essa seria a chance para o sojicultor pagã.r os seus fi~ancia
mentos junto aos bancos financiadores, como o Banc_o do 
BrasiL 

Por isso, neste ÍilStante, faço Uril 3.IJefõ veemente aos 
Ministros da Agricultura, Dr. Barros Munhoz, Deputado Es
tadual por São Paulo que hoje exerce essa honrosa função, 
e ao nosso Colega, Senador Fernando Henrique Cardoso, 
que ocupa a Pasta da Fazenda, no sentido de serem acatadas 
as reivindicações dos sojicultores de Mato Grosso_, para que, 
no próximo ano, a -produção de grãos -soja, arrOz, milho 
- e outros produtos de importância para o desenvolvimento 
brasileiro e para a mesa do trabalhador do nosso País, ultra
passe em pelo menos um milhão as seis milhões e quinhentas 
mil toneladas deste ano. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. JU
LIO CAMPOS EM SEU DISCURSO: 

MATO GROSSO NEGOCIA MUDANÇAS 
NA POLÍTICA AGRÍCOLA PARA 93/94 

Da Assessoria 

Mato Grosso está batendo duro no Ministério da Agricul
tura, exigindo mudanças imediatas na Política Agrícola para 
a Safra 93/94 lançada pelo Governo Federal. Na semana que 
vem o secretário de Agricultura de Mato Grosso, Aréssio 
Paquer, e outras autoridades do setor fazem uma segunda 
visita aos ministros da Agricultura, Barros Munhoz e da Fazen
da, Fernando Henrique Cafdoso, em Brasília, para reforçar 
as reivindicações feitas na audiência· da última quinta-feira 
quando não só Mato Grosso, mas outros estados do país tam
bém protestaram contra as medidas definidas pelo novo pacote 
agrícola. Segundo o secretário Aréssió Paquer, o lobby da 
Fenaban -Federação Nacional dos Bancos- tem funcinado 
muito bem a poto de direcionar ã favor dela certas decisões 
do pacote. "Coísas estranhas estão acontecendo no processo 
de normatização das medidas. Várias artimanhas foram elabo
radas fazendo com que o produtor não tenha outra alternativa 
a não ser financiar o plantio da próxima safra nos--bancos", 
alerta o secretário. 

Os produtores rurais querem as seguintes alterações na 
Política Agrícola da Safra 93/94; a soja tem que ser financiada 
pelo crédito rural com juros controlados a 12,5 por cento; 
o preço inín:imo -de todos os produtos tem que ser o mesmo 
em todo o País; a renegociação das dívidas não pode s_er 
realizada com juros superiores aos do crédito rural (pelo paco
te agrícola a renegociação passa a ser com juros de_ 18 por 
cento); não podem ser limitados os financiamentos dos produ
tos considerados básicos e o prazo do Adiamento de Contatos 
de Câmbio (ACC) devem voltar a ser de 360 dias. 

A esperança dos produtores de Mato Grosso é de que 
no mínimo as normas para o finanCiamento da próxima safra 
sejam as mesmas da safra anterior. Nas bases atuais o secre
tário de Agricultura do Estado afirm<l que é um retrocesso. 
Na primeira etapa de negociação com ·o Governo Federal 
os ministros da Agricultura e da Fazenda consideraram justas 
as reinvidicações dos produtores. Fernando Henrique caraoso 
chegou até a pedir um prazo de uma semana para reavaliar 
a política agrícola. Mas antes_ mesmo de terminar este prazo 

_os mato-grossenses voltam a pressionar o Governo Federal. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Álvaro Pacheco _ Antônio Mariz _ Aureo Mello _ Bello 
P3rga _Carlos Patrocínio _ Dirceu Carneiro _Humberto Lucena 

Jarbas Passarinho _ João Calmon _ João França _ Jonas 
Pinheiro_ José Fogaça_ José Samey _Júlio Campos_ Lourival 
Baptista _ Márcio Lacerda _ Raimundo Lira. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Esgotado o tem
po destinado ao Expediente. 

Passa-se ã 

Item 1: 
ORDEM DO DIA 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N' 110, 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, 
-parágrafo único, do Regimento Interno) 
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Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n" 110, de 1993(n·• 3.714/93,_-na Casa de ori
gem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, 
que dispõe sobre a estrutura e competência da Ouvido~ 
ria-Geral da República e dá outras providências, tendo 

-Parecer, proferido cm Plenário, Relator: Sena
dor Magno Bacelar, em substitUiÇão" à -COmissão de 
Constituição, Justiça c Cidadania, faVor3.vel ao Proje~ 
to, com as emendas que apresenta, de n"'s 01, 02 e 
03; pela aprovação daS Emendas n<.>s 06 e 07, apresen
tadas perante a Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania; e pela rejeiçã-o- das Emendas n"s 04. 05, 
08, 09 e 10. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária 
de 8 de julho último. 

A votação fica adiada por falta de quorum. 

O SR- PRESIDENTE (Nabo r Júnior) - Item 2: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Ne 26, DE !993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do_ art. 336, 
c, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projew de Decreto 
Legislativo nn 26, de 1993, de autoria_ do Senador Hum
berto Lucena e outros Srs. Senadores, que dispõe sobre 
o não pagamento da ajuda de custo aos Membros 'do 
Corigresso Nacional. (Dependendo de parecer) 

Nos termos do art. 140, alínea a, do Regimento Interno, 
a Presidência designa o nobre Senador Frã.ricisco Rollemberg 
para proferir o parecer, cm substituição à Comissão de ConSti
tuição, Justiça e Cidadania. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG (PFL -SE. Para 
proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Projeto 
de Decreto Legislativo nn 26, de 1993, ementado à epígrafe, 
de autoria dos eminentes sen-adores HUMBERTO LUCE
NA, CHAGAS RODRIGUES, JÚLIO CAMPOS, AFFON
SO CAMARGO, PEDRO SIMON, MAVRO BENEYIDÉS, 
VALMIR CAMPELO, NABO!DúNrOReTÉSAR DIAS, 
é cOmposto· de_ dois artigos, prevendo o último que a sua 
vigência õcori"-e com a publicação, enquanto o ·art. 1'·' estabe
lece, in verbis: 

"Não é devida ao parlamentar ajuda de custo_ pela convo
cação extraordinária do Congresso Naciõilal, a partir de 30 
de julho de 1993, para apreciação da Medida-Provisória n' 
334, de 23 de julho de 1993, que "dá nova redação aos arts. 
5' e 19 da Lei n" 8.031, de 12 de abril de 1990, que cria 
o ProgramE!- Nacional de Dcscstatização e dispõe ~o9re a sus-
pensão de processos de privatiZação". -

2. Não há notícia de lhe terem sido apresentadas emendas. 
3. Pede-se o pronunciamento desta CCJ, que, no caso, 

lhe cabe opinar sobre a constitucionalidade, jurididdade e 
regimentalidade da matéria, bem como emitir parec_er quanto 
ao mérito, por se tratar de notória competência da União 
(Regimento Interno, art. 101, I e II). 

4. Não se -ViSlumbra qualquer vício de inconstituciona
lidade ou injuridicidade no Projeto de Decreto Legislativo 
sob exame, o qual também se coaduna, por inteiro, com as 
disposições regimentais. --

5. Quanto ão ffiéritC:i', õütrossim, há que apOiar~ sem dUvi
da, tal proposição, que vem ao encontro da expectativa nado-

nal de redução dos gastos públicos. Porquanto. como bem 
S1n-tetTiado na Justificação, 

''Não nos parece razoável o pagamento de ajuda de custo 
ao Parlamentar por uma convocação extraordinária do Con
gresso Nacional que abranja período tão reduzido". 

6. Efetivamente, a mencionada Medida Provisória n" _334, 
de 1993, que reeditou a Medida Provisória il" 327, de 1993. 
foi submetida à apreciação do CongressO Nacional pela Men
sagem n" 67, de 1993-CN (n' 460, de 23.07.93, na origem), 
tendo sido puhlicada no Diário Oficial da União de 26 de 
julho de 1993. 

7. Por conseguinte, nos termos do art. 62, caput, parte 
fíriã.l, da Constituição; corribinado com o § 6' do art. 2" da 
Resolução n~ 1, de 1989~CN, encontrando-se então o Con
gresso Nacional em recesso, ocorreu sua convocação automá
tica. Pelo que coube a seu Presidente marcar sessão congres
sual, que teve lugar, ternpestivamente, na sexta-feira sub~e
qüente, dia 30 de julho de 1993. Nessa data, houve, em Plená
rio, a comunicação da Presidência sobre a edição e publicação 
da MP n'~ 334, a· designação da Comissão Mista e o estabele
Cimen~o de calendário para a tramitação da matéria, o qual 
previu para a segunda-feira seguinte, dia 2 de agosto corrente, 
- portanto, já aberta a segunda sessão legislativa do Con
gres~o Nacional (CF, art. 57 e§ 1~) -,a instalação da própria 
Comissão Mista, sem prejuízo de apresentação de emendas 
até 31 de julho próximo findo. 

8. À vista do exposto, é de se concluir pela constitucio
nalidade, jurídicidade e regimentalidade do Projeto de Decre
to Legislativo no 26, de 1993, e, no mérito, pela sua aprovação. 

O.SR. PRESIDENTE (Nabo r Júnior) -0 parecer conclui 
favoravelmente à matéria. 

Completada a instrução' da matéria, passa-se à discussão 
do projeto, em turno único. 

Em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
A votação fica adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Nahor Júnior) - Está esgotada 
a matéria constante da Ordem do Dia. - · 

Há oradores insctitos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Áureo Mello. 

O SR. AUREO MELLO (PRN-AM. Pronuncia o seguinte 
discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, temos ouvido muitas explicações e temos em mãos 
documentos diversificados a respeito do Projeto Calha Norte, 
objeto do pronunciamento que devo proferir nesta CaSa. 
- A seCrt::tari3 de Assuntos -E.stratégicos, inciusiVe, apre

sentou um estudo muito interessante a respeitO das razões 
que motivaram o Governo a empreender o Projeto Calha 
Norte. __ _ 

Pode-se dizer, segundo ela, que esse esforço teve o se-u 
início no primeiro semestre de 1985, quando, a partir de uma 
avaliação político~eSt!atégica da região, ·foi de-terminada a rea
lização de estudos apropriados que permitissem estabelecer 
medidas destinadas, por um lado, a enfrentar-as carências 
mais sérias da área~ em particular as de caráter sócio-eco
nómico que aflige as populações e, por outro lado, assegurar 
a garahtia da soberania e da integfidade territorial naquela 
região. . 

A região localiza-se ao norte das calhas dos Rios Solimões 
e Amazonas, correspondendo a 14% do território nacional, 
praticamente inexplorado e com extensa fa:ix'a de fronteira 
habitada virtualmente por indígenas, tendo-se constituído, ao 
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longo dos anos, num desafio e preocupação constantes quanto 
à su'l efetiva integração ao contexto naciorial devido, máxime, 
às grandes dificuldãdcs impostas pelo meio ambiente. 

Agora, o locutor e apresentador paulista que aos sábados 
costuma apresentar o seu programa na TV Manchete) se nãv 
estou enganado, e cuja audléncia é fantástica,.não somente 
em São Paulo, corno em todo o Brasil -não sei se como 
matéria paga ou se em decisão espontânea - , uma vez por 
mês ou pelo menos uma vez a cada dois meses, começou 
a apresentar-se dirctamcntc_de Manaus, do Amazonas., ouvin
do principalmente o GOvernador do meu Estado, o cidadão 
Gilberto Mestrinho de Medeiros Raposo. Ele é~ inegavel
mente, um homem de uma fantástica mobilidade de ação 
e de uma capacidade síngular_e extraordinária para o trabalho. 

Gilberto, entrevistado por Ferreira Netto - é esse o 
nome do grande locutor a quem me refiro-, <;tdvcrtiu recente
mente a Nação - e sublinhou o aspecto porventura perigo_so 
dessa revelação- que já exiskrn lá na Guiana, na fronteira 
com o Brasil, tropas annadas, pára-quedistas preparados, gen
te de guerra dos Estados Unidos, dando a impressão, aparen
temente, de principiar a autêntica e real ocupação daquela 
área amazónica. 

Não preciso dizer do sonho acalentado por muitos anos, 
desde os tempos da conquista do Acre pelas empresas belgas 
e am~ricanas, de se plantar naquela região amazónica - e 
ali transformar aquele Brasil pouco habitado num chão de 
primeiro mundo - .• do qual se sorveriam __ gra_ndes riquezas 
que ali existem em troca de uma tecnicidade altamente sofisti
cada e moderna que realmente é_ .o de. que se faz carente 
a região. 

-Pois bem, agora o Sr. Gilbt.!rto Mcstrinho avisa-nos, atra
vés da televisão: ··vão chegar mais 780 pára-quedistas militares 
norte-americanos para se unirem àqueles _que fá se cnColltram 
na Guiana. e ampliar assim o estoque militar ria fronteira 
do Brasil c na área da Região Am~zônica. --

Gilberto - que não deixa passar camarão pela malha 
-adverte-nos com aquela seriedade e serenidade, ao mesmo 
tempo, de quem governa a Amazónia com um amor exacer
bado pela região, de um verdadeiro patriota da Amazônia. 
Ele está advertindo o Brasil: "vão chegar agora mais 780 
soldados militares americanos embalados e preparados para 
exercícios na fronteira do Amazonas com a Guiana". Também 
informou que, não sei se pelo receio dessas naçQes de que 
a presença desse militarismo todo na região signifique uma 
ten'tativa invasora nos pequenos territórios que ali existem. 
Virão também tropas francesas para, na Guiana F_rancesa, 
ocuparem aquele chão, defenderem ou contribuírem para que 
o grande anel estreite-se mais sobre a Amazónia, dando opor
tunidade, quem sabe, a que se morda um pedaço daquele 
queijo enflorcstado tão apetitoso que existe, causando a saliva 
grossa na boca dos que sempre aspiraram ã sei" donos daquela 
região. _ - ___ :- --- -

O Projeto Calha Norte é mais acentuado pelo obstáculo 
natural das calhas do Rio Solimões e Amazonas, tendo a 
dissociá-la do restante do território brasileiro pelas Óbvias 
limitações ao acesso terrestre nessas áreas. Em contrapartida, 
observa-se ao norte dessa área uma continuidade territorial 
que, se por um lado induza uma aproximação natural e desejá
vel com os países ali situados, por outro permite o fácil acesso 
aos agentes do comércio e das atividadcs ilegais. 

A decisão do Governo de encetar llrria ação iniciadora 
da efetiva incorporação da área ao processo de .desenvolvi
mento natural, estimulando a sua integração -com as demais 

regiões de forill_a equilibr~da e a sua aproximação com os 
vizinhos do Norte do continente, merece, realmente, todos 
Os_aplausos, todo o apoio, toda a consideração do Governo 
brasileiro. A prova disso é que temos aqui no Co,Qgresso, 
no Senado especificamente, uma Comissão de Inquérito, pre
sidida pela combativa _e brilhante representante do Estado 
de R9rairila, que já está baixando os seus escafandros, colo
cando as suas lupas poderosas para vislumbrar e descobrir 
b que possa ser realmente de utilidade brasileira e de solapa
mento c sabotagem da nossa área do Extremo Norte. 

Corre na Casa um projeto do Sr. César Dias tornando 
sem efeito aquela determinação que destinou aos índios iano
mâmis um território capaz de abrigar alguns países europeus. 
O nobre Senador Jarbas Passarinho, justificando, no seu en
tender, a amplitude dessa medida, declarou que o principal 
fator motivante dessa decisão determinadora de urna área 
tão grande era precisamente o fatodeserem os i~nomâmis 
o povo mais primitivo da terra,- verdadeiros brucutus daquela 
região, que estariam na fase da pré-história, e os seus integran
tes terem costumes diversificados, cada qual formando uma 
verdadeira nação, inclusive umas agressivas com as outras. 
Uma delas tem o costume de matar as mulheres no momento 
em que nascem, hábito mais estranho do que aqueles do Iê
men, pelos quais quando a mulher atinge a puberdade as 
dessexualizam. Estes vão além, estes matam, acabam com 
as mulheres. E quando necessitam delas, vão às tribos vizi
nhas, agridem, guerreiam, invadem, matam os outros índios 
e cap!uram as mulheres de que precisam para procriar. 

E uma versão machista ou masculina das lendárias amazo
nas, que nos tempos de antanho, de Orellana, davam os seus 
rriuiraquitãs para os homens que elas elegiam como reprodu
tores dos seus filhos e somente voltavam para revê-los na 
época em que se fazia necessária nova reprodução. 

A verdade é que já se prepara uma outra áréa, cujo 
nome o Senador João França deve_sabet:. também em Rorai
ma, para ser delimitada: Raposa e Serra do Sol. Isso já foi 
tamb~m denunciado pela nobre representante de _Roraima, 
a Senadora que preside a Comissão da Calha Norte. Raposa 
e Serra do Sol j_á estão também nos esquadros, nas ogivas. 
nas_ perspectivas geométricas do País para seres distribuídas 
aOs aborígines que por ali pervagam. 

A verdade é qu~ o Governador MestrinhQ está aflito 
e também o Senador César Dias, cujo projeto que toilul-sem 
efeito ã perimetragem ianomâmi navega f!:Os mares desta Casa 
com pareceres bastante favoráveis. Não sei onde está agora 
o projeto, mas da última vez que o vi estava, salvo o juízo 
dos doutos. na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 

Houve um afrouxamento, na faixa de fronteira, da ativi
dade do Projeto Calha Norte. E o que é o Projeto Calha 
Norte? É um planejamento integrado de ação governamental 
para a região aõ Norte das calhas dos Rios Solimões e Amazo
nas.. Tem em vista, em seu todo, o desenvolvimento sócio-eco
nônilco---da área e a sua conseqüente integr~ção a9 xestante 
do País, tudo feito com a presença respeitável dos militares 
brasileiros. 

Pessoalmente, ·sou contra se cri~r áreas indígenaS sob 
a alegação ecológica de preservar costumes índios, hábitos 
imemoriais de tribos e a atuação social de uma raça que veio 
tal vez, da Mongólia, saltou pelas Ilhas Aleutas e se esparra
mou pelas regiões brasileiras, algumas litorâneas, determi
nando o que se chama a raça índia. 
~ E por que sou_contra isso, senhores? So~ contra isso 

porque conheço os Deputados José Dutra e Ezio Ferreira. 
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conheço o Prefeito Amazonino Mendes e conheço uma popu~ 
lação imensa no extremo Norte que é produto_ _ _da miscige~ 
nação. Eles são descendentes de índios e de brancos e, mistu
rados, originaram as figuraS brilhantes, talentosas, geniais, 
atuantes que citer e·-que V. Ex•s conhecem, por serem eles 
parlamentares que não negam fogo, não decepcionam e são 
dos maiores, dos mais inteligentes da outra Casa do Congresso 
Nacional. 

Então, entendo _que a solução com relação aos fndios 
no Brasil não é a solução americana de metralhar, de mandar 
os "generais Custers" nacionais para -àcabar -com- eles. Nem 
é, talvez, a mesma solução de Cândido Mariano Rondon, 
que por ser descendente direto de índios pregou um granqe 
respeito, mas não definiu áreas de moradia; preferiu criar 
o SPI - Serviço de Proteção aos Índios, hoje a chamada 
FUNAI- sem definir a auestão de territorialidad~.~ 

Realmente, f!a minhâ humilde opinião- de caboclo, de 
Rondônia, vizinho dos Cintas Largas, das áreas dos_ Bocas_~ 
Negras, próximo dos Waimiris, o bom é que o índio se misture 
com o branco e promova a população cabocla, assim como 
o negro, que se miscigenou e se miscigena aqui no sul com 
a população branca, dá origem ao tipo mulato brasileiro "'colow 
red", mas um "colored" suave, inteligente e talentoso. Nada 
de racismos, nada de quistos, nada de territórios invioláveis, 
até porque o índio não está para isso. Se alguém tiver dúvida 
que vá até uma maloca e ofereça um bom cadilac, um bom 
santana - para propagandearmos um pouco o nosso compaw 
nheiro Raimundo Lira - àqueles aborígines; que lhes dê 
água encanada, eletricídade, ruas asfaltadas, luz, conforto. 
O índio vai tirará ·tanga:, -veStir urria c3.lça de veludo e sentir~Se 
muito feliz; quem é que não gosta de "galinha morta"? Essa 
é que é a verdade. 

Então, Sr. Presidente, Srs. Senad_ores, os nossos queridos 
irmãos do extremo Norte, e alguns também da área européia, 
têm que ter um pretexto qualquer para, quem sabe, !P.roxi
mar-se tão amistosamente do chão amazónico relegado ao 
abandono. 

Lá no Amazonas náo existe mai"::.--navegaÇãõ-fluviaL Os 
navios do Amazonas pararam porque o- Governo brasileiro 
resolveu privatizar a empresa de navegação que dava assistên
cia aos ribeirinhos e aos moradores de Manaus, de Belém 
e de outras cidades. Quem quiser que vá de avião, ou de 
carro, ainda que não haja estradas adequadas para transportar 
as grandes cargas. Se isso não acontecer pouco se lhe_ dá 
ao bom Brasil que o Amazonas fique lá, q-ue se fom-en-te 
com seus próprios recursos naturais~ 

Existe uma mancha verde que cintila e brilha com os 
olhos como se fossem pirilampos que está atenta _e observa 
esse problema; essa mancha verde chama-se Exército b-rasi
leiro. Desde o princípio, quando se empreendeu a Caiba: Nor~ 
te, as Forças Armadas brasileiras fiZeram como os portugueses 
de antanho, com a bravura e a força daquele povo cantábrio
pirenaicõ: Colocaram em toda a orla fronteiTiça Clã AmãZônia 
fortins formidandos, como aquele do Amapá - fortalezas 
imbatíveis ao tempo, como aquela do Príncipe da Beira. E 
lá, nas pontas errantes dos Municípios de Jauaretê ou Yaua
retê, no alto do Rio Negr_o, os contrafortes erguidos; e nas 
faldas de Benjamim CõnS:táilt, Pontos de ãrmas_ como os ''dar
danelos" de Óbidos na garganta fluvial que o Amazonas for
ma, quando passam embarcações de qualquer tipo; ali, uma 
fortaleza escondida na mata é capaz de dominar toda aquela 
região e alcançar qualquer embarcação invasora. -

Mas isso caiu de moda·.- foi nos velhos tempos, foi no 
antanho. E, fioje em dia, corria se substituir essa bravura, 
essa sagacidade, essa inteligência dos generais portugueses? 
Através do Projeto Calha Norte, que é um centro situado 
em Manaus, irradiador de progresso e civilização, fazendo 
vilarejos na periferia, nas áreas fronteiriças com a Venezuela, 
com a Colômbia, com as Guianas todas e outros pontos territo
riais de língua espanhola. Que dêem oportunidade aos chama
dos povns do Primeiro Mundo, que nunca tiverain pena de 
ninguém- a Inglaterra escravizou a China e a Índia no mais 
duro sadismo durante séculos e desvirilizOu o primeiro desses 
países através dos tóxicos poderosos, do ópiõ, que fazia do 

__ ç_hinês um se~ivivo - antes que esses chamados povos civili~ 
zados venham a nós. Embora estejamos em época moderna, 
podemos vir a ter urna surpresa. 

Contudo, isso não pode acontecer nos dias de hoje! Como 
poderiam ·os americanos chegar e tomar terras brasileiras? 
Ora, muito simples: do mesinõ modo que tomaram· aquele 
paisínho da AmériCa Central, Granada. Chegaram lá, invadi
ram e ocuparam. E quem é que vai no pescoço do lobo, 
quando se trata de cordeiros espalhados pelo mundo? 

-Chegarafrl ao P-anamá:-:Estava para vencer-O :icordo que 
dava ao Panamá sua autonomia c9m9 país. Mas isto não inte
ressava ao nobre homem do petróleo, do ferro, da energia 
dinâmica e estática. Então, foram ao Panamá -e prenderam 
aquele general. o Manoel Antonio Noriega. que passou a 
ser acoimado de contrabandista, fõi condenado e está preso 
nos Estados Unidos. Puseram no govenw quem queriam e, 
sobretudo, prorrogaram o prazo do contrato do Canal do 
Panamá, para que os doutos Estados Unidos prosseguissem 
desfrutando a hegemojlia contiiie-rifãl. Foi realmente isso o 
que aconteceu. Já ouvi que o sonho dourado de certos povos 
era fazer da Europa uma grande e única nação; das Arilérícas, 
uma grande e única nação; ·não sei o que pretendein com 
relação à Ásia e à Oceania. - - - -- -

O Calha Norte tem como objeti_yo fortalecej a €Xprcssão 
militar do poder nacional na faixa de fronteira· e nas sUas 
vias de acesso. cabendo à Marinha do Brasil intensificar a;s 
atiVidades relativas à segurança da navegação, controle de 
embarcações e seu policiamento. bem como serviÇO de patru
lha fluvial; ao Exército Brasileiro, a ocupação física dos pontos 
sensíveis na faixa de fronteÜ"a, vigiando e guardando as vias 
naturais de acesso ao territóriO nacional; à Força Aérea Brasi~ 
leira, a manutenção de uma infra-estrutura aeronáutica cjue 
lhe possibilite o adequado apoio e a preservação da soberania 
do espaço nos pontos sepsíveis de interesse na faixa de fron-
teira. ' 

Complementarmente, as Forças Armadas, pela peculia
ridade capilar, ensejada por sua organização e articulação, 
deverão contribuir para a vivificação da faixa de fronteira 
e para o desenvolvimento da área. apoiando logisticamente 
os órgãos federais e estaduais na execução das ações de gover
no. particularmente nos setores da educação e telecomuni
cações. 

Concluindo, o Programa Calha Norte, por seus objetivos 
e por suas características, é inegavelmente prioritário para 
a integração da área ao restante do País, afirmando_ a presença 
do Estado e criando melhores condições aos brasileiros que 
aviventam a fronteira norte. 

A manuterição da nossa soberania, tarefa que .exige abne
gação, pertinácia, decisão e, acima de tudo, patriotismo, parti
cularmente naquelas lonjuras, tem merecido do Governo Fe-
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deral a necessána atenção c -os meiós para sua vigilãnda- C 
proteção- diz a Secretaria de Assuntos Estratégicos..._ 

O Programa Calha Norte, é importante ressaltar, trans
cendi!, há muito. o dSpecto vigilante_ dessa região de:_relevante 
interesse político-estratégico, para se mostrar um p_rojeto go
vernamental arrojado e multidisciplinarde considerável alcan
ce a brasileiros, cuja presença em áreas inóspitas assegura 
a nossa posse. sobre a região. 

Dos distintos planejamentosgovernamcntais, desde o iní
cio do programa, podemos inferir que, em prazo relativamente 
curto, no cenário económico desfavorável. o Programa Calha 
Norte tem, sem solução de _continuidade, buscado atender 
às necessidades de integração c desenvolvimento da ârea obje
to de sua ação. 

Falei aqui cm pequenas pinceradas, talvez para os Sena
... tlores •·azuis", ou para algUin desavisado que escute no seu 
gabinete palavras de um pobre remador, que, n<?_ meio d~ 
largura do Rio Amazonas, singra, com a sua igarité furada, 
no meio dos matupás e dos troncos de bubuía, __ o percurso 
de uma ad_vertência para a nossa terra, Senador João França. 

Gilberto Mestrinho deflagrou de lá, com a a1.1toridade 
de Governador do maior Estado da Federação, a advertência: 
"Prestem atençãot Vem gente aít" Espero que estas palavras 
não tenham ecoado no ahsrrato, no vazio, mas que tenham, 
com este reforço que faço, sido acolhidas pelas pessoas que 
têm a responsabilidade de tudo ver, tudo saber, zelar por 
tudo e amar o povo fantástico deste pafs maravilhoso que 
se chamou Brasil. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.~-

Durante o discurso do Sr. Aureo Me!IO, o Sr. Nabo r 
Júnior, 2" Secretário, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Jâlio Campos, ]"Secretário. 

Durante o discurso do Sr. Aureo Me !lo, o Sr. Júlio 
Campos, /"Secretário, -deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Chagas Rodrigues_, ]" Vice-Pre~ 
si dente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Não h~ mais 
oradores inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar 
os trabalhos, designando para a s~ssão ordináiia_ de amanhã 
a seguinte 

ORDEMDODIA 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N' IlO. DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia nos tennos do art. 353, 

parágrafo único, do Regimento Interno) 

Votação, em turno úriicõ~ ào Projeto de_ Lei da Câmara 
n~ 110, de 1993 (n"' 3.714/93, na Casa dC origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que dispõe sobre a estrutura 
e competência da Ouvidoria-Geral da República e dá outras 
providências, tendo 

-Parecer, proferido cm Plenário, Relator: Senador 
Magno Bacelar, cm substituição à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, favorável ao Projeto, com as emendas 
que apresenta, de n''s 1, 2 e 3; pela aprovação das emendas 
n"' 6 e 7. apresentadas perante a Comissão de Cortstituição, 
Justiça e Cidadania; e pela rejeição das emendas n,-; 4, 5, 
8, 9<d0. 

2 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N'' 26. DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 336. c, 
_ do Regimento Interno) 

-Votação, em turno únicO, do Projeto -ae DeCreto Legis
lativo n" 26. de 1993. de autoria do Senador Humberto Lucena 
e outros Senhores Senadores, que dispõe sobre o não paga
mento da ajuda de custo aos Membros do Congresso Nacional, 
tendo 

-Parecer favorável. proferido em Plenário, em substi
tuição à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Rela
tor: Senador Francisco Rollemberg. 

3 

REQUERIMENTO N·' 745, DE 1993 

Votação, em turno único, do Requerimento n" 745, de 
1993, do Senador Esperidião Amin, solicitando, nos termos 
do art. 336, alínea d, do Regin:tento Interno, urgência para 
o Projeto de Lei da Câmara n'' 145, de 1993 (n'-' 3.399/93, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da Repúblíca, 
que cria cargos de Patrulheiro Rodovíârio Federal e dá outras 
providências. 

4 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N; 80, DE 1992 
--- Discussão, em turno único, c_lo Projeto _de Lei da Câmara 

n~ 80, de 1992 (n<.> 906/91, na Casa de origem), que acrescenta 
parágrafo ao art. 24do Decreto-Lei n" 3.689, de 3 de outubro 
de 1941 -Código de Processo Penal. tendo 

-Parecer favorável, proferido em Plenârio, em substi
tuição à Comissão -de Constituiçao, justiça e Cidadania, Rela
tor: Senador Cid Sabóia de Carvalho. 

5 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N·• 88, DE 1992 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 

n" 88, de 1992 (n" 1.172191, na Casa de origem), que acrescenta 
parágrafo ao art. 370 do Código de Processo Penal, tendo 

-Parecer favorável,. proferido em Plenário, em substi-
tuição à Comissão de Constituição, justiça e Cidadania, Rela
tor: Senador Mareio Lacerda. 

6 

PROJETO DE RESOLUÇÃO W 44, DE 1992 
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 

44, de 1992 (apresentado pela Comissão de Constituição, Jus
tiç_a e_ Cidadania, como cpnclusão de_ seu Parecer n\' 224, de 
1992), que disCiplina a aprovação pelo Senado Federal das 
operações financeiras com o Fundo Monetário Internacional, 
tendo 

-Parecer, sob n\' 208, de 1993, da Coniissão 

O SR. PRESIDENTE .(Ch~gas Rodrigues)- Está encer
rada a sessão. 

(Levanta~se a sessão às 16 horas e 45 minutOs.) 

A TO DO PRESIDENTE 
N• 410, de 1993 

O Presidente do Senado Federal, no~ uso da sua compe
tência regimental e_ regulamentar, de conformidade com a 
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delegação de competência que lhe f_~ ~~-~-_QJgada_ pelo Ato 
da Comissão Dirctora no 2. de 4 de abril de 1973, e terido 
em vista o que consta do Processo nó' 014.127/93-8, resolve: 

Aposentar, voluntariamente, o se.rvidor TOMAS MAR
TINS VIEIRA, Analista Le_gislativo, Arca·cte Apoio Técnico 
ao Processo Legislativo, Nível III, Padrão 45, do Quadro 
de Pessoal do Senado Federal, nos termos do artigo 40, incíso 
III, alínea c, da Constituição da República Federativa doBra
sil, combinado com os artigos 186, inciso III, alínea c, e 67, 
da Lei n" 8.112, de 1990, bem assim com os artigos 34, § 
2". e 37, da Resolução (SF) n" 42, de 1993, com proventos 
proporcionais ao tempo de serviço, observado o disposto no 
artigo 37, inciso XI, da Constituição FederaL 

Senado Federal, 9 de agosto de 1993. -Senador Hum
berto Lucena, Prc~idente. 

CONSELHO DE SUPERVISÃO DO CEGRAF 

183" Reunião 

Aos nove dias do mês de junho de mil novecentos e 
noventa e três, às dez horas, na sala de reuniões da Primeira
Secretaria, reúne-se o Conselho de Supervisão do CEGRAF~ 
sob a presidência do Excelentíssimo Senhor Senador Júlio 
Campos. Compareceram à reunião os Senhores Conselheiros 
Dr. Manoel Vilela de Magalhães, Dr. Rubem Amoresc, Dr. 
José Ribamar Duarte Mourão c o Dr. AgacieJ da Silva Maia, 
Diretor Executivo do CEGRAF. Iniciando a reunião o Senhor 
Presidente coloca cm votação a Ata da 182~ Reunião, que, 
após lida é aprovada por unanimidade. A seguir o Senhor 
Presidcnc solicita ao Conselheiro Manocl Vilela de Magalhães · 
que apresente parecer aõ Process_o n<:> OQ0328/93-6, que trata 
da Tomada de Preços n" 6/93, para aquisição de prancha e 
compensado de mogno, laminado plástico e cola. Em seu 
parecer o Relator constata que foram "atendidas as exigências 
legais, técnicas e finãnccifas apliCáveis ao presente processo 

licitatório" e "considerandO que foram cumpridas todas as 
etapas do processo dentro das normas previstas no edital e 
-legislação pertinente", opinou por sua homologação. O pare
cer é aprovado por unanimidade. O Senhor Presidente passa 
para o item seguinte, solicitando parecer ao Conselheiro José 
Ribamar Duarte Mourão sobre o Processo n" 000191!93-0, 
para reforma geral de três guilhotinas com instalação de termi
nal de vídeo e teclado. O Relator, após discorrer s_obrc o 
trâmite do processo licita tório conclui por sua legalidade tendo 
em vista as manifestações favoráveis da Assessoria Jurídica 
do CEGRAF. O parecer é aprovado por unanimidade. O 
Senhor Presidente passa para o terceiro item da pauta solici
tando ao Conselheiro Rubem Amorese parecer ao Processo 
n' 000299/93-6, que trata da aquisição de papéis e cartões 
ofsete, couchê e Kraft pela modalidade licifatória da ConCór
rência. O Sr. Relator discorre sobre os procedimentos adota
dos para sua realização, todos de conformidade com os dita
mes legais, estando, portanto, apto para ser homologado. 
O Parecer é aprovado por unanimidade. O último item da 
pauta trata da Tomada de Preços nn 3/93, para aquisição de 
tintas para impressão, pelos sistemas plano, rotativo ofsete 
e tipográfico. O Sr, Presidente solicita ao Conselheiro Manoel 
Vilela de_Magalhães parecer sobrç o procedimento licitatório 
dessa aquisição. O Re1ãt0r, após análise detalhada do proces
sado, verifica que o mesmo cumpriu as etapas editalícias, 
dentro das normas previstas na legislação pertinente, opinando 
por sua adjudicação. O parecer é aprovado por unanimidade. 
Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente encerra a pre
sente. E, para constar, eu, Valdeque Vaz de Souza, Secretário 
do Conselho de Supervisão, lavrei a presente Ata qu_e subs
crevo e, após lida e aprovada vai assinada pelo Senhor Presi
dente e demais membros do Conselho. 

Brasaia, 9 de junho de 1992. -Senador Júlio Campos, 
Presidente - Manoel Vilela de Magalhães, Conselheiro -
Rubem Amorese, Conselheiro - José Ribamar Duarte Mou
rão, Conselheiro - Agaciel da Silva Maia, Diretor Executivo 
doCEGRAF. 
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. 1- ATA DA 156• SESSÃO, EM lO DE AGOSTO DE 
1993 

1.1 -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Aviso do Ministro da Fazenda 

- N\'603/93,encaminhando informações sobre os que~ 
sitos constantes do Requerimento n·• 100, cte 1993, de auto
ria do Senador Gerson Camata. 

1.2.2- Leitura de projeto 

-Projeto de Lei do Senado n'' 101, de 1993, de autoria 
do Senador Júlio Campos, que "autoriza o Poder Executivo 
a adotar medidas de contra-retaliação nos casos que deter
mina, e dá outras providências". 

1.2.3- Ofício 

- N' 625/93, do Presidente da PETROBRÁS. enca
minhando o primeiro exemplar informativo, intítuiado No
tícias da Petrobrás- Fax Paper. 

1.2.4- Requerimentos 

- N•• 746/93, de autoría do Senador Henrique Almei
da, solicitando do Sr. Ministro do Exército, as iriformações 
que menciona. 

-N~ 747/93, de autoria do Senador Henrique Almei
da, solicitando do Sr. Ministro da Saúde, as informações 
discriminadas. 

- N9 748/93, de autoria do Sr. João-FranÇa, solici
tando, a transcrição, n·os Anais do Senado Federal da 
matéria: Assuntos Indígenas Tratados com besdém, pu,bli
cada no Correio Braziliense, dia 8 de agosto do corrente 
ano. 

- N'! 749193, de autoria do Senador Dirceu Carneiro, 
solicitando que sejam considerados, como licença autori
zada, os dias 10 e II de agosto próximos vindouro. Apro
vado. 

1.2.5- APreciação de ~atérias 
-Requerimento n"' 742 e ,744, lidos em sessão ante

rior. Aprovados. 

1.2.6 - Comunicações da Presidência. 

-Recebimento do Ofício n•.> 238/93, do Banco do Es
tado do Rio Grande do Sul S.A. - BANRISUL. solici
tando iriformações- sobre o critério para o cálculo da capaci
dade legal de endividamento dos Municípios daquele Esta
do, em relação à Resolução n" 36, de 30 de junho de 1992, 
do Senado Federal. 

-Recebimento do OfíCio n" 459/93, de 30 de julho 
último, pelo qual o Ministro de Estado do Meio Amhiente 
presta esclarecimentos quanto ao atraso na elaboração de 
respostas a Requerimentos de Informação 

1.2. 7 - Comunicação 

-Do Senact'Or Mauro Benevides. de afastamento do::. 
trahalbo:-; Ça Casa no periodo de 7 a 15 de agosto do ano 
em curso. 

1.2.8- Comunic-ação da Presidência 

-Edição, pelo Senhor Presidente da Rcp~hlica, da 
Medida Provisória n'·' 341. de 6 de ·agosto de 1993, que 
"acrescenta parágrafo único ao art. 57 da Lei n" 8.078. 
de 11 de setembro de 1990," "que dispõe sobre a proteção 
do consumidor _e revoga o art. 3" da Lei n" 8.656, de 21 
de maio de 1993", e designação da Comissão Mista e fixa» 
ção de calendário para a tramitação da matéria. 

1.2.9-- Ofícios 

-N" 217/93, da Liderança do PT. na Camara dos 
Deputados. de substituição de memhros em Comissão Mis» 
ta. 

- N" 150/93. da Liderança do PSDB. no Senado Fede
ral. de substituição de membros em Comissão Mista.-
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EXPEDIENTE 
CI!NTRO OllAPICXl DO SENADO I'EDI!IlAL 

DIÁIUO DO CXlNOIU!SIO NACIOHAL MANOEL VllEU. OE MAGALHÃES 
Diretot..Oer&l do S.udo Pederal ta_... 1Gb nopouúilldado da lúu M Soudo Podanl 

. AGACIEL DA SILVA MAlA 
OirelGI' Elllç•uzvo 
CARlOS HOMERO VIEIRA NINA 
Oirccor AdaW.cn.rwo 

ASSINATURAS 

Ll: IZ CARlOS BASTOS Se.aual ······-·······--"·~-··-···-------· _-_ . ._ __ ._ ___ _._c,s 70.000.00 
Dire1at lad•cnal 
flORIAN AUGUSTO CXlliTINHO MADRUGA 
DireiOC' Adjuto 

1.2.10- Discursos do Expediente 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Realização. 
de reunião da Academia de Medicina da Bahia. em 6 de 
agosto, cm homenagem ao do Dr. Adib Jatene. 

SENADOR NABO R JÚNIOR- Defesa da preser
vação do monopólio estatal do petróleo brasildro através 
da PETROBRAS. 

SENADOR JOSAPHA T MARINHO - Intempes
tividade da reunião de representantes de oito partidos na 
Câmara dos Deputados com intuito de ordenar os trabalhos 
da revisão constitucional, inclusive com elaboração de ante~ 
projeto de Regimento Interno da referida revisão constitu~ 
cional. . 

SENADOR CID SABÓIA DE CARVALHO- Re
visão constitucionaL 

SENADOR ÁLVARO PACHECO- Artigo do pu
blicitário Roberto Duailibi, publicã.do ria revista Veja n·' 
32, de- ll/8/93, intitulado "Merecemos respeito',.', em que 
aponta violação da intimidade dos cidadãos pela televisão. 

1.2.ll - Requerimento 

- N·• 750/93, de autoria do Senador Nabor Júnior e 
outros Srs. Senadores~ solicitarldo a convOcação de sessão 
especial do Senado Federal, comemorativa do 40·-· aniver
sário da Lei n·• 2.004, de 3 de outubro -de 1953, que criou 
a Petróleo Brasileiro S/ A- PETROBRÁS. 

1.2.12- Comunicações da Presidência 

- Rccebimc.:nto dos Ofícios SJ79 c S/SQ,_ dC 1993 (n"" 
116/93 e 61/93, na origem, respectivamente), peloS quais 
o Governo do Estado de São Paulo c a Preft:itura Municip<il 
de Mauá-SP, solicitam autorização para que possam contra

. tar operações de crédito, para os fins que especificam. 
-Recebimento do Ofício n" 96/93, de 5 do corrente, 

do Supremo Tribunal Federal, comunicando que aquela 
Corte, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n·'402-6/600, deferiu, por maioria de votos, medida cautelar 
suspendendo a vigência do inciso I do art. 2' da Lei n'' 
96, de 18-5-90. e dos arts. 1" a 5o da Lei n" 105, de 4-6-90, 
ambas do Distrito Federal. -

- Rc.:cebimento do Aviso n" :210/93, encaminhando 
cópia da Decisão n" 295/93, bt.:m como, dos resp~ctivos 
Relatório c Voto que a fundamentam. 

-~=~----

-Recebimento do Aviso n" 243/93, encaminhando 
cópia da Decisão n" 306/93, bem como, dos respectivos 
Relatório e Voto que a fundamentam. 

1.3 -ORDEM DO DIA 
-Projeto de Lei da Câmara n" 110, de 1993 (n'' 

3.714/93, na Casa de origem), que dispõe sobre a estrutura 
e cornpeténcia da Ouvidoria-Geral da República c dá ou
tras providências. Retirado, nos termos da Mensagem n·• 
278193 (n" 488/93, na origem), lida e aprovada nesta oportu
nidade, tendo usado da palavra os Srs. Cid Sabóia de Carva
lho e Marco Maciel. 

-Projeto de Decreto Legislativo no 26, de 1993. que 
dispõe sobre o não pagamento da ajuda de custo ao:-; Mem
bros do Congresso NacionaL Aprovado. À Comissão Dire
tora para redação final. 

- Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n' 26/93. Aprovada. À Cúmara dos Deputados. 

-Requerimento n" 745, de 1993. do Senador Esperi~ 
dião Amin, solicitando urgência -para o Projeto de Lei 
da Câmara n'' 145, de 1993 (n•' 3.399193, na Casa de origem), 
que cria cargos de Patrulheiro Rodoviário Federal c dá 
outras providências. Aprovado. 

-Projeto de Lei da Câmara n·• 80, de 1Y92 (n'l 906/91, 
na Casa de origem), que acrescenta _parágrafo ao art. 24 
do Decreto-Lei n" 3.689, de 3 de .outubro de 1941 -Código 
de Processo Penal. Ap.-ovado. A sanção. 

-Projeto de Lei da Câmara n" 88, de I99:2 (n'' 
1.172/91, na Casa de origem), que acrescenta parágrafo 
ao art. 370 do Código de Processo Penal. Aprovado. À 
sanção. 

-Projeto de Resolução n·' 44, de 1992 (apresentado 
pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, como 
-conclusão de seu Parecer O'' 224, de 1992), que discipiif!~ 
a aprovação, pelo Senado Federal, das operações finan
ceiras com o Fundo Monetário InternacionaL Aprovado 
o substitutivo, ficando prejudicado o projeto. tendo usado 
da palavra o Senador Eduardo Suplicy. A Comissão Dire
tora par~redigif o vencido e_ara o turno suplementar. 

1.3.1- Matéria apreciada após a Ordem do Dia 

-Requerimento n" 750/93, lído no Expediente da pre
sente !;CSsão. Aprovado. 
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1.3.2- ComU.nic3.ção da Presidência 

-Convocação de sessão extraordinária, a rcalizar~se 
hoje, -às 18 horas c 30 minutos, com Ordem do Dia_ que 
designa. 

1.3.3- Discursos após a Ordem do Dia 

SENADOR ÁUREO MELLO- Preocupações de 
S. Exa com a movirhcntação de tropas riortc-amcricanas 
na fronteira do Brasil com a Guiana. 

SENADOR EDUARDO SUPLICY- Declarações 
do Senador Esperiaião Amin, publicadas na Imprensa. so
bre a constituição de uma CPI para investigar as atividades 
do PT. Falta de concorrência para a impla_ntação de telefo
nia móvel em Ribeirão Prcto-SP. Crcd-íbilidade do PT, 
em face da seriedade com que são apuradas as mais diversas 
denúncias formuladas pelos cidadãos brasileiros. 

SENADOR HENRIQUE ALMEIDA- A experiên
cia vitoriosa do liberalismo social no Chile. 

SENADOR JOÃO FRANÇA - P-remente necessi
dade de aprovação dos projetes que intentam a reforma 
da legislação eleitoral c a da Lcí Orgânica dos Partidos 
Políticos. 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- O desper
dício e a desinformax_ão na cultura brasileira. 

SENADOR JOAO CALMON- Projeto Consciência 
Tributária. em implantação no Estado do Espírito Santo. 

SENADOR PEDRO SIMON - Reportagem de O 
Globo, do dia 4 de julho último, sobre a cobrança de propi
nas pelos servehtuários dos cartôrios. particularmente no 
Rio de Janeiro. 

SENADOR LOREMBERG NUNES ROCHA -
Protestos dos proprietários rurais de Mato Grosso contra 
o aumento exorbitante do ITR, em face do valor abusivo 
da terra nua, fixado pela Receita Federal. 

1.4-ENCERRAMENTO 

2- ATA DA 157' SESSÃO, EM lO DE AGOSTO DE 
1993 

2.1- ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

2.2.1 - Requerimentos 

- N>' 751_ de 1993, de urgência para o Projeto de 
• -Decreto Legislativo n" 18, de 1993, que aprova o texto 

ç:lo tratado sobre Transferência de Presos celebrado entre 
Ó Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
do Canadá, em Bras1lia, em 15 de julho de 1992. 

-N" 752, de 1993, de urgência para o Projeto de 
Resolução n·.> 65, de 1993, que transforma cargos vagos 
do Quadro de Pessoal do Senado Federal. 

2.3- ORDEM DO DIA 

· Requerimento n:• 670, de 1993, do Senador Dario Pe
reira, solicitando, nos termos regimentais, que, sobre o 
Suhstitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei 
do Senado n" 179, de 1990. além da Comissão constante 
do despacho inicial, seja ouvida, também. a de Serviços 
de Infra-Estrutura. Aprovado. 

Redação final do ProjetO -de Decreto Legislativo n" 
15, de 1992 (n" 22, de 1991, na Câmara dos Deputados), 
que homologa ato do Conselho Monetário Nacional que 
autorizou a emiSsão adicional de papel-_mocda no valor 
de Cz$52.600.000.000,00 (cinqüenta e dois bilhões e seis
centos milhões de cruzados). Aprovada. A promulgação. 

2.3.1 - Mat~rias apreciadas apôs a Ordem do Dia 

-Requerimentos n'" 751 c 752, de 1993, lidos no 
Expediente da presente sessão_ Aprovados. 

sãt 
2.3.2- Designação da Ordem do Dia da próxima ses-

2.4- ENCERRAMENTO 

3- A TO DO PRESIDENTE 

N" 411, DE 1993 

4- ATO DO DIRETOR-GERAL 

N" 52, DE 1993 

5 -· CONSELFIO DE SUPERVISÃO DO CEG-RAF 

Ata da 184·1 Reunião. realizada em 13-7-93 

6- MESA DIRETORA 

7- LÍDERES E V ICE-LÍDERES DE PARTIDOS 

8- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÓES PERMA-
NENTES 

Ata da 1563 Sessão, em 10 de agosto de 1993 
3a Sessão Legislativa Ordinária, da 49" Legislatura 

Presidência dos Srs_ Chagas Rodrigues, Lucídio Portel/a, 
Epitácio Cafeteira e Francisco Rollemberg 

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

Albano Franco _Alfredo Campos _ Almir Gabriel _ Aluizio 
8ezerra __ Alvaro Pacheco _Antonio Mariz _ Bello Parga _ Beni 

V eras _Carlos Patrocínio _Chagas- RodrigUes _ Cid Saboia de 
Carvalho _ Darcy Ribéiro _··Dario Pereira _ Divaldo Suruagy _ 
Eduardo Suplicy _ Elcio Álvares ._ Epitácio Cafeteira_ Esperidião 
Amin _ Eva Blay _ Flayiano Melo _ Francisco Rollemberg _ 
Gariba!di Alves Filho _ Gerson Camata _ Gilberto Miranda _ 
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Guilherme Palmeira _ Henrique Almeida Humberto Lucena 
Irapuan Costa Júnior _ Jarbas Passarinho _ João Calmon _ João 
França_ João Rocha _ Jonas Pinheiro _ Josaphat Marinho _ José 
Fogaça _José Paulo Biso! _José Samey _ J_utahy Magalhães_ 
Juvêncio Dias _ Lavoisier Maia _ Loureriiberg- Nunes Rocha_ 
Lourival Baptista_ Lucidio Portella _ Magrio Bacelar _Mansueto 
de Lavor _ Marco Maciel _Mário Covas _ Meira Filho _ Moisés 
Abrão Nabor Júnior_ Pedro Teixeira_ Rachid Saldanha Derzi _ 
Raimu;;do Lira _ Ronaldo Ãragão ~ Ronan Tito_ Teotonio Vilela 
Filho Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 57 Srs, Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aherta a ses~o. 

Sob a proteção de Deus, iniCiamos nossos trabalhos. 
O Sr. 1" Secretário proceden.i à leitura do Expcdicntt.!. 

É lido o seguintt.! 

EXPEDIENTE 
AVISO DO MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA 

N\' 603193, de 4 do corrente, encaminhando informações 
sobre os quesitos constantes do Requt.!rirnerito n" 100, de 1993, 
de autoria do Senador Gerson Camata. __ 

As informações fOram cnCaminhadas,--em cópia~. 
ao Requerente. 

O Requerimento vai ao arquivo. 
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - O Expe· 

diente lido vai _à puhlicação. 
Sobre a mesa,_ projeto que será lido pelo Sr. 1'·' Secretário. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 101, DE 1993 

Autoriza o Poder Executivo a adotar ·medidas de 
contra-retaliação nos casos que determina, e dá outras 
providências. 

O COngresso Nacional decreta: _ 
Art. 1" Fica o Poder Executivo autorizado a adotar me

didas de contra-retaliação relativamente às importações oriun
das de países que, de modo injustificáwl dificultem, restrinjam 
ou onerem o acesso de produto~ e serviços bra~ikiros c seus 
mercados internos. 

Art. 2·· A::; medidas prevista~ nesta Ld serão objeto de 
regulamentação e terão, cm qualquer de suas formas. efeito 
equivalente ao das prática~ restritivas estrangeiras. 

Art. 3" A aplicação das medidas de contra-retaliação 
será feita de modo proporcional aos prejuízos efctivamente 
acarretados à economia nacional pelns prüticas discrimina
tórias dos parceiros comerciais e será suspensa logo que desa
pareçam as razões externas que lhe deram origem. 

Art. 4-.• O Congresso Nacional scrâ informado das medi
das adoradas pelo Poder Executivo arrav~s de relatórios :se
mestrais que lhe serão enviados pela Presidência da Rt:-pública. 

Art. 5" O Poder Executivo regulamentará a presente 
Lei no prazo de 60 dias, contados a partir da data de sua 
publicação. 

Art. ff' Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

O esforço desenvolvido pela política de t>xportação bra~i
\eira tem sofrido notório prejuízo pelos obstáculos impostos 
ao acesso de nossos produtos c serviços a certos mercados 

internos protecionistas que, de maneira pouco j_!:I:Stificável, 
têm imposto todo tipo de sanções contra nossas exportações, 
acusadas de serem-reaiízadas à base de subsídios e de dumping. 

Ainda recentemente, o Governo brasileiro condenou, em 
nota formal, a decisão dos Estados Unidos da América de 
incluírem o Brasil na relação de países passíveis de retaliação 
comercial por não possuir uma lei de propriedade industrial 
adequada aos parâmetros norte americanos. 

Acusadas de prâtica de dumping nossas exportações de 
aço para aquele país têm sido objeto de altas sobretaxas que, 
de certo modo, inviabilizam o nosso comércio do produto 
naquele mercado. Os mesmos problemas são passíveis de ocor
rer relativamente a outros importantes produtos de nossa pau
ta de exportação, como: calçados, suco de laranja, café, pastas 
químicas de madeira, toca-fitas para automóveis, gasolina au
tomotiva, tabaco, castanha e fuel-oil. 

Embora o Brasil tenha recorrido à arbitragemdo GATT 
e de outros ofgãilismcis internacionais, sua- sftuaça.O-é instável 
e precária, pois sempre poderá haver alegações unilaterais 
para caracterizarem a concorrêq.cia desleal~ da parte de indús
trias estrangeiras que se sintam sobrepujadas por outras nacio
nais, em seus píveis médios de produtividade. Até mesmo 
os investimentos que o Brasil tem feito para que empresas 
estatais sejam saneadas financeiramente com vistas à privati
zação têm sido identificada como "subsídios". 

Segundo um editorial do Correio Braziliense, o novo con
tencioso aberto por Washington contém, antes de tudo, uma 
ironia trágica. Poucos produtores deinsumos alimentares têm 
·sido mais prejudicado::; pc!o sistema de subsídios do que o 
J?rasil, cujas exportações enfrentam. por isso mesmo, dificul
dades, por assim dizer, intransponíveis para penetra~e_m na 
Cómunidadc Económica Européia. 

Ao mesmo tempo, raras são as nações que, como o Brasil, 
mudaram cm tão pouco tempo o perfil de sua economia. 
pelos gestos efetivos de fazê-la articular-se com os mercados 
mundiais e abrir-se à concorrência da produção estrangeira. 
Prova disso é o fato da abertura de nosso mercado doméstico 
para as importações, inclusive de bens de consumo, sendo 
que todas as proibições foram suspensas e as alíquotas do 
imposto de importação reduzidas a menos de 20% na média. 

Urge, portanto, que o Poder Legislativo se associe ao 
Executivo para dotá-lo de poderes capazes de tornar mais 
agressivo a sua reação diante das injustificadas práticas estran
geiras que nos impedem de ter a parte que nos compete nos 
frutos positivos do comércio extt!rior. 

Sala das Sessões, 10 de agosto de 1993.- Senador Júlio 
Campos. 

(À Comissão de Assuntos Econômicos-:- decisão 
terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - O projeto 
lido será publicado e remetido à comissão competente. 

Sobre a mesa ofício que será lido pelo Sr. 1" Secretário. 

Ê lido o seguinte 

GAPRE- 625/93. 

Exm·• Sr. 
Rio de Janeiro. 2 de agosto de 1993. 

Senador Humberto Lucena 
Presidente do Senado Federal 
Brasília- DF 

Senhor Senador, 
Tenho a satisfação de encaminhar o V. Ex·' a: primeiro 

exemplar de um informativo preparado e:specialmcnte para 
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os Parlamentares. Com info.rmaçõcs o-bjctiva-;-, o Notícia·s da 
Petrobrás- Fax Paper abre um canal permanente de comuni
cação com o Congresso Nacional, destacando os trabalhos 
desenvolvidos pela Companhia cm todas as suas áreas de atua
ção, com informações relevantes para a sociedade brasileira, 
que nem sempre são veiculadas pela imprensa. 

o Congresso Nadonal tt>nha acesso aos dados c às notícias 
da Companhia, atravé~ da ligação dircta dos seus compu
~a~ores aos do Prodascn. Trata-se ào primeiro sistema de 
mlormações de linha dircta entre uma companhia estatal e 
os Parlamentares. - -

3. Convl!m kmbrar que, através do Escfitório cm Bras(
. lia. a Companhia continua à disposiç<1o dos Parlamentares 

para esclarecim~nto~ adicionais tJ.UC se fizerem necessários. 
2. Paralelamente, a Pdrnhrás csiá tO~la.ndo ;~ provi-. 

dências necessárias para permitir que, ainda no mês deago::;to. 
Atenciosamente, - Joel Mendes Rennó, Presidente. 

Congresso tem 
linha direta 
com Petrobrás 

Fronape é a que 
menos polui 
em todo mundo 

Produção de 
petróleo 
custa menos 

Braspetro ganha 
Prêmio de Bronze 

,por segurança 

Ainda oo mês de agosto o Coognsso Nacional leri aoesso 1 IOdos os dados rd"erenles ts 
1tividades da Petr1>bris O simma d< informaQOes. o primeiro oerviço d< tinlla direla entre uma 
empresa tsUJW e os parlamenwe>, oeli fcilo via bgaçlo dos compuwlores da Companhia e do 
Prod&sen (Centro de Informática e Pro=samenlo de dados do Senado Fede,.]) 

Com essa inkiativa. além do fax:paper que os deputados e senadores começam 1 receber 
temanalmentc:. a Petrobrá.s abre novo e estreito canal de comunicaçlo com 1 sociedade 
brasileira.. atr.Jvés de seus rqJresenwnes. 

o 
O trabalho cotidiano do P~trobrá.s poro ass~gurar o pns~rvoçtlo do m~1o ombient~ 

continua conquistando ngistros favoráveis O Gvio MtJCUnzit, dos EUA, dtvulgou 
rectnl~mtnle que o Frota Nacional t.k Petroleiros (Frono~). nsponsáv~/ pelos 75 navios da 
Companhia, aprt~ntou o menor mim~ro tk tJCident~s poluidores ~ntrt todas os frotas 
~troleiros do mundo, durante o ano d~ 1992. Foram apenas tp~atro vazamentos acima de mil 
litros. 
Comparand~u os números do Pttrobràs com os de outras ~mpresas, verifica-se que a 

Companhia obtn'~ grand~ sucesso. A British PetrolttJm, com 25 tmbarcay!u:s, atingi11 a 
marca dt 15 poluiç~s: o Exxon, com 60 navios, registrou 24 poluições; e a Shl!/1, que detém 
46 navios, 16 acidtnlts poluidores 

o 
A politica d< conlençlo d< gaslos da Petrobrás vtmliPreseDlaDdo I<SU!wlos positivos: o custo 

da produçlo do petróleo nacional, por exemplo, caiu d< USS 16,74 por barril, em 1989, para 
USS 14,321barril, IDO passado. Quer dizer, 1 Companhia est.! produzindo petróleo a um valor 
d<, IProximadamenle, 33~, lbaixo do meroado inlemacional, que ~ d< US$ 18,54A>arril, 
incluindo o freie. 

Isto e significativo na medida em que o grande ol>jetivo do Pais e llingir em lOdos os 
segmentos industriais custos competitivos a nfvel i.n.temacional. 

o 
A Braspetro Oil &rvices Company (Brasoil). empresa do Sistema Pttrobrás, ncebeu o 

Prlmio M Bronze da A.s.socioç4o IntemtJCional dos Contratantes dt Perforoç!Jo (JADC) por 
sua atuoç6o na drta tk prtvtnç!Jo dt ocitkntes durante o ano passado. Entre os serviços que 
o Braspdro realizou em /992, #kstDCI1m·St o alendirMnlo à ~mpresafrancesa Elf Aquilaine, 
rra co,s~r~~çao, transporte, instoloç/Jo, interligoç/Jo ~ pré-operaçdo dt anna plataforma 
rnarilima e a Jnstalaç!Jo tk dallos sa~bmarinos em Angola. 
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Petrobrás sobe 
noranking 
internacional 

US$ 269 milhões 
de lucro 
em seis meses 

o 
A revista americana Fornme IDtcmational iDcluiu a Petrobrás, única empresa brasileira. em 

1111 lista das 500 maiores companhias do DlUDdo. A Petrobrú, que passou do 982 lugar , em 
1991, p;m o 192, DO 1110 passado, subiu 111M posiçlles DO ranking mundial 
~ os ~empresas do octor pettollfero, a Pctrobris foi classificada como a 201! maior. Na 

mesma ldaçlo, foram incluídas apenas quatm empn:sas da América Latina. A YPF da 
Argentina. privatizada RQ:IIIc!DeDte, aparooc em 3652. Nlo fora a defasagem de J>RÇOS 
observada em 1992, al'ctnllris ,. situaria DO 6011iupr. 

o 
A Petrobrós n8iSIT'Oil hlcro « USS 269 ~nillttJes 1t01 •ts priiMii"'S IMMS deste ano. Esse 

,..111/ttJdo li[plijiCJJ lltiiMnlo tk 9J.SH tm nkJçllo "" ~Mao no"'"'"" pcrlodo tk /992, qutfoi 
tk USS 26 mllhll<s. Dois forom os IIIDlt>m princfpaU l""a qut a Colllpanlua "'pcrasg, tk 
/onzt, 0 rt$U/ttJdo anterior: rtdvçllo tk Cllstos op<NICJOIIQJs • rtdvçllo dos cv.rtos jinancmos. 
Ob<croporoçiJD, tkjaMiroojunho,foltk 01 U..S00,99. 

O faturamrnto liquido atinfll• 01 JJB,J tri/hiJes (IJSJ 6,.S bl/hllcs tqulvalentts). 

PRODUÇÃO 

A prod~o de óleo no Brn:sil, apesar do ~uadro de ~culdades conjunturai~. continua em CW"\'8 ascendente c em junho atingiu 1 
l'ni1CI: media de 654 317 barris por d.Ja O numero n-gJstrado supera 1 produçlo de junho ck 1992, em 8 . .578 barris e signifiça cerca 
de 500/e do consumo nacional d.láno de denvados de petróleo. 

A Pcuobrás dcsem,.olve sua prodúçAo através de mstalaç.Oes dlstribuidas em dez estados DO nw e cm terra As plataformas 
maritimas produzem 700/e do óleo nacional, enquanto os 30% restantes slo produzidos cm le~. 

PRODU{' ÀO DE ÓLEO (Em brP"ris) 

ESTADO MAR TERRA TOTAL % 
Rio de Janeiro 410.613 . 410.613 62,75 
Rio G. do None 16 781 62.391 79.172 12 10 
Bahia 2.062 64.119 66.181 10 11 
Sergipe 9.129 34.055 43.184 0660 
Ceani 13.773 3.218 16.991 0260 
Amazonas . 13.593 13.S93 02 08 
Espírito Santo 2.511 8.223 10.734 01,64 
Paraná 2 447 4.164 6.611 01,01 
Alagoas . S.822 S.822 00,89 
São Paulo 1.417 . 1.417 00 22 

TOTAL 458.732 195.585 654.317 100,00 
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O. campos de petróleo da BaciJ de Campo>, DO RJo de Janeiro, olo respcmsóv<is pela pro4u<;lo de 410.613 bmTU por clía, o que 
rq>resenll 63% de toda 1 p~uçlo brasileiro de óleo. Para obter es&e raullldo, 1 Pctrolds opel'l , hoje, com 14 plataformas fixas e 
outros 14 sistenw Outuantcs, ccnlrlllizando 1 p~uçlo de 170 poços submarinos oCetC~ de 40% elos poços subiDIJ'inos existentes em 
todo o mUDdo. . · 

Com seu trabalho na Bacia de Campos, 1poiado na pesquiSI e desenvolvimento de tccnolop rcllcionada i p~uçlo de petróleo 
CID •suos profundas, 1 Pctrobris bateu recordes munclísis de produçlo marfliml em srancSes profundidades e recebeu o mais 
importante c cobiçado prémio intemacio!lll de setor pctrolüero, o Oistinguishocl Acbicvemcot AWird (AwanVOTC/92). O. 
recordes referidos slo: descoberta comercilla 1.565 metros de limina d'igua (clístinciJ cntn: a supcrflcie e o fundo de mar); poç<> 
p~utor a 781 metros; plotafonna semi-submcrsfvel a 625 metros; oleoduto a 705 metros; eiDODobóil a 405 meuos. 

O. Estados do Rio Gl'llldc de None, Bahia, SerJipe, c..n_ Amlzonas, Esplrito Santo, AloJou , ParaDi e Slo Paulo (Bacia de 
Santos) respondem per 37% de que 4 pmduzide de Olco DO Pais. 

Se,Wndo sua vocaçlo, a Pctrobris proue,Wri DI clíroçlo de iguas cada \'CZ mais profundas, devoDdo começar 1 produçlo de 
petróleo CID 1.000 metros de profundidade em 1!196 C CID 2.000 metros, DO IDO 2.000. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio CafeteiràJ '- O expe-
diente lido vai à publicação. -

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 
1 •! Secretário. 

São lidos o.s__seguintes: 

REQUERIMENTO N• 746, DE 1993 

REQUERIMENTO N' 748, DE 1993 

Requeiro, nos termos regimentais, a transcrição nos 
Anais do Senado Federal, da, matéria: "Assuntos Indígenas 
Tratados com Desdém", Correio Braziliense, dia 8 de agosto 

-- de 1993, página 3. 
Sala das Sessões, 10 de agosto de 1993.---:- Senador João 

França. 

. Req~~iro, na forma do art. J16, I,- do Regimento interno, 
SeJam solicitadas do Exm" Sr. Ministro de Estado do Exército 
as seguintes informações: ' 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) -De acordo 
com o art. 210, § 1'.>, do Regimento Interno, o requerimento 
será submetido ao exame da Comissão Diretora. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr_ 1'·' 
Secretário. 

1. . Quais as per~pectivas atuais c o ciOnograma previs-to 
para a rmplementaçao do Programa Calha Norte? 

2. Quais os recursos financeiros necessários-, ano a ano, 
à completa execução do programa'? 

3. Qual o rt:sumo das atividadcs atuais e previstas para 
o futuro do Programa Calha Norte no Estado do Amapá? 

Sala das Sessões, 10 de agosto de 1923. -~Senador Henri
que Almeida. 

(Ao exame da Comissão Diretora.) 

REQUERIMENTO N• 747, DE 1993 

Requeiro, na forma do art. 216, I, do Regimento Interno, 
sejam solicitadas do Exm·' Sr. Ministro de Estado da Saúde, 
as seguintes informações: · · 

1. Quais os recursoS financeiroS destinados pelo Minis
tério ao Estado do Amapá, no corrente exercício de 1993? 

2. Qual a programação de atividad_es do Ministério no 
Estado do Amapá, também no corrente exercício? 

Sala das Sessões, 10 de agosto de 1993.- Senador Henri
que Almeida. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira)- Os requeri
mentos lidos serão despachados à Mesa para decisão, _nos 
termos do inciso III do art. 216 do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo -1·' Secre-
tário. --

É lido o seguinte 

Ê lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N" 749, DE 1993 

Requeiro, nos termos do art. 13, § 11', do Regimento 
Interno do Senado Federal, que seja considerada como licença 
autorizada minha ausência aos trabalhos desta Casa, nos dias 
10 e 11 de agosto p.v. Na qualidade de Secretário-Gera! da 
Comissão Parlamentar Conjunta do Mcrcosul, Seção Brasi
leira, participarei da Reunião da Mesa Diretora, em Assunção 
-Paraguai, conforme cópia de expediente anexada ao pre
sente. 

Sala das Sessões, !O de agosto de1993.- Senador Dirceu 
Carneiro. 

COMISSÃO PARLAMENTAR CONJUNTA DO MERCO
SUL 

Ofício Circular n'' 185/93 
Brasília. 5 de agosto de 1993 

Senhor Parlamentar, 
De ordem, envio a V. Ex·' para conhecimento, cópia do 

Fax remetido pelo Exm" Sr. José F. Estigarrihia, Vice-Pre
sidentc da Comisión Parlamentaria Conjunta dei Mercosur~ 
Paraguai, informando-nos sobre a Reunião da Mesa Diretora, 
em Assunção, nos dias 10 e ll do corrente, em que solicita 
a co-nfirmação de V. Ex" ao evento. 

Aproveito o ensejo para agradecer o interesse de V. Ex·' 
pelo assunto, apresentando votos de consideração c apreço. 

Atenciosamente, Nísia de Ávila Porto Nunes- Sccretáría 
em exercício. 
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c:OMif:.ION P-'RL.A ... ENTARIA CONJUNTA DE •. M~.:FL .. CdUR 
................. -······· ......... ---·····---·----·-··--··-.. ···· ....... -·· 

ARGEN11NA .. BRASIL. • PARAGUAY· lJFllH~IJA'i . . " ..... --- .• __ .......... --·· ... .. . .. -· -·-----··-. - . ~-··· -··- - .... -· .. ' . 

~~e·ior 
Pre~tdente Alterno de la 
Cnmiai6n l'arlan1fHl t.ari H 

CcJnjunta del t·'crcO>lur (Brnsil) 
rm·~J"'.\00 N~.LGC~: :•!W1!:NCA 
CAT-1AHA tm T)!l'UT iDl'S 
G.~iliN!':'rN; 4C5 - ANi~XO JV 
BRA:·:I!.l A 

Mt~ di t•ijo a lJd., a fin clP. Aol ici.ttir :!.3 con
f'it•:naci6n de lo uHistenc'Ía dP la l)*")P.P.'Hci6n de VlH!Gtro PH:s 
" iH Reuni6n ec lo Í'lfHI'J Directivo de lli Cotr.isión t'arlantf'!T'tH

ria d~l Kercosur, a rcoll~ars~ en Aau~c~~~. lc~ ~!••C 10 y 
11 del mes an curHn • 

.111 rei ter o r I! i eh~ c crd': r:!IC:C Hm 1 hap:o ;>=o pi -

ci.r:. 1.~ occ:~~:~.i{ln p:ti'I.i snlmlAt'lP. con di~li.r!t~uiou 

~: Reit~ramos .~E<X antarior. 

·:.,jc~n:' ci.o -
Çcmini6n ?Rrla~~ntoriw 
Ct.'!'1,~,.,:1tH del !·!ercoar-ur(: .. o.:cqr\:FJy) 
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CC,!t'!ISUON ~A!"~I..AME1HARifr.. CONJliNTA OEl. ~H.~;~COUlli:".l ··-··-·-·-·· .. ····-··-·-· .......... ---·-6 ···~- .... ~ ........ ···-· ····- ... ···~· --····--···· .... . 
ARGENllNA ·• l\SRASIL- PARAGUAY- URUGUAY 

·--·- .. -................ ----·-·-·---.. --.. -~ .. --·---·--... ·---~------........ .- .......... -···-···-··-··- ·-·····---~ 

----118 d• julio de 7 993 

Qi:JirdMffJ NELSON I'ROENCA c.-• de 0/puMdlM - Gllblnet• 4lJ!S-Antuto IV 
&rsfi1 

En mi c•rlct•r d• Vlc•-Pruldente en 

Ejerclclo, d•," D' j i .I I '6 siPll!· tengo •'•!!6'•do dtl ',1vit6r 
6 Usted y 6 '" M•s• •t•ctlv• d•• mtsmll com st n por r6s,,, 6 un11 rtJum n. a rea1z1Jrse 
en Asuncl6n, •' corríente ano, con e/ s/guit~nte Orden de/ Díe 
y Temarlo: 

Ho,. 16:00: -
I) 

HJ 

IIi) 
lv) 

Hora 7 8:00: • 

Hor• 21:00: -

Hor11 09:00 

Hora 09:45 • 

Sol•mn• ln•ugur•cl6n. 
P11lllbrllt1 dlli S•llor Prflsld•ntll dei Congr11s0 NBclona/, S•nador Ev•lio 
Fem4ndez Ar4ve/O$, 
PIIIIJbriJIJ de/ PretJidenttl Altemo de 16 Comltll6n PtJrlamentaria 
Conjuntll de/ MERCOSUR por PllrllgUIJy, Dr. C•rlos A. Saldlvar. 
Pelll~•• de 1011 Pre&JdtllltfiS de t.s dlstlntiiS Delflgllclones. 
Clerre dei A c to. 

Dl11cusl6n Politica sobre 111 m11tch11 dei Msrcosur. 
Exposicl6n d• 11111 re11pectivlls Delegllcíones. 

Continuaclón dflflls di$CUslonr#l y el•bortlcl6n de concluslones. 

Entr11g11 dfl 111 P,.sldenci11 11 /11 De/egt1ci6n UrugutJyll dfl la Comisíón 
ParlBmflnt•rlll Conjunt11 d•l Mercosur. 
Plllllbrlls de cl•"• dlli Sellor Pruldente de 111 Honor•blt Cllm11ra de 
DII'I.IMdtu, Ol1'ut11do rf#lntllllt:O Jod d• V•l'tJ4&. 

AI roflllrle la confitmtlci6n d• la 
pllrtlciPIJci6n dt1 vuestr• Deleg11ci6n. s•ludo ai S•IJor Pr•sidente con dlstinguidtJ cordíalidad. 
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O SR. PRESIDENTE (Epitacio Cafeteira)- Ftca conce,. 
,dida a licença solicitada. 

Em sessão anterior foi lido o Requcrini."e-nto n·' 742, de 
1993, do Senador Mauro Benevides, solicitando, nos. termos 
do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, licença para se 
afastar dos trabalhos da Casa no per(odo de 7_ aJ5 _d_o corrente, 
em viagem ao estrangeiro, a convite de nações amigas, sem 
ônus para o Senado. 

O requerimento deixou de ser votado naquela oportu· 
nidade por falta de quorum. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Fica concedida a licença solicitada. 

O SR. PRESIDENTE (Epitaci6 Cafeteira)- Em sessão 
anterior foi lido o Requerimento n~ 744, de 1993, do Senador 
Marco Maciel, solicitando, nos termos do art. 13, § 1·', do 
Regimento Interno, fosse considerada como __ autorizada sua 
ausência dos trabalhos da Casa no dia 9 do corrente, quando 
participou de eventos no Estado de São Paulo. 

O Requeriõ1ento deixou de ser votado naquela oportu~ 
nidadc por falta dt! quorum. 

Em votação o R!.!qucririlcnto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam qUeiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Fica concedida a licença solicitada. 

O SR. PRESIDENTE (Epitacio Cafeteira) - A Presi
dência recebeu, do Banco do Estado do Rio Grande do_SIJI 
S. A - BANRISUL, o Ofício n" 2.3.8/93, solicitando informa
ções sobre o crit6rio para o cálculo da capacidade legal de 
endividamento dos municípios daquele Estado. em 'relaÇão 
à Resolução n" 36. dc"30 de junho de 1992, do Senado FederaL 

A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Eco
nômicos, para as providências cabíveis. 

O SR: !'RESIDENTE (Epitacio Cafeteira) - A Presi· 
dência recebt!u o Ofício n" 459/93, de_ 30 de julho 'últimO, 
pelo qual o Ministro de Estado dO Meio Ambieilte Presta 
esclarecimentos quanto ao atraso na elaboração de respostá.s 
a requerimento de informação. 

O SR. PRESIDENTE (Epitacio Cafeteira) = Sobre a 
mesa. comunica_ção que será lida pelo Sr. l'' Secretário. 

É lida a seguinte 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa _Excelência, de acor

do com o disposto no art. 39, alínea a do Regimento Interno, 
que me ausentarei dos trabalhos da Casa a partir do dia 7-8 
a 15-8 para breve viagem ao estrangeiro, em carátcr particular. 

Atenciosas saudações, -Senador Mauro Benevides. 

O SR. PRESIDENTE (Epitacio Cafeteira)- A comuni
cação lida vai à publicação. 

O Senhor Presidente da República editou a Medida Provi
sória n'' 341, de 6 de agosto de 1993, que "acrescenta parágrafo 
único ao art. 57 da Lei n'' 8.078, de 11 de setembro de 1990, 
que dispõe sohrc a protcção do consurri.iâor- e revoga -o art. 
3"' da Lei n' 8.656. de 21 de maio de 1993"". · 

De acordo com as indicações das lideranças, fica assim 
constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer 
sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares 

PMPB 
1. Amit Lando 
2. Gilbeito Miranda 

PFL 
3. Álvaro Pachêco 

PPR 
4. Epitácio Cafeteira 

PSDB 
5. José Richa 

PP 
6. Pedro Te_ixeira 

PTB. 
7. Luís Alberto 

DEPUTADOS 

Titulares 

BLOCO 
1. Délio Braz 
2. Osório 

P)'v!DB 
3. Virmondcs Cruvinel 

PPR 
4. Sarnir Tannus 

PSDB 
5. Elias Murad 

PC do B 
6. Socorro Gomes 

PSD. 
7. César Cais Neto 

Suplentes 
L Ruy Bacelar 
2. Wilson Martins 
3. Carlos Antônio De' 

Carl i 
4. 
5. 
6. 
7. 

Affonso Camargo 
Eva Blay 
Meira Filho 
-Valmir Campelo 

Suplentes 

1. Paulo Romano 
2. José Elias 
3. Zila Bezerra 
4. Avelino Costa 
5. Marco Pena forte 
6. Renildo Calhciros 
7. Edison Fi delis 

De acordo com a Resolução n;' 1, de 1 989-CN, fica estabe-
lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: 

Dia 10-8- Designação da Comissão Mista; 
Dia 11-8- Instalação da Comissão Mista~ 
Até 14-8 - Prazo para recebimento de emendas. Prazo 

para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissibi
lidade; 

Até 24-8- Prazo final da Comissão Mista; 
Até 8-9- Prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Epitacio Cafeteira) - Sobre a 
mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1" Secretário. 
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São lidos os seguintes

Ofício n" 217/93 

Senhor Presidente 
BrasOia. 9 ct'c' agosto d~ 1993 

Tenho a honra de dirigir-me a VosSa E-X~elênçia- a fim 
de indicar os Deputados Hélio Bicudo c Edésio Passos, respec
tivamente, titular e suplente, para integrarem a Comissão 
Mista destinada. a apreciar a Medida Provisória t!:_~3_2_Lçl~ 
1993, CQ1 substituição aos Deputados Vladimli -Palmeira c 
Paulo Paim . 

. Aproveito a aportunidadc para apresentara- Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e consideração. --Depu-
tado Vladimir Palmeira - Líder do_ PT. . , - _ 
Of. 150/GLPSDB/93 

BrasOia. 5 de agosto de 1993 
Senhor Presidente, 
Dirijo-me a Vossa Excelência para, nos tcrmos __ regimcn

tais, em substituição à in-dicação eferuada por essa prcsidCncia, 
indicar os nobrt!s Senadores José Richa e Eva Blay para, 
representando o Partido da Social Democracia Brasileira -
PSDB, na qualidade de Titular e Suplente, respectivamente, 
comporem a Comissão Especial Mista destinada a apreciar 
a Medida Provisória n" 336, puhlicada no DO de 28 de julho 
de !993. 

Na oportunidade, renovo protestos çie elevada estima 
e distinta consideração. - Senador Mário Covas, L(der do 
PSDB. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira)"- Serão feitas 
as substituições_soliciüidas. 

Passa-se à lista de oradores_ 
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival BaPtista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFC- SE. pronuncia 
o seguinte discurso.) :......... Sr. Presidente, Srs. Senãdores, no 
dia 6 de agosto corrente reuniu-se a Academia dC--_Med_ic;loa_ 
da Bahia no antigo prédio -OOde funcionou _a FaCuldade de 
Medicina, no Terrcfro de Jesus,localizada no Centro Histórico 
de Salvador, onde ultirnarnCnte foram restaurados os casarões 
centenários ligados à hi~tória da cidade c à da colonização, 
no alto do Pelourinho. 

Presentes a essa reunião o Governador Antonio Carlos 
Magalhães, o Presidente da Assembléia Legislativa; Deputado 
Antonio lmbassahy, o Presidente da Câmara de- Vereadores, 
Pedro Godinho, o Presidente do Instituto GeográficO e Histó
rico, Professor Jayme de Sá Menezes, o Presidente -e- o Vice
Presidcnte da Associação Mêdica Brasileira, respectivamente, 
Geraldo Milton da Silveira c José Maria Magalhães, além 
de secretários estaduais, políticos, médicos e outras autori· 
dades que participaram da solenidade de concessão do título 
de Membro Hononirio da Academia de Medicina da Bahia 
ao eminente professor, médico·e homem público, Dr. Adib 
Jatenc, que, já tendo exercido os cargos de __ Secretário de 
Saú_de de São Paulo e Ministro da Saúde, atualrnentc é o 
Diretor da p-aculdade: de Medicina da Univeisidade de São 
Paulo, e, _como médico, um especialista renomado. 

Lamentei, Sr. Presidente, não ter podido comparecer a 
essa cerimônia, realizada no recinto da vc)ha Faculdade, onde 
estudei e me formei e sobre a qUal venho falando no Senado, 
há vários anos, defendendo a sua restauração e ressaltando 
a extraordinária impOrtância de seu pioneiriSmo na história 
da Medicina brasilcifa:-ãlérrl-da grande_contribuiç~-~ que deu 
ao País no desenvolvimento das Ciências Médicas. 

A homenagem que se prestou ao eminente médico, Pro
fessor Adib Jatene, refle-te o elevado conceito c respeitai-li· 

-lldaqc que esse cientista brasileiro merece e <.ksfruta na cla.s!>e 
médica e nos meios mais esclarecidos da população pela sua 
postura de p.rofissioil-al competente e de cidadão e adminis
trador exemplar. 

Sou- grato e reconhecido ao Profe~sor Adi h Jatene por 
dois motivos,- entre muitos outros: 1) porque, há 15 anos, 
numa-Ocasião em que a sua agenda de at~ndimento médico, 
no Instituto do Coração, em São Paulo, só comportava marca~ 
çào de consulta para várias semanas adiantt:, ao saber yuc 
se tratava de minh::~ saudosa esposa Hildet~::, atendeu-a e orien
tou-a com toda atenção, cm 48 horas; 2) porque, como Minis
tro da Saúde, sempre atendeu com boa vontade c pr~steza 
áos pleitos que lhe fiz no interesse do E!:.tado de Sergipe. 

Portanto, Sr. Presidente, ter participado daquela soleni
dade seria para mim duplamente gratificante: retribuir as aten
-Ç6és que já recebi daquela autoridade, manifestando a grande 
ãdrniração que tem merecido da classe médica hra~:.ileira, à 
qual me honra pertencer; c visitar, num momento festiVo 
e iluminado, o velho __ casarào do Terreiro de Jesus. onde fui 
estudante e me formei, cenário glorioso e bt.:-rço da Medicina 
brasileira. 

E, mais urna vez, aproveitando a repercussão dessa soleni
dade, quando também me associo à iniciativa da Academia 
de Medicina da ~ahia na hornçnag~m~que prestou ao eminente 
médico brasileiro, quero manifestrir a minha t.:-spaança de 
que o Governo da Bahia e o Governo Federal realizem a 
reS:fáUração do prédio da ãntiga Faculdade, que foi a primeira 
escola de Medicina do Brasil. 

Finalizando, Sr. Presidentel quero expressar a minha con
vicção de que a Academia de Medicina da Bahia, com elevado 
senso de justiça, prestou um reconhecimento público ao emi
ne-nte médico, professor e cidadão, o Dr. Adih Jatcnc. 

0 ·sR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. (Pausa.) 
' - Çqncedo a palavra ao nobre Senador Nahor Júnior. 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Ses. Senadores. a sociedade brasileira, aturdida com o caos 
econôniko e político-decorrente da inflação descontrolada, 
tende à ~egação de su~s próprias potendalidades c até mesmo 
de autênticas Conquistas históricas. Essa perca da auto·estirna 
e ~<_l autoconfiança ·representa, sem dúvida, o aspecto mais 
grave da crise, que encontrou nos anos 80 uma disseminação 
mais acentuada. 
- Panacéias c recursos milagrosos são amlnciados a cada 
momento, como se um gesto de ilusionismo pudesse resolver 
problemas reais, que exigem muito trabalho e dedicação ainda 
maior às causas superiores Ja Pátria. Existem, até mesmo, 
soluções reais e concretas para alguns daqueles problemas, 
embora os aspectos globais permaneçam incólumes. 

A palavra da moda, desde o finado e não-saudoso Go
verno Collor, é ''privatização", corno se a venda de empresas 
e o afastamento do Estado do processo gercncial pudessem, 
automaticamente, corrigir distorções centenárias da estrutura 
econôrnico·social do País. 

Sou, por essência e convicção, defensor da econorrJa de 
mercado, da livre iniciativa, da competição saudável entre 
os empresários. Et;:tmbém, por essência e convicção, defendo 
a transferência para as classes produtoras de quase todos os 
sistemas produtivos hoje dominados pelo Governo. Sou, en
fim, pela privatização das empresas estatais, para que os res· 
pectivos setores ganhem investimentos e fôlego novo, capazes 
de dar alento à desespcrança~a fam!lia brasileira. 
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Nem tudo, entretanto. púdl! receber o mesmo tratamen~ 
to. Existem áreas estratt:gica::; e melindrosas por sua própria 
natureza; delas o Estado não pode se omitir, pois jamais de~ 
vem ser sujeitadas ao regime do lucro pelo lucro. E evidente 
que nenhuma empresa vai se contentar com o déficit crônico,
desmanQ.os c corrupção administrativa, incompetência e·des
lcixo por parte de seus funcionários. 

E falso o dilema absoluto "incompetência estatul versus 
capacidade empresarial privada". Se as_linhas mestras são 
corretas, os casos· fundamentais merecem análise particula
rizada. para evitar-se um pressuposto errado -que levará o 
patrimóniO público c o interesse nacional a- sérfas dificuldades. 

Ê pacífico que a maior parte das empresas Já estatizadas 
ou prestes a: -serem estatizadas exigiam essa transformação. 
O Estado nãO pode se peider cm minúcias e esforços _que 
melhor se adaptam à iniciativa privada. Siderurgia, construção 
de vagões, exploração de serviços públicos secundários, tudo 
prevê urna soma de recursos e investimentos que exigem me~ 
lhores destinações, inclusive porque são cada vez mais raros 
e precários. 

Mas há empresas estatais "'itoriosas, mundialmente consa
gradas pela vanguarda te_cnolôgica e p-ela compctC:ncüi.-de seus 
quadros, indispensáveis ao próprio conceito de soberania na~ 
cional. 

A Petrobrás é o melhor exemplo do que afirmo. 
O Brasil eStará comemôrando, no próximO-diã 3 de outu

bro, o _40-· aniversário da Lei n'' 2.004-, que in~ti!uiu o q~ono~ 
pólio estatal do petróleo e criou a Pciróieo Brasileiro S.A. 
para gcrcnciá-lo. - -

Foi a conclusão de uma luta gigantesca da nacionalidade, 
que travou embates memoráveis no Congresso Nacional, nas 
ruas, na imprensa e nos lares. A palavra de ordem ----~--"0 
petróleo é nosso!'" - empolgou e deu ânimo irresistívc! à 
Nação, impulsionando as camadas populares e a verdadeira 
elite intelectual c política bra.sHeira. Tenho grande orgulho 
de haver participado de passeatas, mobilizações e comícios 
memoráveis nos anos 40, quando estudava na cidade de Ma
naus. Vejo, com alegria, a presença nCS:tC plenário do nobre 
Senador Aurco Mdlo, cntiio no esplendor de sua juventude, 
que tambt.fm liderou o movimento pró-Petrobrás. Muitos ou~ 
tros Senadores. estou certo, dirigiram, nosrcspcctivús estados, 
a campanha pela emancipação encrgéticã 'do "Bf"3.sll. 

E estou certo, também, de que os _cabdos brancos de 
hoje jamais dt:sbotariam o ardor patriótico c a lucidez descn
volvimentista que pautaram aquela época memorável da His
tória do. BrasiL Pois esses cabelos brancos representam, para 
os homens de bem, um galardão conquistado através da sabe
doria, do equihbrio e da consciência- sem que isso implique 
~-m rwg~ç_ã_o_ elo_ fpgo _s_~_n_tP: _ _qu_ç __ no_s __ conOuz __ e_ nos __ mantém 
na vida pública. A idade nos fez bombeiro::~, ::~im, mas com 
o intuito de apagar -apenas os incêndios danosos c criminosos, 
jamais a pira eterna da P~itria! 

O Senado Federal, em duas ocasiões, realizou Sessão 
Especial para homenagear a Petrobrás, ambas por iniciativa 
de Senadores do Estado do Acre. A primeira, em 1973, teve 
como signatário principal o saudoso Senador Adalbl!'rto Sena, 
parâmetro das virtudes de equilíbrio e patriotismo que devem 
nortear os representantes do povo. 

Estou apresentando, hoje, requerimento para que seco· 
memore, antes do início da Rt.!visão ConsütuciOnal, o 40" 
aniversário da Petrobrás, para quc--tTáO se -perca aquela tradi~ 
ção bcnfazcja. 

Já estava disposto a tomar tal iniciativa, rnas a visita 
realizada, na última sexta~feira, à Plataforma Marítima da 
-Pctrobrás, no litoral fluminense, acabou por decidir-me a fazé~ 
lo hoje. 

TodC?S _conhecemo~ o dcstacadís~ir_no_ conçeitq que a Pe
frOhfás merece no cenãrio da alta tecnologia da extração do 
óleo na plataforma continental brasileira. E_qgenheiros e cien· 
tíslaS dos países mais d-esenvolvidos do mundo vêm aprender, 
aqui, como procurar e explorar as jazidas submarinas a longa 
distância das praias; revistas especializadas creditam à empresa 
brasileira algumas façanhas de invejável capacidade, o que 
pode ser constatado por qu-alquer de seus leitores. 

Ver pessoalmente, in loco, corno esse trabalho se realiza 
c como traz benefícios p-ara o País é- uma expe-riência única 

__ e gratificante. 
Na plataforma de Merlim, que percorri demoradamente, 

os profissionais da Petrobrás não diSfãrçam o jus:tificáVc_l orgu
lhO de eStar extr~indo óleo d~_.uma perfuração_ feita a partir 
de unia lâmina de 800 metros de mar, penetrando mais de 
mil metros no solo submarino. Isso - é importante que se 
frise- depois que as grandes empresa~ m~ltinacionais tenta
ram realizar a mesma tarefa, durante o período cm que cum
priram os chamados '"contrato de risco". Todos os hrasíleiros 
desalentados deveriam conhecer, de perto. a obra da Pctro
hrás. Veriam, e'!tã9, dq que somqs realmente cap<tze_s, quand_o 
recebemo~ incentivo, apoió e reSpaldo lega! para crescer! 

Sr. Presidente_, Srs_. SenadÜrc$ •. o:Brasil não pode permitir 
que o mais estratégico dos setores, o petrolífero, seja entregue 
às grandes corporações apátridas. Ao dizê-lo, não me ani.mo 
de xenofobia estéril nem psetiâonaciona!ismo demagôg1co. 
São coisas que jamais- fizeram oparte do meu ideáríó político-
soCiaL - - -

Getúlio Vargas afirmou que "'quem entrega seu petróleo 
aliena _a própria sohcrania", pois os países não podem ficar 
à mercê de intert:sses flutuantes e_ altamente manipuláve-is, 
os das companhias supranaciOnais que dominam o mercado 
mundial de combustíveis fósseis. 

Não sou adepto das dirctrizes do _Governo de Cuba nem 
outro qualquer sentimento contrário aos Estados Unidos da 
América; tenho pelo povo norte~americano profundos respei
to e.admiração, mas estamos em face de um precedente perigo
so. Só para ilustrar minha preocupação, citemos duas situações 
hipotéticas: no caso de um conflito, como foi o das Malvinas, 
onde existem suspeitas de participação de militares brasileiros: 
no caso de uma retaliaçao mais forte contra produtores nacio
nais de milho- se em ambas as situações as empresas estran
geiras recebessscm ordem de não fornecer combustível às zo
nas conflagradas ou aos campos produtivos, como ficariam 
o_s interesses e a soberania do Brasil? 

A advertência de Gc_t_úlio Vargas se mostra, assim, eterna 
e didática, como" sáo todas aS grandes lições dos verdadeiros 
estadistas: o Brasil não pode abrir mão de sua soberania no 
setor energético, porque, ao fazê-lo, estará entrt:gando a con
dução de seus interesses a interesses estranhos, que podem 
se transformar em interesses hostis. 

É a regra do jogo internacional, goste-se ou não dela. 
Além da questão política de "mandar no próprio nariz", 

o monopólio estatal do petróleo e a Petrobrás tem de ser 
preservados também pcfo critério da competência e da _eficá
cia: a Empresa, a despeito de todas as dificuldades c distorções 
ocorridas nós últimos tempo~, cont1nu3 sendo um modelo 
de -eficllcia e progreSso tecnológico. 
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Fosse a Petrobrás uma empresa mal administrada e in
competente, mesmo assim deveria ser tratada com prudêncía, 
pelos riscos que envolve a concessão energética aos estranhos. 
Mas, nem isso, porque estamos· diante de um portentoso e 
reconhecido sucesso,_ padrão e espelho mundial da mais alta 
qualificação técnica. --

A ação da Petrobrás se faz dentro dos requisitos indispen
sáveis, cobrindo desde a prospecção até a ~isúibuiç_ão aos 
varejistas- e tem que ser assim, pois sem fontes dctivas 
de custeio, nas áreas mais rentáveis, não_ haVerá recursos para 
novos investimentos na lavra e na exploração, piincipalmentc 
aquelas situadas cm áreas de alta dificuldade técnica. 

Preservar a Petrobrás não signlfica impedir o processo 
ger.al de privatização de empresas estalais. E uma luta antiga 
como as Sagradas Escrituras que mandam separar n joío do 
trigo. 

O Sr. Josaphat Marinho- Permite V. Ex" um apa.r"te? 

O SR. NABOR JÚNIOR - Pois não. Ouço, com muito 
prazer, o aparte de V. EX" 

O Sr. Josaphat Marinho- Nobre Senador Nabo r Júnior, 
permita que lhe transmita o meu-aplauso à sobriedade e oorrc
ção do seu pronunciamento a respeito da Petrobrás. V. Ex:', 
com muita segurança;·mostra que é-preciso distin~uir -entre 
as empresas ·estatais as que São eficientes c as que não o 
são, pondo em relevo o notável trabalho de sentido económico 
e tecnológico desenvolvido pela Petrobrás, V. Ex• salienta, 
com muita propriedade, a necessidade de preservar a empresa. 
Não é razoável, realmente, que, depois de se haver criado 
um patrimônio como o que a Pctrobrás representa do ponto 
de vista económico e do ponto de vista da tecnologia, se 
passe isso a terceiros, sejam nacionais ou estrangeiros. O Esta
do é que deve preservá-la, quer para cumprir utna de suas 
finalidades_esseociai~ e resguardar a indepcnd0ncia econômica 
do País, quer para continuar desenvolvendo a tecnologia cm 
que a Petrobrás tanto se tem empenhado. 

O SR. NABOR JUNIOR- Obrigado pelo àparte d•o V. 
Ex• que, com autoridade de quem já foi Presidente do Conse
lho Nacional do Petróleo, apresenta um depoimento que vem, 
realmente, reforçar a argumentação __ que expeço cm favor da 
preservação do monopólio estatal do petróleo no Brasil atra
vés da Petrobrás. V. Ex·' teve um desempenho muito clqgiado 
·na é-poca. quando assumiu aquela importante missão, a convite 
do então Presidente Jânio Quadros, c é justo que se reafirme 
a absoluta correção do trabalho executado. ___ _ 

E quero dizer mais, Sr. Presidente, Srs. Senadores, qu_c 
gostaria que cada um dos Cole-gas ~o Senado Federal tivesse 
a oportunidade de visitar -a BaCia de Campos para constatar 
o trabalho de grande tecnologia que a Pctrobrás está U!.!scnvol
vendo. pesquisando e retirando petróleo à profundidade de 
mais de 800 metros de lâmina d'água .. 

Enfim, graças ao monopólio nacional do petróleo exer
cido pela Petrobrás, o Brasil, hoje, já está __ marchando para 
a auto-suficiência eril termos-de produção de petróleo; consu
mimos cerca de 1.100 barris de petrúlt.!o/dia, c_ a Petrobnis 
já está produzindo mais de 600mil barris, a um cust? _inferior 
ao de empresas internacio!iãls-, ·como- a Texaco. a:_ Esso, c 
outras grandes organizações. 

Assim sendo, dirijo um apelo a todos os Sr::.. Senadores_ 
no sentido de que se forem convidados, pela dircção da Petro
brás, a visitar uma d-as plãiaformas existentes na Bacia de 
Campos, que aceitem, porque trarão de lá um forte sentimento 
de orgulho pela capacidade empreendedora e a competê-ncia 

do povo brasileiro -a mesma sensação gratificante que colhi 
na última sexta-feira. 

Sr. Presidente, leio, para conhecimento da Casa e para 
inteo-rar este meu pronunciamento, a íntegra do requerimento 
hoj:' encaminhado à Mesa para realização da Sessão Especial 
que, a cada década, avalia os resultados da política energ~tica 
determinada pela Lei n\' 2.004, marco político e económico 
de nosso povo: 

"Requeremos, nos termos do art. 199 do Regi
mento Jntt!rno, a convocação de Sessão Especial do 
Senado Federal comemorativa do 40" aniversário da 
.Lei n·' 2.004, de 03 de outubro de_ ~9~3, que criou 
a Petróleo Brasileiro SIA, PETROBRAS e instituiu 
o monopólio estatal do Petróleo. 

Assina Senador Nabor Júnior, com o apoio de 
outros ilustres Senadort;.s. 

Justificativa: . 
TornoU~sc uma tradição do Congresso Nacional, 

como representante institUcional e político da cidada
nia. comemorar. a cada década, o aniversário da Petro
brás, empresa criada para gerir o monopólio estatal 
do petróleo, institUfdo pela Lei n'' 2_004. de 3 de outu-
bro de !953. · 

As duas Sessões Especiais realizadas respectiva
mente em 1973 e 1983 foram marcantes e emocionaram 
tantos quantos participaram Ou tiVeram-conhecimento 
da o-rande luta pela emancipação en~rgética do País. 
Em

0

ambas as ocasiões, também criando uma tradição, 
os requerimentos que dt.!ram origem às comemorações 
foram apresentados por Senadores do Estado do Acre 
e contaram com o apoio dos parlamentares de pratica
ment~ todos os partidos. 

E sintomático o fato de que a primeira homena
gem, em 1973, teilha partido do ~audoso Senador Adal
berto Sena, modelO- dt!- homem público equilibrado, 
lúcido, firme e irrcdutivelmentc voltado para as causas 
ffiaiores da nacionalidade. 

Sim. pois o que está_em foco vai além da simples 
efeméride de uma empresa -o que propomos regis
trar, mais uma vez, é a obra desenvolvida pela Petro
brás- hoje vitoriosa, apesar das imensas dificuldades 

-financeiras e estruturais, e autora das maiores façanhas 
tecnológicas da atualidade, principalmente na explo
ração d!.! plataformas marítimas através das quais dcsco
lm: e extrai óleo_ das profundezas abissais do Oceano 
Atlàntico. 

Vivemos tempos de desestatização, de transferên
cia para a -iniciativa privada de ações até aqui monopo
lizadas ou assumidas pelo Estado. Mas é importante 
que se déixc bem claro 4ue privatizar não é sinônimo 
de dilapidar o patrimônio econômico e social cons
truído pelo povo hrasilei,ro. Exigem-se normas elemen
tares de prudência nesse processo. no sentido de se 
prcserva:rc-m. as armas que -permitem ao Brasil fazer 
face às pressões c ao jogo de interesses supranacionais 
que dominam o setor cnerg~tico. 

Daí a importância de reafirmar _aos dirigentes, en
genheiros. técnicos. operários e servidores em geral 
da Pc:trobrás que a Nação está com eles._ respeitando 
e aplaudindo seu trabalho diuturno e muitas vezes alta
mente penoso. 
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É -o que o Senado fará, mais uma vez, na Sessão 
Especial proposta pelo presente Requerimento." 

Muito obrigado. __ 

Durante o discurso do Sr. Nabor Júnior, o Sr. 
Epitácio Cafeteira deixa a cadeira da presidêfzcia, que 
é ocupada pelo Sr. Francisco Rolh!mberg. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - Con· 
cedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Josaphat Marinho. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL - BA. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisãO do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, largo noticiário dos jornais, nos últtmos dias, 
informou de reunião havida na Câmara dos Deputados, entre 
representantes de diversos partidos, relativa a medidas preli
minares para a revisão constitucional. Segtiiidõ os jornais, 
durante duas horas e meia, representantes de oito partidos 
- PMDB. PSDB, PFL. PP. PPR. PTB, PL e~PRN- discu: 
tiram providências que deveriam ser adotadas para início e 
conclusão da revisão constitucionaL 

Esclarecem as mesmas notícias que nessa reunião se cui
dou de apreciar um anteprojeto de Regimento Interno que 
regulará os trabalhos da r~ visão. No mesmo encontro. aprecia
ram-se prazos para início e conclusão dos trahalhos. Informam 
ainda as notícias que foi cogitado o procedimento de que, 
à medida que determinadas matérias estivessem votadas. fos
sem isoladamente promulgadas. Um dos jornais acrescenta 
que ilustre r!.!-presentante de partido declarou. depois. que 
haviam criado um fato consumado. 

Sabe-se que pelo menos três outros partidos estiveram 
ausentes à citada re_união: o PT, o PDT e o PSB. É sabido 
também que, para tal reunião. foi ignorada a existência do 
Senado Federal. 

Ora, Sr. Presidente~ se se tratasse de assunto da·compe
tência privativa da Câmara dos Deputados seria-Tmprópria 
qualquer observação neste plenário. Ocorre, porem-;·que na
quela reunião se tratou de assunto pertinente à ação ~onjunta 
das duas Casas do Congresso Nacional. vale dizer, ordenar 
ou principiar a ordenar a revisão constitudonã[ Dír-se-á que 
não houve decisão. que são- medidas preliminares. 

Ora, s~ a revisão constitucional, por natureza c por norma 
expressa da Constituição, quer nas suas disposições perma
nentes, quer nas transitórias. é matéria da competCncia con
jU.htá das duas Casas, ou, dizendo melhor, é matéria da compe
tência do Congresso, é pelo menos um: ato de descortl.'sia 
que na outra Casa se iniciem conve'"rsaçõcS_ger"adoras de oi?rí
gaçõcs para a elaboração da revisão constitucional com a au
sência do Senado. Nada. absolutamente nada, quer do ponto 
de vista político, quer do ponto de vista jurídico, justifica 
a anomalia do procedimento ali adotado_. Nenhuma decisão 
pode ser adotada em torno da revisão_constitucional, senão 
mediante a presença dos representantes das duas Casas. O 
regime é hil:ameral. Agrade ou não a determinados represen
tantes. enquanto prevalecer a Constituição. esta deve ser aca
tada não apenas pela cortesia parlamentar, mas pela obrigação 
de obediência às normas superiores _vige-nte.s. 

O Sr. Elcio Alvares- Pcrmite-me_V.-~x" um aparte, 
nobre Senador Josaphat Marinho? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Pokriao. ~ 

O Sr. Elcio Alvares- Nobre Senador, nós estamos prepa
rados para ouvir, com muita atl:!nção, o pronunciamento de 

V. Ex·, porque é o tema mais momentoso deste- semestre 
que agora estamos iniciando. V. Ex·' está fazendo um registro 
com muita elegância, com muita cortesia até. mas não deixan
do de chamar a atenÇão para um fato que realmente causou 
espécie. Quero ãvançãr um poucO mais. E~tá-mc preocupando 
o açodamcnto de alguns deputados, já começando a titular 
aqueles que terão a responsabilidade de presidir e relatar 
os trabalho~ da revisão constitucional. E já causa estranheza 
verificarmos, através dos noticiários dos jornais, como se fosse 
uma ocupação de espaço. que os nomes estão aflorando por 
sugestão, exatamente, desse grupo que se reuniu na Câmara 
dos D!.!-putados. Desejo reiterar, agora, puhlicamentc, o ponto 
de vista !.!xtemado por alguns dos nossos companheiro~. Tem
me causado estranheza que o Senado ainda não se posicionou 
também em relação a essa fase preliminar dos trabalhos, por
que entendo que é urna questão, até certo ponto, desprezível 
em termos de debate a questão da sua condução. E V. Ex• 
disse muito bem, no art. J·• do Ato Das Disposições Constitu
cioriais Transitórias está claro que a revisão constitucional 
vai ser cfetivada atravt!s do Congresso Nacional por sessão 
unicameral. Então. a Presidência, pare_ce-me- e isso, certa
mente, em virtude dessas posições que cs_tão sendo tomadas. 
pode suscitar qualquer debate judicial-. cab~ ao Presidente 
do Congresso_Nacio_nal, Senador Humberto Lucena. Agora, 
dentro da praxê da Casa, o que me_ causa espécie é o PMDB 
já estar indicando praticamente o_ presidente e_ o_ relator da 
revisão. Dentro do sistema que_ adotamos. se o PMDB ficar 
cfc.tivafl.lente com a presidência da revisão constitucional -
que no caso seria o Senador Humherto Lucena, se for cum
prido rigorosamente o que está estipulado no Ato Das Dispo
sições Constitucionais Transitórias-, o relU:tor teria que ser 
u~ elemento_ ligado ao PFL, mantcn_do_s.empre o cquihbrio 
que houve nesta Casa. Mas me parece, Senador Josaphat 
Marinho. que V. Ex· está alertando com muita proficiência 
c ,com muita oportunidade: está havt.!ndo por parte dos depu
tados um movimento que não consti_ói cm favor desta Instit~i
ção. Porque não vamos ficar numa p-rcliminãr de úma revisão 
tão séria como essa, discutindo problema de Presidência. já 
querendo demonstrar uma coisa que é um cotejo; e até certo 
ponto os jornais estão levando essa matéria_ mais adiante, 
chegando ao ponto- go_?t_a_ria que o Deputado_lbsen Pinheiro 
desmentisse o que fi ri.oS jOrnaiS- d~ afirmar que, se o Presi
dente Humberto Lucena insistir nisso, pode haver de parte 
dos deputados uma reprimenda em relação ao Senado Federal. 
Considero isso como uma preliminar preocup'!-nte de de5ãtc. 
V. Ex" dissç_ muitQ bem. Se __ quer~mos trabaJhar para uma 
fcvisão_que ãtenda, realmente, ao alto int.eresSc naç"ion_al. 
essa tem que ser feita em sessão conjunta, principalmente 
nessa fase preliminar, mesmo porque não é ato da competência 
exclusiva da Câmara dos Deputados; é um ato muito impor
tante para vida pública brasileira no sistema bicameral, através 
do Congresso Nacional. Então, parabenizo V. Ex" pela defesa 
permanent!.! do cumprimento da prática do texto constitu
cional. Penso que o seu discurso começa a levantar, efetiva
mente, dentro do Senado, aquilo que é o ponto de discussão 
para construir c não conforme foi feito na Câmara dos Depu
tados, já praticamente aos olhos de todos, como uma ocupação 
dc. espaço. O momento não t! para vaidades, mas, sim, para 
que nos conscientizemos que essa revisão é, realmente, um 
trabalho muito importante e que temos de dar uma demons
tração clara para todo o povo brasileiro que estamos acordes 
exatamente em ter um trabalho que possa ser considerado 
como altamente construtivo em favor do nosso País. O Sen~do 



Agosto de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Quarta-feira 11 7223 

da República não deve ficar a reboque, não por questão de 
vaidade, mas porque, neste momento, a ação de Càmara e 
Senado, reunidos, é fundamental para que o revisão se opere 
exatamente dentro daquilo que espera o povo brasileiro. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Nobre Senador Elcio 
Alvares, àgradeço-lhe pelo aparte, quer no que diz respeito 
às referências que faz ao pronunciamento que venho desenvol
vendo, quer sobretudo quanto à natureza da matéria apreciada 
nas suas observações. 

Devo até dizer que não pretendo analisar a quem cabe 
a presidência da revisão constitucional, nem, ao menos, quero 
considerar as observações, como seria até natural que o fiZesSe, 
sobre a precipitação em se cuidar de nome para a dircção 
dela ou para os trabalhos de relator. O que pretendo assinalar, 
sobretudo, é a impropriedade da forma com que se está cui
dando da matéria. 

Num regime claramente bicameral e em torno de um 
assunto rigorosamente da competência das duas Casas, ini
ciam-se conversações partidárias apenas na Câmara dos Depu
tados. Não se atenta no mecanismo do regime bicameral fixado 
expressamente na Constituição; não se atenta em que os parti
dos são nacionais e que têm representações na Câmara e 
no Senado. Trata-se de encaminhar soluções graves cm torno 
de um problema· complexo e controverso como o da revi~~ó 
constitucional, como se o sistema fosse unicameral. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Permite-me V. Ex" 
um aparte, nobre Senador Josaphat Marinho? 

O sR: JOSAPHAT MARINHO -Pois não, nobre Sena· 
dor Cid Sabóia de Carvalho. 

. -
O Sr. CidSabóia de Carvalho- Nobre Senador Josaphat 

Marinho, além da sua autoridade como Senador da República, 
há a autoridade incontestável do jurista que está na tribuna. 
Tenho ouvido o pronunciameritb de V. Ex~ e o_ aparte do 
Senador E leio Alvares e gostaria de fazer breves apreciações 
à sua fala, porque também pretendo falar sobre a mesma 
matéria. Realmente, a matédã é- controversa, mas n-ãó tão 
controversa que as luzes não se acendam para a solução do 
problema. O primeiro a questionar o que há de primazia 
a ser questionado é inuúo sirilples: a revisão, se for ocorrer, 
deverá ser no âmbito do Congr~SSo NacionaL Não sei de 
onde tiraram essa expt_e~fS:ão Assembléia Nacional Constituin
te Revisora, que já está nos jo-inais! Se houver revisão, será 
no âmbito do Congresso NacionaL Essa revisão não poderia 
ser em outro lugar, porque ninguém foi eleito para: um novo 
colegiado. O colegiado que há, o institucional, é o Congresso 
com duas Câmaras: a alta e a baixa. Como cassar a Presidência 
natural desses trabalhos, não sei qual o caminho. Mas corno 
conheço a obra de Matias Ayres, que V. Ex• conhece também, 
Reflexões Sobre a Vaidade dos Homens, V. E::te• há de ter, 
tão clara insinuação, o câminho a seguir para deduções psico
lógicas e não jutídicas dessa questão. Uma das grandes amea~ 
ças- quando cheguei V. Ex• já estava a falar, não sei se 
falou sobre isso~. no meu modo de entender, é a compreensão 
de que a reunião unicamctal tem votação unicarileral. Senador 
Josaphat Marinho, V. Ex", como eu e outros nesta Casa, 
ternos exata noção da filosofia política na qual se formou 
o Estado brasileiro. Sabemos que o Senado Federal é a sede 
da Federação e que aqui c_stão representados os estados, que 
devem ter voz presente na hipótese de uma Revisão Constitu
cional. No momento cm que diluirmos os nossos 81 votos 
nos 503 da Câmara dos Deputados, poderemos estar prati
cando um ato de humildade individual; mas o certo é que 

os estados estarão sendo esmagados, a Federação estará sendo 
destruída e a revisão acontecerá, se acontecer, ao arrepio 
dos interesses dos estados federados, os 4uais representamo~ 
nesta Casa. V. Ex·' sabe disso muito mais do que eu. Por 
outro lado, tenho comparecido à tribuna desta Casa. Senador 
Josaphat Marinho, de quando em quando discordando de 
V. Ex•, pon.:tue há pontos em que concordamos e há pontos 
em que não concordamos~ mas tenho ocupado a tribuna desta 
Casa para falar sobre legitimidade, que deve ser a grande 
preocupação do brasileiro, no momento cm que a democracia 
se consolida, apesar da crise econôrnica. Nesta hora, seria 
terrível marcarmos a Constituição brasileira pela ilegitimi
dade, no sentido científico e. social da expressão que estou 
utilizando neste exato momento. Há o recurso da emenda 
constitucional~ não sei por que deva ser ele abandonado para 
atender aos que querem extinguir o Senado .. Pois que tentem 
extinguir através do instrumcn~o certo, que é a emenda consti· 
tucional! Esta Casa, Senador Josaphat Marinho, deverá votar 
sempre separadamente da Câmara dos Deputados, seja ou 
não a reunião unkameral. Não há por que se pressupor deva 
o voto, correspondente à representação dos estados, diluir-se 
na representação do povo, que é a da Câmara dos Deputados. 
Este equihbrio será exigido por certo até .em ação judicial 
competente, mas isso não irá acontecer. Desculpe o alongado 
do aparte a V. Ex", mas sua palavra vem sempre a esta Casa 
com a cadência do saber, da prudência, notadamente da expe
riência, que se torna fascinante, e não o apartear é um sacri
fício. Meus parabéns. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO - Sou·lhc grato pelo 
aparte, nobre Senador Cid Sabóiu de Cafvalho, e compreendo 
o alcance de suas ponderações quanto à forma de tramitação 
da revisão constitucional. 

Quero, porém, reafirmar que nem ao menos Pretendo 
discutir, Sr. Presidente, quem deve presidi-la e qual é, no 
corpo das decisões, a posição do Senado. O que me traz 
à tribuna é a preocupação de realçar que o Senado é casa 
componente do Congresso Nacional e que a revisão somente 
pode ser feita legitimamente mediante o trabalho conjunto 
das duas casas. • 

Dir-se-á que a Câmara dos Deputados tem 508 represen
tantes, e representa, assim, a maioria tranqüila em relação 
às decisões que vierem a ser tomadas. 

É conveniente que se aponte o devido limite a essa afirma~ 
ção. É próprio lembrar que, no regime democrático, a maioria 
decide, mas só o faz corretamcnte quando obediente às nonnas 
constitucionais vigentes. 

Cumpre, sobretudo, lembrar que, no regime de forças 
múltiplas como o nosso,_ a decisão da maioria só é legítima 
respeitados os direitos da minoria. No caso, além da posição 
do Senado, há qu_e se atentar na posição dos partidos que 
não estiveram presentes àquela reunião; pouco importa que 
sejam divergentes na revisão. no todo cm ou em parte. 

O problema é que a gravidade da matéria de que se 
trata recomenda que as Lideranças, primeiro, desenvolvam 
todos os esforços cabíveis para que as decisões se encaminhem 
na base da unidade de procedimento, ainda que dentro de 
divergências porventura cabíveis. 

O Sr. Guilherme Palmeira- Permite-me V. Ex-• um apar· 
te, nobre Senador? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO -Concedo o aparte a 
V. Ex:' 
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O Sr. Guilherme Palmeira-Todos nós estamos conscien
tes de que seria até desnecessária qualquer manifestação de
Pois de ouvirmos sobre as colocações sempre brilhantes de 
V. Ex~ sobre um tema que é do momento: a revisão constitu
cional. E veja, V. Ex~ que, ao defender a participação de 
todos os partidos no encaminhamento do processo de reforma 
constitucional, trouxe à baila a discussão sobre quem deve 
presidi-la: o Senado ou a Câmara. Esse tema, que já começa 
a atrair a atenção de todos, é muito importante. Quero congra
tular-me com V. Ex• pelo oportuno discurso, ao qual me 
associo, uma vez que não podemos aceitar a omissão do Sena
do Federal nesse episódio, que seria o embrião da revisão. 
Como deve ser do conhecimento de V. Ex". nós, do PFL, 
estamos realizando estudos e montando comissões piua-ixaini
nar os diversos aspectos e temas que irão ensejar a reviSão 
constitucional. Essas comiss6es, já em funcionarricnto, deve
rão levar para o partido suas posições c sugestões no decorrer 
dos próximoS ·quinze- Ofas: Na semana passada, houve um 
encontro - não me recordo se V. Ex~ estava presente -
no qual o coordenador do PFL deixou claro que, em reuniões 
que não foram oficialmente promovidas pela Câmara ou pelo 
Seriado, as lideranças dos maiores partidos- PMDB. PSDB 
e PFL- reuniram-se para pedir a elaboração de um regimen
to, cujo anteprojeto seria analisado por- Cada partido. Em 
seguida, haveria uma discussão mais ampla. Tenho a impres
são de que esse encontro de lideranças, que lamentavelmente 
excluiu representantes do Senado, ocorreu com a clara inten
ção de colher posições e sugestões em relação ao regimento 
da revisão constitucionaL Pelas informações que obtive, não 
se chegou a nenhuma conclusão, até porque seria absurdo 
haver conclusões para debates dos quais o -Senado não partici
pou. Daí, a mínha concordância tot~L com o pronunciamento 
de V. Ex\ que oportunamente alerta para o fato de que isso 
não pode ocorrer, sob pena até de se comprometer a Institui
ção. Se, de fato, houve conversas relativas ao regimento, nós, 
do PFL, através do nosso coordenador ou das lideranças na 
Càmara, devemos ficar a par. O alerta de __ V. Ex• é -muito 
importante e conta com o apoio de todo o Seriado-, sobretudo 
dos.partidos que não tiveram oportunida~e de participar desse 
início de debate. Trata-se de matéria de alta importância, 
matéria decisiva para os destinos do nosso País e que não 
pode ficar restrita a pequenos grupos. Em seguida, pode ha
ver, mediante acordo, o debate sobre quem deve presidir 
a revisão constitucional. Devemos esqueceras ambições políti· 
cas de cada um para pensarmos na tranqüilidade do País. 
isão, ela deve se dar no sentido de nos proporcionar a Consti
tuição da qual o País precisa. Parabéns a ·v. Ex" 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Eu lhe sou grato, nobre 
Senador Guilherme Palmeira. V. Ex• acrescentou informações 
que mostram a intempestividade daquela reunião. Se os parti
dos, como o PFL, estão examinando a matéria para formar 
juízo sobre os diferentes aspectos da revisào, não- havia por 
que proceder-se a urna reunião na Câma·ra- dos Deputados, 
com a exclusão de alguns partidos e sem a presença do Senado 
no mecanismo- do regime bicameral. O que se cuida, neste 
instante, não é-defender a posição do partido "a" ou do partido 
"b", nem de quem vai.prcsidir a revisão. O que me preocupa, 
Sr. Presidente, é que, no instante em que- este Parlamento 
não está em boa posição na opinião ·pública, a esta oferecemos 
um exemplo de incompreensão e de desunião. Revelamos, 
com Q que se está verificando, que o Parlamento não é capaz 
de coordenar seu procedimento nem naqueles assuntos em 

que a competência é expressamente das duas Casas do Conw 
gresso. 

Se não formos capazes· de revelar unidade no trato de 
um assunto como esse, evidentemente que a opinião pública 
não nos considerará cümo um p·o'der digno de justa reputação. 

Essa era a observação que desejava fazer. mas não dei
xá-la apenas nesses termos. Vim à tribuna para demonstrar 
a expectativa de que o Presidente da Casa e os ~í~eres dos 
diferentes partidos assumam posição de defesa da Instituição 
e dos partidos aqui representados. 

O Sr. Elcio Alvares ~Permite-me V. Ex" um aparte? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Ouço o aparte do nobre 
Senador Elcio Alvares. 

O Sr. Elcio Alvares- Senador, parece-me que V. Ex" 
aborda a revisão no âmbito do nosso partido, uma vez que 
ele se fez presente na reunião de lideranças. Em adendo ao 
seu pn:;munciamento, quero destacar a convocação do Líder 
do PFL, Senador Marco Maciel, no sentid_o de que a Bancada, 
às 18h, se reúna pa·ra come_çar a discutir a revisão constitu
cional. Evidentemente, se vamos começar hoje o debate sobre 
a revisão conStitucio'nal, os presentes· àquela reunião. a nível -
de PFL no Senado, não tinham essa credencial. Esse ê um 
ponto que eu gostaria de_ dei::<ar claro,- Principalmente para 
os nossos compan'heiros do PFL. Muitas veze~, é atribuída 
à Bancada do PFL aquilo que não foi objeto de decisão da 
nossa Bancada. Vamos deixar claro que a as_decisões da Ban
cada do PFL do. Senado, principalmente sObrC um assunto 
importante como esse, devem ser tomadas pela mesma. Quero 
- repito - levar ao ,c,onbeci-mento Q~ _V._ Ex~~ e dOs demais 
companheiros a realização da reunião convocada pelo_ Líder 
Marco Maciel, que objetiva iniciar, no âmbito da nossa Banca
da, a discussão da revis~o constítuc.ional. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO .:..._ Sou multo agradecido 
a V. Ex• pela informação que traz a toda a Casa. E1.i"]á llavia 
sido convocado para a reunião da Bancada. 

O pi'oblema, Sr. Presidente, é_ que, embora a revisão 
constitucional ou a matéria consJi~uciof}al. por sua natureza, 
escape a questões fechadas, por envolver situações de cons
ciência, as decisões, em princípiO, sãó ádotadaS pelos partidos. 
Não é pOssível destacar alguns, como se tivessem função pre
ponderante dentro do Congr.esso, e exclui'r dutrO's, Como se 
fossem forças secundádas. O problema não é de número de 
representantes; é de natureza institu_cional. Todos são iguais 
em face da Constituição, embora cada ·qual tenha uma repre
sentação mais ou menos numerosa. Não se trata de verificar 
apenas quem é maioria. A democracia não é sobretudo núme
ro, é qualidade. E á qualidé!de é que conduz as duas Casa? 
integrantes do Congresso ao resguardo de sua unidade. E 
em nome dessa unidade que ocupo a tribuna, na expectativa 
de que o Presidente da Casa e as Lideranças partidárias ado-. 
tem a posição cabível para preservar a posição do Senado. 
Nada tenho de pessoal ao tratar d()_ assun~O~ Dele trato em 
critério rigorosamente institucional, mas preservando natural
mente a minha liberdade de pensamento, que emana tamoém 
da Constituição. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O Sr. Cid Sabóia-de Carvaiho- Sr. Presidente, peço 
a palavra como Líder do PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - V. Ex' 
tem a palavra. 
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O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB - CE. 
Corno Líder. Pronuncia o seguinte discurso. Seln revisão _do 
orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Senado_r Josaphat 
Marinho acaba de utilizar_ a palavra, traz_enjjo a _esta Casa 
ponderaçõ_es as mais importantes e de maneira ,a mais brilhante 
possível. 

A Liderança do PMD:S, através da minha palavra, deseja 
esclarecer a Casa que se reunirá para uma abordagem de 
toda essa questão; uma abordagem profunda, que será levada, 
naturalmente, ao conhecimento e ao trato dos 27 Senadores 
do Partido. Será muitO importante, Portanto, a análise parti-
dária dessa questão. · · - -· 

O orador tem suas posições individuais. E entendemos 
que essa questão tem vários aspectos. O pri_meiro aspecto 
é: onde haverá revisão'? Não tendo havido eleição específica, 
entendo - e talvez deva levar isto ao--conhecimento do meu 
partido - que o local da revisão é o CongreSSó Nacional. 
Não há Assembléia Nacional Constiiuiilte, i13o há Um segun-do 
Congresso, nem Assembléia Revisora, nem Congresso Revi-_ 
sor; há o Congresso Nacional. Há, espcciffcamente, o Con
gresso Nacional, com o'se·u--regime-nto, com OS st!"us--rnetOâOs, 
a sua jüri_Spfiidência, as suas·tradiç_ões. Nele _dar-se-á- haven-
do -a revisão co·nstltucional. ' · - ' ' 

O segundo aspcctd. Sr. Presidente, é o que poderá ser 
abordado na revisão córistítudonal. Ê evídente- e os juristas 
são quase que totalmente unânimes - que o plebiscito está 
ligado à revisão constitucional. O povo disse .. sim'' à república 
e ao presidencialismo. Assim, a revisão~ num seriTidO ~estiito, 
para ser legítíma, te:ria de cuidar de adaptar a resposta do 
povO à ConstituiçãO ~rasileira. })_eSse modo, haveria o aperfei
çoamento do presidencialíSínO;- reriiando-se da CQnstituição 
aS hU<iriç3s J)aHamentarísiás que restaram de um acidente no 
trabalho da Assembléia Nacional Constituinte_. Pois todos sa
bemos que quando se feriu a questão do sistema d'e governo 
a Cons_tituição já estava praticamente pronta e com aspectos 
tipicamente parlamentaristas. segundo o fe:sultado da Comis
são de Sistematização. Isso é mUito irripórtanté. 

Um outro aspecto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, dirá 
respeito, sem dúvida, de como será a votação. Nota-se, perfei
tamen.t~. que há uma c~mpanha logicamente intenciOnal, que 
visa diluir o Senado Federal no corpo maior da Cãmara dos 
Deputados. Assim, o votO do ·senador seria _comp-utado do 
mesmo modo qtie o voto do deputado, quando, na verdade, 
são duas Casas, e a vOtaçãO rião é unicaménil. a .votação 
acontecerá em cada Casa por sua vez, dentr() dos _métodos 
regimentais que estão ·estabelecidos c que são respeitados pelo 
Congresso Nacional. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores,. já se lê sobre o assunto 
na imprensa, como hoje está num dos jornais do País -
não sei se no O Globo ou na Folha de S. Paulo- um artigo 
do Líder do PT, classifiCando como golpe essa revisão dese
jada. 

Sr. Presidente, se não houver um trato democrático, ra
cional, jurídico, político para essa 'queshlo, ela resultará real
mente num golpe. Se tivermos a revisão com um .Presidente 
que não seja o do Senado, se tivermos a revisão com os votos 
por igual de deputados e senadores, restará esmagada a Fede
ração, os estados estarão traídos na sua representação. Será 
um golpe, não o anunciado golpe dos militares, mas o golpe 
civil. cuja égide, cujo fundamento maior, lá fora, é o interesse 
econômico muitas vezes escuso, e aqui dentro é a vaidade 
humana de determinados colegas nossos que nem ao menos 
estão sabendo se comedir. 

__ Já vi fotografias nos jornais, do_cuin€-ntários nos perió
dicos,_ de pessoas que trouxeram para si a condição de decisão 
relativa às alterações que devam ser feitas na Constituição 
Fic!eraL J'l"ão posso imaginar, nem para efeito de exemplo, 
nem para ter um ponto sobre o qual discursar, alguém presi
dindo os trabalhos que não seja o Presidente do Congresso 
Naciona_l. O Senador Josaphat Marinho dá a esse aspecto 
um caráter especial, sobre o qual nem quer discutir. Eu. pelo 
contrário -:- já que os homens são diferenteS entre .si -, 
quero discutir. Quero discutir exatamente porque não dá para 
~once.ber a legitimidade do Congresso Nacional cujo Presi-

- çlente, por um ardil, tenha sido deposto sob o pretexto de 
querer-se extinguir o Senado FederaL Essa idéia_ tem no vigor 
-de raciocínio do Deputado Chico Vigilante o grande _esteio 
cultural e regimental. Na verdade, o Deputado do PT fez 

. a sua campanha para-chegar à C~mara dos Deputados com 
~ssa bandeira. Hoje, o fulgor de sua inteligência e de sua 
CultUra Consegue. evidentemente, convencer a muitos dos seus 
colegas da Câmara dos Deputados. 

Tenta-se a extinção do Senado por um sentido vingativo. 
__ Não_ é um sentido doutrinário, não é um sentido político. 
A vaidade humana dita que é necessário que p. Câmara dos 
Deputados não tenha revisão. -

Nem se cuida de saber se isso é mais ou se isso é menos 
democrático. Não se cuida disso. Não se cuida âe Saber se 
iSSó ·aperfeiçoa, amplia ou atrofia o processo legislativo. O 
importante é que 3s decisões_ d_a_ Câmara sejam teleológicas, 

-fiil:3listas, não tenham revisão, não tenham reparo, nada acon~ 
teça. o _ _ __ 

Muito se c!itíca a respeito da legislação nacional. Que
rem-na agora menos produzida, menos preparada, menos cui
dada._ E a extinção do Senado é a razão pela qual se quer 
o voto do Senador por igual com o voto do Deputado. Porque 
numa votação bicameral, sabem eles que, votando a Câmara, 
9ej:)Qis votará o Senado. E o Sehado teria que se extinguir 
pela votação do seu colegiado. 

Como isso não é provável, tenta-se uma outra sol1,1ção, 
a solução da violência. 

Agora -vejam os senhores- estamos em plena demo
cracia. Ê a mais plena das democracias. Mas os democratas 
civis é que, neste-momento. arquitetam golpes dentro do pró~ 
prio Poder Legislativo. 

Se golpe já houve sobre o Poder Executivo e, por conse
qüêncía, atingindo os demais poderes, hoje tenta-se, do con
trário, um golpe no íntimo do Poder Legislativo, a partir 
da cassação da Presidência do Congresso Nacional, passan
do-se pela cassação da integridade do voto senatorial, até 
se chegar às soluções pouco pensadas. muito emocionais e 
muito vaidosas dos_ que pretendem imperar neste País por 
vias oblíquas. IstO é o golpe. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o golpe que muitos procu
ram descobrir as raízes nas casernas, o golpe que teria farda, 
que teria canhão, que teria baionetas caladas, armas nas ruas, 
não é esse o golpe. 

O golpe é o institucional, com o vilipêndio da própria 
lei, com o desacato à Constituição em vigor, com o desrespeito 
ao direito, com a predominância de tratos escusas que devem 
ter acontecido para a obtenção de resultados que, lamenta
velmente, se consumaram na história do Legislativo brasileiro. 

Pedi a palavra, como líder do PMDB. quando expus o 
sentido do Partido de, com sua Bancada no Senado Federal, 
estudar amiudadamente essa matéria. E a partir daí apresentei 
o meu ponto de vista pessoal, de integrante deste Parlamento, 
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dispostO a uma luta desenfreada contra esse dcsrespeiw à 
democracia. através dos anunciados golpes que estão nas págiM 
nas dos jornais. 

Para ser bt!m sincero diante dos meus companheiros, digo 
que estamos aguardando os desmentidos que estão sendo deviM 
dos à populaç;:io hrasileira. 

Porque enquanto e~sas soluções da vaidade humana, deM 
nunciadas há séculos por Matias Aires, se consumam aqui 
dentro, nos corredores Senado e gabinetes da Câmara dos 
Deputados, lá fora, o_ povo protesta. É a Ordem dos AdvoM 
gados do Brasil, são_ entidades médicas, sã~ parlamentares 
estaduais e municipais, a Conferência Nacional do:-. Bispos 
do BrasiL que, adivinhando u que podcn.í acontecl.!r daqui 
a pouco, se preparam numa formidável impugnaç~'i.o des::;a 
tentativa de golpe. 

Era o q_uc cu tinha a dizer, Sr. PrcsiJente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rolkmberg) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Pedro Teixeira. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nohre Senador BL'ni V eras. (Pau
sa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Aureo Mt::!lo. (Pau
sa.) 

Concedo a palavra ao nohn:: Senador Álvaro Pacheco. 

O SR. ALVARO PACHECO (PFL - PI. Pronuncia o 
seguintt!" discurso.)- Sr. Presi<.lente, Srs. Senã-dorCs, o publici
tário Roberto Duailihi, Presidente da Associação Brasileira 
de Agências de Prop.aganda, publica na revista Veja. ora em 
circulação, o artigo "M~rcccmo!"l Respeito'". no qual discorre 
sobre a sede irresponsável dt.:: pt>pula:ridadc de nossas estações 
de televisão c mostra a violaçüo diuturna do direito à intimi-
dade c à informação dos cidadãos hrasil~iros. · 

Na verdade, Sr. Prôidcntc .. vimos assistindo nos últimos 
t~mpo~ a uma escalada quase imoral. no rumo do cscandaloso, 
do escatológico, do fúnebre. dll trágico, que são hoje as carac
tt!rísticas básicas da programação televisiva nacional. Quase 
a totalidade do tempo dos grandes jornais de televbão é ocupa
da por not(cias apelativas e catastróficas. revelando uma preo
cupação doentia em divulgar apenas a tragédia, o escândalo, 
a miséria, a morte, o lado negro Ua vida. 

No corpo a corpo pd~l conquista de audiência, denun
ciado por Rob~rto Duailibi. vak tudo. nivelando-se pelo mais 
baixo grau o apelo aos mais negativos dos instintos e interesses 
dos seres humano~. O que se bu~ca é sangue, lágrimas c misé
ria, e as estações de televisão procuram. sofrcg:.~mentl.!", superar 
umas as outras nessa faina insensata que denigre a nossa ima
gem c atesta nosso atraso social c cultural muito mais do 
que qualquer mortandadt: de meninos abandonados. porque 
ela é permanente, pcrsistt'ntl.!" i.: rL·pctida à ~xaustão. 

Nos programas de auditório. como nos programas humo
rísticos. a tônica é a humilha~·~h) das pessoas, a exploração 
da pobreza. da miséria. do patokígico social e humano. da 
natureza simplória dessa gente necessitada e sem cultura. 

Por concordar integralmenk com o~ artigo_ d~ Roberto 
Duailibi c por considcrti-lo um importante alerta para um 
grave problema que afeta a nossa sociedade, passarei a lê-lo 
para conhecimento dos Sr.;. Senadores c tambt!m para que 
conste dos Anais desta Casa. 

"MERECEMOS RESPEITO 

Um princlpio que todos defendemos C o direito 
de informar e ser infoifnado. Mas ternos discutido mui
to pouco o direito do homem de não ser insultado 
em sua inteligência c cm sua senSihilidade em nome 

da liberdade de expressão. Acho yue chegou a hora 
de pararmos para tratar desse assunto. 

Temos assistido diariamente pela televisão a um 
espetáculo grotesco de inva-;ilo da privacidade e desres
peito ao cidadão e ao ser humano. Pessoas simples 
são humilhadas e têm sua dignidade agredida por repór
teres arrogantes e petas càmeras de televisão, que de
vassam sem pudor sua miséria. São vítimas da guerra 
pela audiência entre as grandes redes de televisão, que 
mandam suas equipes de reportagens às. ruas em busca 
de lágrimas e sa~guc, de sustos e monstros, de carnes 
dilaceradas c constrangimento de pessoas humildes. 
É o circo dos horrores effipurrado para dentro de nossas 
casas e, o mais terrível, das casas mais modestas. 

A libe-rdade de expressão é antes de mai::; nada 
um direito político. Sem essa liberdade os governos 
tenderiam naturalmente à tirania e à corrupção, porque 
estariam protegidos contra a vigilância dos cidadãos. 
Foi por essa liberdade que lutaram os revolucionários 
ingleses do século XVII e os franceses do século XVIII, 
os pais da independência americana e os intelectuais 
da Primavera de Praga, sem falar nos que lutaram aqui 
mesmo não faz muito tempo. Mas devemos separar 
as coisas. É lugar-comum dizer que a liberdade de um 
termina onde começa a liherdade do outro. Assim o 
entenderam e o declararam os constituintes franceses 
ao definir os direitos do homem c do cidadão, há 204 
anos. 

O advento da televisão complicou um pouco o 
conceito de liberdade de imprensa. O rádio e atelevisão 
podem ser considaados imprensa'? Devem esses veícu
los exigir os mesmos direitos da imprensa propriamente 
dita? Apesar de havermos sofrido, como poucas profis
sões sofreram. a brutalidade da censura, nosso bom 
senso diz que não. Admitimos c defendemos a tese 
de que o rádio e a televisão não devem ser submetidos 
a nenhuma censura do Poder Executivo. mas é neces
sário que estejam sob alguma espécie de controle social 
efetivo. Exatamente por isso a Associação Brasileira 
de Emissoras de Rádio _e Televisão. Abert, tem um 
código de ética sério c realista. aprovadó por todos 
os seus associados, mas ignorado por ":queles que usam 
suas emissoras para pregar o separati<:;mo. explorar a 
boa-ft! religiosa do público, incitar à violência. disse
minar super~tições ou agir quase como cúmplices dos 
crimes de outrem. 

Como cidadão, deploro essa guerra pela audiência 
a todo custo. Há pouco tempo, uma prostituta foi hru
talmcnte insultada em sua dignidade, e as prostitutas 
têm a sua dignidade, pela investida de uma dessas equi
pes de reportagem. Ot!vo dizer, e com toda a tristeza, 
que havia mais honra essencial cm seu humilhante ofí
cio e no constrangimento de seu parceiro e cliente do 
que no ato dos que lhe violavam a mais inViolável das 
intimidades. 

Como homem de propaganda, considero uma bcsM 
teira essa competição pelo grotesco. Não aceito a ava
liação da eficiência da mídia a partir da '"audiência 
média". Nós anunciamos produtos específicos para au
diências específicas. A mim interessa anunciar automó
veis para uma audiência de 100.000 espectadores de 
um programa intclcctuahncnte a todo cidadão c sofisti
cado, e pensaria duas vezes antes de usar o dinheiro 
do cliente para anunciar refrigerantes na audiência de 
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alguns I?ilhões de espectadores cm programas· de apela
ção como esses. Mesmo porque me aconselha uma ra
zão técnica: ninguém, diante de t_ais imagens, se lem
braria no minuto seguinte do produto anunciado. Não 
há lugar em sua memória senão para a brutalidade 
das cenas vistas e o ofegar histt!rico dos repórteres. 

Os donos dessas grandes emissoras são empresá
rios e cidadãos respeitáveis. Ek:s sabt:m de sua grandt! 
responsabilidade social c politica no exercício do poder 
que as circunstãnciits da vida lh<.! trouxeram. Convi
nha-lhes meditar sobre isso e rcnun_ciar a uma compe
tição que não lhes acrescenta méritos. Eles devem se 
lembrar de que o Código de Ética por eles aprovado 
existe para ser seguido. •· 

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

Durante o discurso do Sr. Áh,aro Pacheco, o Sr. 
Francisco Rollembag deixa a cadeira da pr(•sid(~ncia, 
que é ocupada pelo Sr. Luddi() Portel!a7 Suplente de 
Secretário. 

COMPARECEM MAIS OS SRS: SENADORES: 

Alfonso Camirrgo _Aureo Mello _Cario~_ Antonio De'Carli _ 
José Richa _Júlio Campos_ PedrO Simon_ Valmif-Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Porte lia)- Sobre a mesa, 
requerimento que será lidõ pelo Sr. 1' Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 750, DE 1993 

Requeremos, nos te.rinos do art. 199 Jo Re_gim~J!tO Inter
no, a convocação de Sessão Especial do -Senado Federal, co
memorativo do 40'' aniversário da Lei O'' 2.004, de 3 de outubro 
de I953, que criou a Petróleo BrasileiroS/A:-, PETRDBRÁS, 
e instituiu o monopólio estatal do pctrólCO. · 

Justificação 

Tornou-se uma tradição do Congresso Nacional, como 
representante instituciOnal e político da cidadania, comemo
rar. a cada década, o aniversário da Pctrobrás, empresa criada 
para gerir o monop61io estatal do p<:!tróleo, instituído pela 
Lei n" 2.004, de 3 de outubro de 1953. 

As duas Sessões E-speciais, realizadaS,- respectivamente, 
em 1973 e 1983, foram marCantes c emocionaram tOdos quan
tos participaram ou tiveram conhecimento da grande luta pela 
emancipação energética do Pais. Em ambas as ocasiões, tam
bém criando uma tradição, os reque-rimentos 4.ue deram ori
gem às comemorações foram apresentados por Senadores do 
Estado do Acre e contaram com o apoio de parlamentares 
de praticani.ente todos os Partidos. É sintomático o fato de 
que a primeira homenagem, em 1973, partiu do saudoso Sena
dor Adalberto Sena, modelo de homem público equilibrado, 
lúcido, firme e irrtidu-t!Vclmente Voltado _para as causas maiores 
da nacionalidade. 

Sim. pois o que está effi focO vãi além- da simples Crerilé
ride de uma empresa- o que propomos registrar, mais uma 
vez. é a obra desenvolvida pela Petrobrás, hoje vistoriosa 
apesar de imensas dificuldades financeiras c estruturais, c au
tora das maiores façanhas tecnológicas da atualidadc, princi
palmente na exploração de plataformas marítimas, que desco
brem e extraem óleo nas profundezas abissais do Oceano 
Atlântico. --

Vivemos tempos de desestatização, de transferência para 
a iniciativa privada de açõcs até aqui monopolizadas ou assu
Jni~as pelo Estado. Mas,_é importante que se deixe bem claro, 
privatizar não é sinónimo de di lapidar o património económico 
e social construído pelo povo brasileiro. Exigem-se normas 
elementares de prudência nesse processo, preservando as ar
mas que permitem ao BYãsíl fazer face às pressões e ao jogo 
de interesses supranacionais que dominam o setor energético. 

Daí a importância de reafirmar aos dirigentes, engenhei
ros, técnicos, operários c servídofeS eiri gerãi da Petrobrás, 
que a Nação está com eles, respeitando c aplaudindo seu 
traba!ho diuturno_c muitas vezes altamente penoso. 

E o que o Senado fará~ mais urna vez, na Sessão Especial 
proposta pelo presente Requerimento. 

Sala da:s Sessões, 10 de agosto de 1993,- Nabor Júnior 
- José Fogaça - Magno Bacelar- Pedro Teixeira- Elcio 
Alvares- Carlos Antônio De'Carli- -Albano Franco- Josa
phat MarinhO - José Paulo Bisol - Chagas Rodrigues. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - De acordo 
com o disposto no art. 255, I, b do Regimento Interno, esse 
requerimento será objeto de deliberação após a Ordem do 
Diã. -

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Porte !la)- A Presidência 
- recebeu os Ofícios S/79 e S/80, de I993 (n'' 116/93 e 61193, 

na origem, respectivamente), pelos <.fuais o GovernO-do Esta
do de São Pauto e a Prefeitura Municipal de Mauá - SP, 
solicitam, nos termos da ResoluÇão n" 36, de 1992, do Senado 
Federal. autorização para que possam contratar operações 
de crédito, para os fins que especificam. 

As ·matérias serão despachadas à Comissão de Assuntos 
Económicos, onde aguardarão a complementação dos docu
mentos necessários à sua instrução. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- A Presidência 
comunica: ao· Plenário que recebeu o Ofício n" 96/93, de 5 
-dóCórrentc, do Supremo Tribunal Federal. comunicando que 
aquela Corte, ao julgar a Ação Direta de Inconstituciona
lidade n" 402-:6/600, deferiu, por maioria d~ votos, medida 
cautelar suspendendo a vigência do inciso I do art. 2° da Lei 
n" 96, de I8.5.90, e dos arts. J·• a 5" da Lei n'" 105. de 4.6.90. 
ambas do Distrito Federal. 

O expediente será encaminhado à Comissão de Consti
tuição, Justiça e Çidadania, para conhecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Porte !la)- A Presidéncia 
recebeu o Aviso n"210/93, de 19 de julho último, do Tribunal 
de Contas da União, encaminhando cópia da Decisão n·1 
295/93, bt:m como dos respectivos Relatório e Voto que a 
fundamentam. -

O expediente será encaminhado à Comissão de Assuntos 
Económicos, para conhecimento _c providências que julgar 
cabíveis. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Porte !la)- A Presidência 
recebeu o Aviso n·• 243/93. de 27 de julho último. do Tribunal 

_de Contas da União, encaminhando cópia da Dccis;j"o n'·' 
306/93, b~m como dos respectivos Relatório e Voto que a 
fundamentam. 

O expediente será remeHdo, em cópia, ao Senador Pedro 
Simon, autor do _requerimento n"' 410, de 1992, que solicitou 
dO referido Tribunal o exame da eficácia c eficiência-da aplica
ção do Programa Nacional de Desestatização. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Porte!la) - Esgotado o 
tempo destinado ao Expediente. 
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Passa-se â 

Item 1: 

ORDEM DO DIA 

PROJETO DE LEI 
DACÁMARA 
N'' 110, DE 1993 

(Incluído cm Ordem do Dia nos termos 
do art~ 353, parágrafo único, do Regim~nto Intçrno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n• 110, de 1993 (n·• 3. 714/93, na Casa de ori
gem), _de iniciativa __ do P~csidcnte da Repúhlica, que 
dispõe sobre a estrutura e competência da Ouvido
ria-Geral da República c dá outras providências, tendo 

-Parecer, proferido cm Plenário, Relator: Sena
dor Magno Bacelar, cm substituição à Comissão- de 
ConstitUíÇáo, Justiça e Cidadania, favorável ao Proje
to, com as emendas que apresenta, de no~ 1, 2 e 3; 
pela aprovação das emendas n"s 6 e 7. apresentadas 
perante a Comissão de Constituição, Justiça c Cidada
nia; c pela rejeição das emendas n·'s 4, 5, 8, 9 e 10. 

A discussão da matéria foi cncCrni.da na sessão ordinária 
de 8 de julho último. 

Sobre a mesa, expediente que será lido pelo Sr. 1" Secre-
tário. ---

É lido o s-egu_intc 

MENSAGEM N' 278, DE 1993 

(N• 488/93, na origem) 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Solicito- a V. ExAs a retirada do Projeto de Lei o" 110, 

de 1993 (no 3.714/93 na Câmara dos Deputados), que "Dispõe 
sobre a estrutura e competência da Ouvidoria-Geral da Repú
blica c dá outras providências", enviado à Câmara dos Depu
tados com a Mensagem n·.o 216, de 1993. 

Brasília, 9 de agosto de 1993.- Itam_ar_F_rª_nco. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portclla) - Em votação 
a Mensagem n" 278, de 1993, do Senhor Presidente da Repú
blica, que solicita a retiLada do Projeto de Lei da Câmara 
n' 110, de 1993: 

Em votação. (Pausa.) 

O Sr~ Cíd Sabóia de Can'alho --Sr. Presidente, peço 
a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Lucidio Porte lia)- Tem a palavra 
o nobre Senador _Cid Sabóia de _Carvalho, para encaniinhar 
a votação. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB - CE. 
Para encaminhar a votação. Sem _revis_§.9 _ _QQ orador.) -Sr. 
Presidente, Srs._Senadores, o PMDB manifesta a sua posi~ão 
favorável à retirada, segundo entcndime_ntos anteriores com 
a Presidência da República. De tal sorte que _a mensagem 
conhecida não surpreende a Liderança do PMDB. Apenas 
consuma aquilo que já fora acordado _entre as Bancadas parti
dárias e a Presidência _da República. 

O Sr. Marco Maciel - Sr. Presidentt::, peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Lucidio Porte lia)- Tem a palavra 
o nobre Senador Marco Maciel. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Para encaminhar 
a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente Srs. 
Senadores: __ não é outra a posição da Bancada do PFL ;obre 
a matéria. 

A respeito do assunto deVo, {n-CiuSive, dizer a V. Ex· 
e ao Plenário que estive com o Sr. Ministro dã Justiça, acompa
nh_ando os Srs. Senad.ores Josaphat Marinho e Jutahy Maga
lhaes. Durante a refenda reunião, ponderamos ao Sr. Ministro 
da Justiça da conveniência de que se procedesse a retirada 
da mensagem para que sobre o assunto pudéssemos fazer 
um melhor exame. · 

, Vejo. agora. com satisfação, que o Presidente da Repú
blica houve por bem atender esse apelo, retirando a mensa
gem_, que ensejará, a nosso ver, de modo especial, como foi 
susc1tado pelo Senador Josaphat Marinho, a juízo desta Casa, 
uma melhor avaliação da -proposição que estava em votação. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portclla)- Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O pfojctq será dCfinitivainentc arqUiVado e feita a -devid'â 

comunicação à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portclla)- Item 2: 
PROJETO DE I)ECRETO LEGISLATIVO 

N' 26, DE 1993 
(Iitcluído em Õrdenl do Dia, nos terÕlos dO art. 

336, "c", do Regimento Interno.) 
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 

Legislativo n~ 26, de 1993, de autoria do Senador Hum
berto Lucena e outros Senhores Senadores, que dispõe 
sobre o não pagamento da ajuda de custo aos Membros 
do Congresso Nacional, tendo 

- Parecer favorável, proferido e_m Plenário, em 
substituição à Comissão de Constituição, Justiça e Ci
dadania, Relator: Senador Francisco Rollcmberg. 

-A -discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária 
anterior. 

Passa-se à votação -do Projeto em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. A matéria vai à Comissão Diretora para reda

ção final. 
Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo 

redação finaJ que será lido pelo Sr. 1'·' Secretário. 
E lido o seguinte 

PARECER N• 249, DE 1993 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n' 26, de 1993. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto 
de Decreto Legislativo no 26, de 1993. que dispõe sobre o 
não-pagamento da ajuda de custo aos Membros do CongreS$0 
Nacional. 

Sala de Reuniões da Comissão, 10 de agosto de 1993. 
-Chagas Rodrigues, Presidente- Carlos Patrocínio, Relator 
- Nabor Júnior- Júlio Campos. 
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ANEXO AO PARECER W 249, Dfri993 

Redaç~o _final d~ :rr:ojeto de Decreto Legisl~tivo 
n' 26, de 1993. 

Dispõe sobre o não-pagamento da aj_uda de custo 
aos Membros do Congresso Nacional. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1" Não é devida ao parlamentar ajuda de custo 

p_ela convocaç~o extraordinária do Congresso Nacional, a par
ttr d~ 3~ de JUl~o de 1~2_~- para a apreciação âa Medida 
Prov!Sóna n' 334, de 23 de julho de 1993, que "dá nova rcdação 
aos arts. 5' c 19 da Lei n' 8.031, de 12 de abril de 1990 
que cria o Pro~rarna Nacional de DesestatizaçãÕ- e dispõe' 
sobre a suspensao de processos de privatização". · 

Art. 2" Este Decreto Legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O Sr. Lucfdio Portel/a, Suplente de Secretário, dei
xa a cadeira da presidência, CJ,_ue é_ ocupaçla pelq Sr. 
Chagas Rodrigues, /" ViceMPresidente. . 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Em discus-
são a redação finai. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. - · 
Os Srs. Senadores que -a _aprovanl. queiram -pefmariCCer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à Câmara dos DcputadõS. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 3: 
Votação, em turno único, do Requerimento n\'745, 

de 1993, do Senador Esperidião Amin, solicitando,_ nos 
termos do art. 336, "d", do Regimento Interno, urgên
cia para o Projeto de Lei da Câmara-no !45, de 1993 
(n"' 3.399/93, na Casa de origem), de iriiciativa do PrcsiM 
dente da República, que cria cargos -de Patrulheiro 
Rodoviário F<!deral c dá outras providências. 

Em votação o requerimento, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O Projeto de Lei da Câmara n~ 145/93 _será incluído na 

Ordem do Dia da quarta sessáo ordinária subseqüente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 4: 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 

Cãmara n' 80, de 1992 (n' 906/91, na Casa de origem), 
que acrescenta parágrafo ao art. 24 do Decreto-~ei n~ 
3.689, de 3 de outubro de 1941- Código de Processo 
Penal, tendo -

-Parecer favorável, proferido em Plenário, em 
substituição à ComiSsão de Constituição, Justiça e C ida* 
dania, Relator: Senador Cid Sabóia de Carvalho: 

A matéria ficoU sobre a mesa durante cinco sessões ordi
nárias, a fim de receber emendas, -nos terffi-OS- do art. 23.5, 
incisq_ II, letra '"d", do Regimento Interno. 

A proposição não foram apresentadas emendas. 
Em discussão o projeto, em turn(rúnícó. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria vai ã sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE L.EIDA CÂMARA N• 80, DE 1992 
(N~ 906/91, na Casa de origem) 

Acrescenta parágrafo ao art. 24 do Decreto~ Lei n? 
3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo 
Penal. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. F O art. 24 do Decreto-Lei n" 3.689, de 3_de outu

bro de 1941 - Código de Processo Penal, passa a vigorar 
acrescido do seguinte parágrafo, renumerando-se como § 1 
o parágrafo único e_xistente: 

"Art. 24. o ••••~OO •••••••• o o •• o o -'• , ___ ..___.__ ___ ~-'----•~H~• 

· · · · · · ·§ · z; · · ·s~ J~·-q~·~i ·r~-;~· ~~i~~:-· ~i~~~-ct~ ·p;~~i~~d~ · ~;; 
·detrimento do patrimônio ou interesse da União, Esta
do e Município, a ação penal será pública."" 

Art. 2\' Esta k:i entra em vigor na d;:tta de __ sua publi
cação. 

---O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigu'ês) ..:_,Item S: . 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 

Câmara n" 88, de 1992 (n" 1.172/91, na Casa de origem), 
que acrescenta parágrafo ao art. 370 do Código de 
Processo Penal, tendo 

-Parecer favorável, prof<:!rido em Plenário, em 
substituição à Comissão de Constituição Justiça e CidaM 
dania, Relator: Senador Márcio Lacerda. 

A matéria ficou sobre a mc.sa durante cinco sessões ordi
nárias, a fim de re-ceber emendas, nos termos do art. 235, 
inciso II, letra "d", do Regimento Interno. -

À prop~sição não foram apresentadas emendas. 
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matêria vai à s~mção. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

O PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 88, DE 1992 
(N~ 1.172/91, na Casa de origem) 

Acrescenta parágrafo ao ai-t. Jo do Código de Pro
cesso Penal. 

O Congr~sso Nacional decreta: 
Art. I' O art. 370 do Decreto-Lei n•' 3.689, de 3 de 

outubro de 1941- Código de Processo Penal, passa a vigorar 
com acréscimo de um parágrafo, com a seguinte redação: 

"Art. 3". 
O O O O O O O O O O o 0 O O O O O O O Oo•M'o O. O 00 ••••• O O 00 O O 0 ... O O,·;--:-.:-~~-~-:;.·,--;:-:--;. 0 O O O O~-···· 

§ 2? Consideram-s~ feitas as intimações pcla.sifn
ples publicação dos a_tos ·no o-rgâo oficiál, sendo indi~
p_ensávcl, sob pena de nulidade, que da publicação 
constem os nomes das partes e de seus advogados sufi-
cientes para a sua identificaç?o. ,.. _ _ _ 

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

ArL 3~ RevogamMsc as disposições em contrário. 
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 6: 
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolu

ção n'44, de 1992 (apresentado pela Comissão de Cons
tituição, Justiça c Cidadania, como conclusão de seu 
Parecer n~ 224, de 1992), que disciplina a aprovaçã~-
pelo Senado Federal das operações financeiras com 
o Fundo Monetário Internacional, tendo 

-Parecer, sob n·-· 208, de 1993, da Comissão 
-de Assuntos Econômicos, favorável ao Projeto, 

nos termos de Substitutivo que oferece. 

Em discussão o projeto e o substitutivo, em turno único. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Sr. Presidente, peço·a palavra 
para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) .'___ Concedo _ 
a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy, para discutir. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Para discutir. 
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
considero importante a iniciativa do nob~e Sen~dor Jutahy 
Magalhães de sugerir que o Senado Federal cxammc c aprove 
cada acordo_ que o Brasil, eventualmente, venha a fazer com 
o Fundo Monetário Internacional, cm especial aqueles que 
criem obrigações para o Pai~. 

O Relator, Sénador José Eduardo Vieíra,- proferiu pare
cer que concluiu pela apresentação de U~J?~?)~~()_de resolução 
que exatamente disciplina a aprovação, pelo Senado, das ope
rações financeiras com o FMI. 

Agora, quando o Governo brasileiro estiver por r_ealizar 
operação financeira com o !MI, esta deverá ser encam~nhada 
previamente ao -senado Federal, acompanhada da ~e~1~a _ex
posição de motivos, das razões que recomendam a mtctattva, 
da capacidade do País para assumir os ónus, do parecer do 
Banco Central, da cópia de carta de intenções, de pareceres 
técnícos, do inteiro teor da decisão proferida, além da natureza 
da garantia exigida. . 

Está explicitado, no art. 30, que "em qualquer htpótese 
será ouvida a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
quanto aos aspectos jurídicos da opera~ão,~ e, notadamente, 
no que diz respeito à eventual caractcnzaçao de ato gravoso 
ao patrimônio nacional". 

Eu fiz uma consulta ao Senador Jutahy Magalhães porque 
avalio que, nonnalmcntc, a Mesa do Senado encaminha para 
a Comissão de Assuntos Económicos tactos os acordos que 
são realizados__com organismos financeiros internacionais. E, 
tipicamente, aqui estaria mais um desses acordos a serem 
examinados previamente pelo Senado. -

Aqui se explicita que deverá ser ouvida a Comiss~o de 
Constituição e "Justiça. Apenas ãValio que deva ser deixado 
claro, por ocasião da votação desse projeto de reso_lução, 
ao qual sou favorável, que a Mesa ~o Senado contmuar~á 
a encaminhar, também para a Comissão de Assuntos Econo
micos o exame de eventuais propostas de acordo com o Fundo 
Mone~ário Internacional, porque trata-se do exame do mérito 
da matéria. 

Então, o que cu entendo é que, em se aprovando o projeto 
de resolução aqui, nesses termos. as duas.cornissões.passariam 
a examinar, a de Assuntos Económicos ... 

O Sr._Gerson Camata- Permite~mev. Ex~ um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Com muita honra, nobre 
Senador Gerson Camata. 

O Sr. Gerson Camata - Jnicialmente quero dizer que 
concordo com V. Ex~ e voto favoravelmeme ?O projeto. A 
inidàtlvã dO Se-nador Jutahy Magalhães veio em boa hora, 
no momento oportuno, entretanto, preocupa-me a posição 
que o ·sen-aâo Federal adotaria diante da chamada Carta de 
Intenções, porque esse projeto de resolução, a meu ver, deve
ria conter um artigo que responsabilizasse ou o Presidente 
da República, ou o Ministro da Fazenda, ou o Presidente 
do Banco Central, caso a Carta de Intenções não venha a 
ser cumprida. Essa Carta de Intenções é um documento inicial 
que o Governo brasileiro remet~ ao Fundo Monetário Interna
cional e nelã são fixados os parâmetros que a economia brasi
leira deverá seguir e que são essenciais para a assinatura de 
um futuro acordo com o Fundo Monetário Internacional. V. 
Ex•, todos os Senadores c todos os brasileiros tomaram conhcM 

__ cimento de que o Brasil está fazendo, agora, a 24l Carta de 
Intenções ao Fundo Monetário Internacional. Não cumpriu 
nenhuma. Isso quer dizer quê o Fundo Monetário faz um 
papel do "me engana que eu gosto". Então, o Brasil manda 
uma Carta de Intenções, fixa posiçõe-s de superávit ou déficit 
público, fixa números para uma inflação prevíSfa~- fixa Iímíies 
para a emissão de papel moeda, fixa limites para as contas 
pJ.blicas brasileiras e depois não as cumpre, haja vista que 
o Governo brasileiro já está elaborando a vigésima carta de 
intenção. Qual a minha preocupação? O Senado.FederaL vai 
analisar esse documento e apor ali a chancela, a homologação, 
o aprovo de uma carta de intenção que não vai ser cumprida. 
O Brasil é, renitentemente, não cumpridor dessas cartas. E 
como ficaria o Senado Federal diante da autoridade monetária 
internacional, ou diante do público internacional, se homo
logou uma carta de intenção que o Governo brasileiro não 
cumpre? O Senado poderia estabelecer, dentro desse projeto 
de resolução,- e isso daria mais segurança aos negociadores 
brasileiros e aos negociadores do Fundo Monetário Interna
cional -os impedimentos e a punição à autoridade brasileira 
que mandasse a carta de inten_ção ao Senado Federal e qu~ 
não cumprisse seus termos. Se não é cumprido o que fOI 
previamente estabelecido, o Senado Federal fica mal perante 
o público intetmn! o público externo e perante as autoridades 
financeiras inTernacionais; não é punido, no entanto. aquele 
que apôs, no Brasil, sua assinatura naquele documento como 
uma promessa de cumprimento de algumas meta~ pa~~ a ?h
tenção desses créditos stand-by a que se refere a JUStrficatrva 
do Senador J utahy Magalhães. Então, nobre Senador Eduar
do Suplicy, embora Vote a favor, acredito que _o S:_nado ~ed~e
ral vai arriscar-se na vigésima quarta, na vrgésima qumta, 
depois na vigésima sexta vez, ao homologar u!ll doc_llmento 
que o Brasil não vai cumprir. A carta devena estabelecer 
que o Senado Federal poderá responsabilizar a autoridade 
brasileira que assinar pelo Brasil e que não cumprir as metas 
que o País se impõe a si mesmo para essas negociações. Cem
corda com V. Ex~ e voto a favor do projeto. Cumprimento 
o nobre Senador Jutahy Magalhães pela iniciatiVa, mas obser
vo que falta um freio a esse volume enorme de cartas de 
intenção que o Brasil não leva a sério. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - É fato que o Brasil tem 
deixado de cumprir os compromissos assumidos perante _o 
Fundo Monetário Internacional e, muitas vezes, com o pr6pno 
Senado Federal. _ . . 

Nós, pOr exemplo, recebemos, por parte do Poder Execu
tivo, inúmeraS projeções sobre o comportamento do superávit 
primário, em especial do superávit operacional_que o Brasil 
teria para efl!ító de pagamento dos comprorn1ssos com os 
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credores mternacionais, relativos aos anos cie 1992, 1993, 1994 
e 1995, que nem sempre se realizam. Aliás~ há algo muito 
relevante sobre esta matéria. Ainda na semana passada, os 
Ministros Fernando Henrique Cardoso e Alex Stepanenko 
reuniram os líderes com o Congresso Nacional para transmitir 
o resultado primário c o resultado operacional previstos para 
1994, se permanecer a atual estrutura tributária brasileira, 
e informar aos líderes que, para 1994, teremos um déficit 
primário da ordem de 11 bilhões e 400 milhões de dólares. 

Estranhei essa projcção porque até o presente momento 
tínhamos recebido informações de que haveria superávit pri
mário, de que haveria capacidade de pagamento do setor 
público para fazer frente aos compromissos e eis que, agora, 
em que pese a aprovação do IPMF pelo Congresso Nacional, 
em função de novos cálculos efetuados pelas autoridades eco
nômicas c suas assessorias, deParamo-nos com a projeção 
de um superávit primário negativo ou de um resultado primá
rio que é negativo. 

Então, para 1994, a não ser que haja urna reforma tribu
tária ainda não conhecida, não proposta pelo Poder Executivo 
por enquanto, estaríamos descumprindo a própria resolução 
do Senado Federal, aliás de autoria do atual Ministro da Fa
zenda, enquanto Senador. 

Então, há que haver meios de o Senado Federal acompa
nhar em que medida estão sendo cumpridos os compromissos 
e a própria resolução do Senado FederaL Pelo menos nessa 
resolução está explicitado que poderão ser realizadas as diliR 
gências julgadas necessárias para a ampla instrução da matéria, 
mas acredito que seria interessante pensarmos na compleR 
mentação desse projeto, no sentido de responsabilízar adequa
damente aqueles que firmam c propõem esses comprOmissos. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)--:: .CoMinua 
em discussão o substitutivo. (Pãusa.) - · · -

Se for aprovada a matéria, será a mesma subinetida a 
turno suplementar, quando ainda poderá receber emendas. 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação o substitutivo, na forma regimentaL 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados.(Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à ComiSsãO Dfretora a fim de redigir-o 

vencido para o turno suplementar. 
É o seguinte o Sübstitutivo aprovado: 

SUBSTITUTIVO AO PROJETO 
DE RESOLUÇÃO DO SENADO N' 44, DE 1993 

Acrescenta parágrafo ao art. 4~ da Resolução n~ 
96. de 1989, que •'dispõe sobre limites globais para 
as operações de crédito externo e interno da llnião, 
de suas autarquias e demais entidades controladas pelo 
poder público federal e estabelece limites e condições 
para a concessão da garantia da União em operações 
de crédito externo e interno' •. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1'' O art. 4" da Resolução n·• 96, de 15 de dezembro 

de 1989, restabelecida pela Resolução n" I7/92, do Senado 
Federal, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo: 

"Art. 4" ................................ ~··········'"·"· 

...... § ·4,;···N~-~~~--d~·s~op~~~ÇÕ~s de crédit~··j·~~t~-~~ 
Fundo Monetário Internacional, os pedidos de autori
zação para a sua realização deverão _ser encaminhados 

ao Senado Federal instruídos com os s-eguintes doeu~ 
menios e informações: 

I -mensagem do Senhor Presidente da República 
acompanhada de Exposição de Motivos subscrita pelo 
ministro de Estado competente, explicitando: 

a) as razões que recomendam a iniciativa; 
b) o interesse nacional na realização da operação 

e os motivos que a ensejam; 
c) a capacidade do País para assumir o ônus; 
d) o impacto da operação sobre a estabilidade de 

preços e o crescimento econômico --do País; e 
e) outros dados relevantes. 
II- pareceres do Banco Central do Brasil c da 

Secretaria do Tesouro Nacional contendo minuciosa 
de_scrição dos aspectos financeiros da operação e de 
seus impactos monetários, cambiais e fi~cais; 

III -cópia da carta de intenções ou outro docu
mento que consubstancie a posição do Governo perante 
o organismo internacional; 

IV- natureza da garantia exigida; 
V- as demais informações e ex.igéncias contidas 

nas alíneas e, f, g, h, i e j do parágrafo anterior. 

Art. 2'' Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3" Revogam-se as disposições em contrário. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Peço a palavra pela ordem, 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador. ___ _ 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, na reunião dos 
Líderes, há pouco realizada, tive oportunidade de fazer um 
apelo ao Presidente Humberto Lucena, no sentido de que 
sejam examinados pela Mesa Oiretora os cinco rt!querimentos 
por mim apresentados desde junho passado até julho deste 
ano e que ainda aguardam parecer da Mcs:a. 

A Mesa do Senado, normalmente, tem dado parecer favo
rável. não criando qualquer problema para deferir requeri
mentos de informação dos Srs. Senadores, o que representa, 
inclusive, um dos instrumentos mais importantes de fiscali-
zação do Executivo. _ _ __ _ 

Informou-me a AssessorT3 da Mesa que, há tempo, não 
há reunião da Mesa e, por isso, esses requerimentos estão 
aguardando parecer. 

Portanto, Sr. Presidente, formulo um apelo à Mesa Dire
tora para que se reúna o quanto anteS para examinar esses 
assuntos, a fim de que não haja mais delonga na apreciação 
dos requerimentos. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Comunico 
a V. Ex" que, como afirmou O nobre Presidente Humberto 
Lucena, a matéria será examinada pela Comissão Diretora. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Passa-se 
agora à apreciação do Requerimento no 750/93, lido no Expe
diente, de autoria do Sr. Senador Nabor Júnior e outros Srs. 
Senadores. solicitando a realização de sessão especial. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, será cumprida a deliberação 

do Plenário. 
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presi
dência convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 
18h30min, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-l

REQUERIMENTO N'' 670, DE 1993 
Votação, em turno único, do Requerimento n" 670, de· 

1993, do Senador Dario Pereira, solicitando, nos termo regi
mentais, que, sobre o Substitutivo da Câmara dos Deputados 
ao Projeto de Lei do Senado n" 179, de 1990, além da Comissão 
constante do despacho inicial, seja ouvida, também, a de Ser
viços de Infra-Estrutura. 

-2-
REDAÇÁO FINAL PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO N 15, DE 1992 
Discussão, em turno único, da RCdãÇâo Final do Projeto 

de Decreto Legislativo n" 15, de 1992 (n' 22191, na Câmara 
dos :ç>eputados), que homologa ato do Conselho Monetário 
Nacional que autorizou a emissão adicional de papel-moeda 
10 valor de cinqüenta _e dois bilhões e seiscentos milhões 
je cruzados. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Volta-se 
à lista de oradores. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhã!!~. 
(Pausa.) 

Concedo a_ palavra ao nobre Senador Pedro Teixeira. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador B'eni_Veras. (Pau
sa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Aureo Mello. 

O SR. AUREO MELLO (PRN-AM. Pronuncia o seguinte 
discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, tive o ensejo, ontem, de abordar um melindroso assun
to: a presença de tropas americanas na fronteira do Brasil, 
extemporaneamente dispostas a exercitar as suas habilidades 
bélicas, os seus treinamentos de combate, sob a alegação fútil 
-ao que me parece- de que, na área amazônica, estariam 
obtendo condições bem melhores do _que aquelas que tiveram 
em guerras na selva, reais e ao vivo, .que- já exerceram em 
outros países. 

E, Sr. Presidente, pior do que a notícia de que mais 
780 soldados chegarão por esses dias à região da Guiana fron
teiriça com o Brasil, estamos sabendo que também tropas 
francesas, inglesas e_de países capitalistas aproximam-se, cada 
vez mais interessadas_ em exercitar guerra na selva amazônica. 
Sabemos que a ambição desses países nada tem a ver com 
a variedade vegetal de que Humboldt e outros botânicos. e 
pesquisadores falavam , pois o que de fato interessa a esses 
pafses é o subsolo. a riqueza amazônlta, a COnquista ae uma 
área. o que para eles foi desleixo dos países que guerrearam 
- Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos - que deveria 
ter sido utilizada como elemento de pacificação para saciar 
a fome vulpina e feroz dessas nações. 

Sr. Presidente, fui informado, pelo noticiário dos jornais, 
que as Filipitias, à semelhança do Panamá e de _Gtanada, 
estão se entregando de mãos postas ao domínio militar dos 
Estados Unidos para talvez servirem de pasto à crise que 
está assolando os países do mundo; essa crise é, para eles, 
tão grave corno a seca de uma região das árc~s nordestinas 
e que julgam compensar na exuberância da terra brasileira, 
que ali está obtendo o seu progresso a passos lentos, com 

o sacrif(cio que o Brasil pode ter em relação a elas e que 
poderão vir a ser o naco saboroso capaz de ser aproveitado 
por essas nações. 

Peço e clamo mais urna vez a atenção das forças respon
sáveis por este País: é um caso profundamente sensitivo. bas
tante delicado_. E volto a insistir no sentido de_ que o Brasil, 
se for_ atacado por essas feras civilizadas, por esses detentores 
da técnica armeira e armada do mundo moderno, poderá 
se defender ou poderá exigir a manutenção do seu direito, 
~o status quo da realidade política que se vê e se observa. 
E urna situação muíto especial. O Governador do Amazonas, 
Gilberto Mestrinho de Medeiros Raposo, tem razão quando 
lança, no programa de televisão que é transmitido aos sábados, 
o seu alerta cm relação à presença insólita c inexplicável de 
militares estrangeiros na fronteira do Brasil. -

A esta altura, tern~se a impressão de que se essas forças 
estrangeiras _tiverem a ousadia de transpor um passo além 
da fronteira, o Brasil corre o risco de reeditar um grande 
Vietnã ou uma Coréia do Norte, nos termos em que aconte-
ceram historicamente. -

A ONU vem de decidir que os povos indígenas de_ quais
quer pafses do mundo têm _autonomia e, conseqüentemente, 
independência territorial para gerir a Sua vida corno nações. 
E o Brasil, cheio de nações indígenas, se porventura decidir 
gefir essas nações, ·estará sujeito a sofrer umã intervenção 
dos atuais tutores do mundo, que não hesitam em bombardear 
o Iraque, nem tremem ante os princípios jurídicos e a indepen
dência de qualquer nação que não siga o catecismo por eles 
ditado, pressionando, agora, com um cinismo deslavado, em 
termos radicais e extremados, em termos militares, quando 
não vêem atendida ou correspondida a sua pretensão relativa 
a esses territórios. 

Já se sabe que as nações do mundo andam aflitas no 
plano financeiro e estão acometidas de crises graves, que, 
para eles, poderiam ser solucionadas através da obtenção de 
novos espaÇos que se ab-rem, alvissareiros e acolhedores, em 
terras brasileiras. Vamos ficar atentos a esse fatO. O Ministério 
das Relações Exteriores, a diplomacia brasileira que preste 
atenção ao que se está passando no Norte do Brasil. Que 
sejam tomadas as providências fundamentais iniciais d_e enten
dimento, para que não tenhamos a decepcionante hticatornbe 
de urna intromissão indébita nas áreas brasileiras. 

O Brasil é um país que ninguém pode mais deter,_síntese 
do mundo, miscigenação de raças, povo escolhido, até por 
uma predestinação superior c Cxtrarerrcna, para representar 
a fusão dos povos do mundo inteiro. Brasil enorme, de rico 
território espalhado t~ntadoramente para que os povos guer

-reiros aqui venham experiitlentar a sua Voracidade, que é 
o mesmo trabalho do vampiro que morde a carótida de um 
ser viVo paia dela extrair o sangue que o alimenta nas noites 
invisíveis dos seus passeios aéreos na supcr'fície da Terra. 

Portanto, mais urna vez insisto nesse assunto: como outros 
brasileiros ilustres estão atentos, não somente eu, como ama~ 
zônida, como filho de um grande País que tem que se cuidar 
para não ser peça desse grande dominó que é a política interna
cional. 

Gostaria de ter aprofundado mais nesta matéria, mas, 
Sr. Presidente, dito isto hoje, da mesma forma que o disse 
ontem, falando sobre o Projeto Calha Norte, talvez seja urna 
forma de abrir um pequeno talvegue, um pequeno rego. um 
fosso no espírito dos meus patrícios, para que observem a 
gravidade das circunstâncias._.que estão aparece_ri.do e aconte
cendo para o Norte do Brasil e para o BrasiL 
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Setecentos e Oitenta boinasMverdes, pára-quedistas, ran
gers, seja lá o que for, eles não vê-m aqui para fazer exercício 
de tiro ao alvo ou brincadeirinhas_de_"pcga-bandido'"; eles 
vêm para se exercitarem nas matas brasileiras, para olharem 
as nações indígenas que estão exigindo terras e direitos. Algu
mas_ nações estão inclusive contrabandeando - e os jornais 
o dizem no dia de hoje - o mogno brasik:iro, as madeiras 
de lei deste País. 

Por que a nação indígena haveria de ter pátria? A nação 
indígena não tem obrigação de ter pátria, ela é nómade, ela 
entra pelas terras da Venezuela ou nas teHª-S do Brasil. É 
outra civilização, é outro grupo étnico, é õUtro sistema políti
co. Trata-se do homem primitivo mantido nessa situação talvez 
por uma imprudência nacional. 

Sempre fui e continuarcrSendo pela mistura rápida e 
urgente do índio com o branco; do índiu com o brasileiro 
através da miscigenação. 

O Sr. João Rocha- V. Ex~ pcrmíte=me-~Uin aparte? 

O SR. AUREO MELLO -Com muita honra, Senador 
João Rocha, de quem estávamos saudosos. · 

O Sr. João Rocha- A recíproca também é yerdadeira, 
nobre Senador Aureo M.ello. V. Ex~ está tocançlo cm um 
assunto realmente ffiuiio importante c muito profundo. O 
meu Estado de Tocantins, assim como o seu Estado do A_roazo- _ 
nas, concentra hoje uma das maiores reservas indígenas do 
País com cinco ·mil habitantes. Concordo plenamente com 
V. Ex• quando diz que estamos Vivendo atualment_e a Q_effi:.a_-· 
gogia da proteção indígena e, com isso-;- prejudicando essas 
comunidades, descendentes dos primeiros habitantes do nosso 
País. Entendo que a soLução não está na dimensão terr'itor:lâl 
e, sim, em se possibilitar melhores condições de vida para 
o índio. Dos cinco mil índios de Tocantins, dois mil e quinhen
tos deles estão concentrados na Ilha do Bananal e os outros 
dois mil e quinhc!ntos na região do Bico do Papagaio. A dema
gogia, a preocupação com a proteção do índio~ que é fanta· 
siosa, que é mentirosa, s6 tem preju-dicado os silvícolas em 
nosso País. O índio não precisa daquele espaço territorial 
tão grande porque a partir do momento em que estamos dando 
liberdade excessiva para o índio, está acontecendo aquilo que 
o programa Fantástico registrou e que V. Ex~ colocou tão 
bem: as nossas reservas, a nossa madeira de lei, principalmente 
o mogno, está servindo como trampol_im para o _enriqueci
mento de pessoas que não têm nada a ver com a comunidade 
indígena. Vimos milhares de toras de mogno saindo da região 
indígena, e o índio lutando por aquilo que não é delc,lutando 
para que o cidadão comum não proteja a suã reserVa porque 
ele foi comprando c foi mal direcionado, mal informado. Tal
vez por não serem aculturados, estão sendo cngan_ad.os.~En~ão, 
o País precisa, nobre Senador, da verdade, da transparência. 
O índio não precisa de dados populacionais, de país indepen
dente; precisa de um território que lhe seja útil para a sua 
sobrevivência e para o seu cotidiano. Coincid~ntcmentc, hoje, 
comentando com um _colega, falei que se criássemos com seri_e
dade grandes reservas_ ecológicas~_ grandes parques ecológícos 
para o índio, com um custo 50 vezes menor dii_que o necessário 
para manter as _atuais _reservas indí_genas, p9deríamos dar~lhe 
o peixe, a habitação, tudo aquilo de que precisa para manter 
a sua origem, a sua identidade. O problema do índi? c~rre_s_-_ 
ponde exatamcnte à imagem do Brasil: a imagem da d~ma
gogia com que temos de acabar. O Brasil precisa de transpa-= 
rência, de sinceridã:de e, mais ainda, de responsabilidade, 
nobre Senador! A cada dia, a cada momento, sentimos a 

preocupação do imediatiSmo. Hoje, no Brasil, se proteger 
índio é moda, determinados segmentos procuram, através do 
silvícola, através dos nossos primatas, buscar espaço na im
prensa. buscar um meio de comunicação mais fácil com a 
sociedade. Então, exponho a V. Ex" o seguinte: no ffieU Esta
do, Tocantins, para 5 mil índios_, o espaço q~~ lhes damos 
hoje! é ab::iOlutamente excessivo, uma vez que eles não o usam 
e dele não usufruem. Mas o_ jndio é cobrado a cada dia. é 
explorado por essa sociedade que busca resUltado imediato, 
sem nenhum proveito presente ou futuro para a população 
indígena. Un.o-me, portanto, a V. Ex~ neste momento do 
seu pronunciamento, quando adverte que o País precisa sair 
dessa fantasia, dessa demagogia· e tem que se encontrar_ com 
a verdade, ou seja, não defender aquilo em que intimamente. 
não acreditamos, aquilo que não queremos. O Brasil tem 
que buscar sua verdade e uma das verdades é dar à população 
indígena aquilo de que ela precisa. Não devemos extrapolar, 
não devemos demarcar terras indígenas onde existam reservas 
minerais importantes. No meu Estado, buscam pcrmanen~ 
temente a proteção da Ilha do Bananal como reserva indígena, 
e não é nada disso. A ilha é um grande parque ecológico 
do qual o índio nada desfruta. Entretanto, existem segmefltos 
da sociedade que, usando o nome do índio, buscam distorcer 
e inverter a verdade da realidade nacional em relação ao 
índio. Queria dizer que V. Ex• está certo em seu pronuncia~ 

·-rrrento quando fala que não se resolve o problema do País 
com organizações internacionais que não conhecem nada da 
nossa realidade e ficam vendendo nossos espaços lá fora e 
buscando recursos a fundo perdido, usando o nome dessa 
população sofrida. Como vimos no Fantástico, _toda aquela 
reserva que estamos fazendo para os índios, sem dar apoio 
técnico e sério_ de retaguarda, está sendo inútil, pois estão 
levando a madeira para fora, estão dilapidando o nosso patri~ 
mónio florestal. Tudo isso é feito em nome do índio. O que 
me estarreceu - e é o mais sério - foi ver o índio pegar 
borduna, pegar espingarda para defender aquilo que não é 
dele, para defender aquilo que ele deu de graça ao explorador, 
ao madeireiro. Na convicção de que estamos defendendo o 
interesse dessa população indígena, parabenizo V. Ex", que 
está tratando de assunto muito sério. Lamentavelmente, a 
imprensa não percebe a dimensão disso. Ela diz que é preciso 
defender o património do índio, maS, na: realidade, não esta
mos defendendo índio nenhum; estamos defendendo, isto sim, 
interesses económicos escusos. 

O SR. AUREO MELLO .:__Muito obrigado pelo aparte, 
nobre Senador João Rocha. 

Como diúa, estávamos saudosos da sua presença. Pelo 
visto, V. Ex~ voltou até mais esbelto,_ I_'ivali?:ando com esses 
apêndices frontais, que sãO peculiares a nós que tem-Os jeito 
de Senadores a_ntigos. _ -·--

Realmente, tudo que V. Ex~ está_ dizendo expressa o 
fato com o qual temos de nos. preocupar, porque o Brasil 
não deve estar fazendo a instituição de nações indígenas para, 
amanhã, serem pretexto para os grandes tUbarões -e vorazes 
lobos internacionais se julga~em nó direito de aqui introdu
zirem o seu artelho conquistador. E, conseqüentemente, irra
diando a sua força de domínio, a sua megalom~nia política 
evidenciada em todos os instantes nesses países q-Ue já foram 
açambarcados e papados por eles como Granada, o Panamá 
e as Filipinas. 

Mas _se usarmos de inteligência e de diplomacia para que 
o aborígene nacional-embora a imprudência da Constituição 
Federal houvesse lhes dado peculiaridades de verdadeiros po-
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vos autônomos - venha a ser aproveitado e assimilado pela 
sociedade bra..o;;ileira, como já o fez ilumã __ assimilação, não 
diria destrutiva, mas espontânea, a Região Amazônica gerará 
o tipo maravilhoso, talentoso e interessante que é o caboclo 
nacional, o caboclo amazônida. 

Portanto, esses desvairados idealistas --coitados! pois 
vivem tropeçando nas bandeiras e fita:-; de uma ecologia sem 
sentido ... que atentem bem, pois os tempos não são para 
cantoria nem marchas místicas laudatórias à imagem ou fórmu
las criadoras ou criatiVas, idealizadas por eles. Os tempos 
são para se observar com extremo senso prático e com absoluta 
cautela o lado econômlco das coisas; o lado polítit.'o e ambi
cionai das nações; o lado financeiro que é de uma ver~adeira 
voracidade, antropofagia dirigida _a irm~os que eles não julgam 
irmãos, a povos que não consideram do seu nível, a nações 
que precisam devorar pata que continuem desfrutando a apa
rente saúde económica C política. 

Portanto, volto a insistir: as palavras do Se~ador João 
Rocha são palavras realmente verdadeiras Je se atentar. Inte
grar o índio nacional à sociedade, dar-lhes os ~ireitos e as 
garantias que o cidadão deste país possui, m_as evitar que 
existam figuras utópicas, figuras irreais,- Como a posse de ilhas 
no Bananal, ansiosas, talvez, por se tornarem Marajós, mas 
que, em realidade_, não beneficia o nosso patrício de pé no 
chão e altivo cocar e, ao mesmo tempo, servem de pretexto 
para que os habilidosos e famintos povos responsáveis por 
muitas tristezas do mundo queiram aproveitarRse para trans
formarem isso em coiSã sua, -em cosa nostra, c.Omo eles pró-
prios diriam. - __ 

Eles, os responsáveis pelos buracos de ozônios; eles, os 
que expelem os gases mefíticos e_ deletérios que produzem 
a contaminação do_ mundo;- eles, os que depois vêm acusar 
o Brasil de estar desmatando a Floresta Amazônica, dizendo 
que a Amazónia é o pulmão do Mundo e que o Planeta vai 

ficar com falta de ar por causa dessa destruição 

O SR. EDUARDO SUPLÍCY (l'T ~ SP. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. PI:ç:sidcnte, 
Srs. Senadores_,_diante das diversas entrevistas feitas pelo Ltder 
do PPR, Senador Espcridião Amin, à imprensa sobre o ParM 
tido dos Trabalhadores, considero importante que aqui possa 
S. Ex~. como Senador, colocar aquilo que tem dito aps jornais 
para que eu possa, como repre!:.t:ntante e Líd~r do PT no 
Senado,, e perante S. Ex•, explicitar al~uns pontos ~n~portante~. 

Como o Senador Esperidião Amm está pres1dmdo a reu
nião do PPR, nesta tarde, e tendo s9!ic!tac!o ao Líder Epita:io 
Cafeteira que estivesse presente durante o meu p~On_u~ciUM 
mento avalio que o debate se dará de forma m~1s et!ca e 
corret~. até porque somos Parlamentares que ten)OS tido ~~a 
história de respeito m-útuo, com sua presença em_ plenar_IO. 
Desta maneira eu oostaria de_ deixar para fazer amanha o 
pronunciamento sobe>re (),assunto l?erante não ap_cn_ã-~ O Lfdcr 
do PPR, Senador Epitacro Cafctetra, mas tambem d1antc do 
Presidente do Partido, Senador Esperidião Amin. 

O Sr. Epitacio Cafeteira- V. Ex~-rne permite uffi-aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Com muita honra, Sena· 
dor Epitacio Cafeteira. 

O Sr. Epitacio Cafeteira - Pelo que e~tou_entendend? 
V. Exo quer deixar para amanhã o pronunciamento. ~ermi
ta-me apenas fazer uma colocaç~o. Penso que, na rcahdade, 
V. Exa gostaria de fazer um pronunciamento quase que de 
perguntas e respostas porque, comô não está presente o Presi-

den!e do Partido e, pOr isso, V. Ex• deixa de falar, amanhã, 
na hora do seu pronunciamento, V. Ex1 fica como um dos 
interlocutores privilegiados, pois vai falar mais, dando os aparM 
tes que quiser e, conseqüentemente, cria uma situa9ão difícil 
para o Senador Esperidião Amin. Então, em rcahdade, V. 
Ex-• pode fazer sua colocação. Estou aqui exatamente a pedido 
do nosso Presidente, Senador Esperidião Amin, para prestar 
os esclarecimentos que V. Ex• desejar sobre qualquer assunto. 
E será muito mais fácil, porque prometo que não vou fazer 
um diálogo permanente, interrompendo seu discurso. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Senador Epitacio Cafe. 
teira. em respeito à gentileza de V. Ex•, de ter vindo ao 
plenário diante do aviso que fiz ao Gabinete do Senador EspeM 
ridião Amin, posso introduzir a matéria, deixando alguns tópi
cos para, eventualmente, falar perante o Senador Esperidião 
Amin, aqueles que -acredito- deveria apresentar na pre
sença de S. Ex' 

Mas quero ressaltar, Senador Epitacio Cafeteira, que o 
Partido dos Trabalhadores procura realizar, com responsa
bilidade, o que consta da Constituição brasileira. Quais são 
as atribuições dos Parlamentares, dos representantes do povo, 
dos Deputados e Senadores?_ Além de representar o povo 
-está escrito na Constituição -a nossa atribuição é legislar 
e fiscalizar os atos do Executivo. Assim procuramos fazer 
com responsabilidade. 

Ao longo da minha história de Parlamentar, tantas vezes, 
pessoas. cidadãos me procuraram, porque, de algum modo, 
detectaram atos contra a probidade administrativa, irregula
ridades, contra seus direitos constitucionais, porque seus dir_eiR 
tos humanos não estavam sendo atendidos, e assim por diante. 
Vieram a mim, vieram aos Deputados do Partido dos Traba
lhadores: José Dirceu, José Genoíno, Deputado Vladimir Pal
meira, Hélio Bicudo, Irina Passoni, enfim, a todos oS 35 Depu
tados do Partido dos. Trabalhadores e a mim próprio, como 
Senador, transmitir urna informação relevante, dizendo: Por 
favor, verifique isto, desvende aquilo, examine, porque esta
mos acreditando que algo está inadequado e incorreto. 
_ Ora, tenho aqui um exemplo. No sábado passado, fui 
a Ribeirão Preto, onde estive conversando com o Prefeito 
Antonio Palocci Filho; conversei com o Presidente das CenR 
trais Telefônicas de Ribeirão Preto, o Sr. Ricardo Gorayeb, 
Superintendente dessa empresa, que me transmitiu uma infor
mação de grande relevância. Eu, como Sena?or: o que d~vo 
fazer? Darei o exemplo agora, Senador Epttacw Cafeteira. 
P.edi a ele que me transmitisse com a maioT precisão, em 
um ofício, para que eu, então, pudesse infonnar ã Casa; ao 

-Ministro das Comunicações, Senador Hugo Napoleão; ao Pre
sidente da TELEBRÁS, Brigadeiro Adir; ao Presidente da 
TELESP. Vou cumprir rigorosamente: com a-minha obrigação 

_ constitucional. Até liguei para o Ministro Hugo Napoleão 
que, infelizmente, se encontra adoentado e não póde atende~, 
pois está em sua residência. Liguei, portanto, para o Prest
dentc da TELEBRÁS, Adir Silva, que se encontra em São 
Paulo. Daí por que, somente amanhã, possivelmente. p~derei 
obter considerações dos mesmos sobre os fatos relativos a 
respeito dos quais vou tratar neste instante. 
- O ofício do Superintendente da CETERP diz: 

..A fim de implantar o Sistema Móvel Celular em 
Ribeirão Preto. a CETERP, como uma de suas trata
tivas iniciais, erit julho de 1992, firmou com a TELESP 
um simples protocolo de intenções _a ser convalidado, 
atràvés de pacto contratual, dentro de trinta dias a 
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contar da assinatura do protocolo. Não tendo havido 
contrato resultante do referido protocolo, esvaziou-se 
de validade qualquer. 

No período subseqüente houve extensa troca de 
correspondência- entre a CETERP e a TELESP, envol
vendo conversações, mas não se chegou, cm momento 
algum, a uma aceitação mútua das condições preten
didas pelas duas partes. 

Mesmo com séria resistência por parte da CE
TERP em aceitar as condições que a TELESP preten
dia impor, essa última empresa lançou um edital de 
concorrência pública, destinada à _aquisição de equipa
mentos para a implantação do SiStema Móvel Celular 
em diversos pontos do Estado de São Paulo, inclusive 
para a região de Ribeirão Preto. 

Quanto à região de Ribeirão Preto, citada no edi
tal, destaca-se: 

1) a CETERP, empresa pública municipal de Ri
beirão Preto, tem sua área de abrangência geográfica 
precisamente delimitada: Ribeirão Preto, Bomfim Pau-
lista e Guatapará; -

2) o serviço de_ telefonia muniCipal em Ribeirão 
Preto data do final do século XIX. No ano de 1969, 
lei munkipal conferiu-lhe a a!Jal personalidade jurídi
ca: empresa pública municipal; 

3) A CETERP possui autonomia face à legislação 
federal que lhe reconhece essa condi_ç_ão. Não está sob 
a gerência, domínio e/ou outra qualquer forma de inter
ferência da TELESP em sua gestão; 

4) Quando a TELESP lançou edital para a compra 
de equipamentos sem, especifkamente, men-cionar a 
CETERP, apenas fior referir-se à área de Ribeirão 
Preto, não abrangeu a CETERP posto que Ribeirão 
Prero é sede de região administrativa e compreende 
diversos muriidpiOs;-

5) O fato de a CETERP não haver sido nominada 
no edital lançado pela TELESP, excluiu a CETERP 
da possibilidade de adquirir fáiS equipamentos daquela 
empresa, porquanto estaria procedendo à compra de 
terceiros sem a licitação própria a que está obrigada. 

Em 17 de junho de 93. a CETERP enviou para 
publicação o edital de concorrência pública n" 4/93, 
relativo à aquisição de equipamentos para implantação 
do Sistema Móvel Celular. Obedeceu. na elaboração 
do edital. a normas fixadas pelo Ministério das Comuni
cações e foi ele publicado no Diário_Ofi_daJ da União, 
Diário Oficial do Estado_.__ Diá_riº---.Oficial do Município 
e em diversos_ periódicos locais. 

Seis empresas retiraram o ·matCrial para partici
pação na concorrência. 

Quatro delas solicitaram prorrogação do prazo pa
ra entrega das proposta::; e foram atendidas com a dila
ção de 15 dias. 

No dia marcado para a entrega das propostas, 3 
de agosto, até às 16 horas, n!.!nhuma empresa compa
receu. 

Às 17 horas do mesmo dia, a CETERP recebeu 
solicitação judicial para informar mandado de segu
rança impctni.do pela EQUITEL, empresa vencedora 
da concorrência realizada pela TELESP, ba~icamcnte 
alegando estar Ribeirão_P:rc_to, CETERP. _abrangida 
na licitação da estatal TELESP. 

No dia 5 de agosto, no período da manhã, a CE
TERP foi visitada por dois funcionári"Cfs do escritório 

regional do Tribunal de Contas d~ Ribeirjio Preto, que 
transmitiràirrsoJicitaçãOilo Ministro-Conselheiro, Cor-· 
iegedcir Antônio ROqUi Citadini, no sentido de prestar 
"informações sobre a referida licitação, em face do 
notfciado e ocorridO". Houve ainda um alerta para 
a CETERP quanto à " obrigação legal de adição de 
medidas corretivas que, eventualmen.t~. lhe forem de
terminadas (Lei Federal n' 8.666, art. 113, § 2', in 
-fine). - -· - -

Mediante o fato de que estamos perãfite uma licita
ção "'deserta", a legislação nos abre a possibilidade 
de efetuarmos agora uma aquíSiÇãó dOs equipamentos 
sem nova licitação. Para tanto, te"fnós sido procurados 
por empresas nacionais e multinacionais. Todavia, h~ 
que se conSiderar as questões políticas en-volvidas, para 
que pedimos a análise e o. apoio de V. Ex~ 

Atenciosamente, 
Ricardo Gorayeb: Superintendente." 

Aqui está um exemplo, Senador Epitacio Cãfeteífa~ d<;: 
como çidadãos procuram um Parlamentar para exame de pro-
blemas havidos. -

A CETERP é- uma empresa de natureza municipal, consi
derada eficiente, que presta serviço de telefonia ~ custos e 
a preços menores do que a TELES~, em tC:dQ o Estado ?e 
São Paulo, e a muitas outras companhias do Ststema Telebras. 

Constitucionalmente. ela estava reali:z;ançlo u.ItJ.<J.licit~ç_ã9. 
Sabe-se, no·entanto, que essa história de licitação de conce-ssão 
para equipamentos de telefonia móvel tem dado mujto a falar_. 
Sabe-se que a NEC e outra empresa que tanto está_disputando 
o mercadO de telefonia acabaram entrando em litígio judicial, 
disputando todo o mercado do Estado-de São P<;~.ulo e outros 
ainda. Houve denúncias, e os jornalistas Jânio de Freitas c 
Luiz Nassif examinaram, dos jÇtrnais O Estado de S. Paulo 
e a Folha de S. Paulo, inúmeras situações em que ocorreram 
indícios de sobrepreços, de combinação e assim por diante. 

Há poucos dias, foi anunciado que as empresas que esta
vam disputando a licitação sobre a telefonia móvel, ~a ~~e<} 
da TELESP e em outras áreas, fizeram as pazes. Há mdtctos 
de que está havendo uma divisão de mercado entr~ _muitas 
dessas empresas. O .que soou estranho para o prefeito c para 
o Superintendente das Centrais Telefônicas de Ribeir!}Q Preto 
é que _a licitação para um mercado tão disputado como o 
de Ribeirão Preto, uma das regiões de maior renda per capita 
do Brasil e com extraordinário potencial, permaneceu deserto 
como se houvesse um entendimento. 

Aqui sou eu que gostaria de obter os esclarecitpentos 
do Ministro das Comunicações, do President~ da TELE
BRÁS, do Presidente da TELESP. Será que teria havido 
um entendimento com relação a essas grandes empresas, que 
foram inclusive procuradas por essas autoridades para chega
rem a um entendimento, para que permanecesse deserta aque
la licitação feita pela empresa de Ribeirão Pn::to? Quer a 
TELESP forçar que ela será a que vaí realizar os contratos 
sobre telefonia móvel na área de Ribeirão Preto, que vem 
sendo comprovadamente bem administrada, bem serVida, com 
custos e preços menores do que em outras regiões? 

Gostaria de obter os esclarecimentos da TELESP, da 
TELEBRÁS e do Ministro_ das Comuni.cações._. __ 

Senador Epitacio Çafeteír_a_, aqtii está um episód~~· o de 
um Senador que utiliza de suas obriga~ões, respon~a~thdades 
e instrumentos legais e constitucionais para ave~t~~ar al~o. 
Nos jornais, diante das palavras do ~e?a.dor Espcndtao Ar~un, 

_fez-se referência ao caso da Secretana Sand~a FernA!l_dr~,9e 
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Oliveira diante daquilo que observava acontçcer no País, na 
CPI, diante dos esclarecimentos_ que o SecretáriO do Presi
dente Fernando Collor de Mello, Cláudio Vieira, dava sobre 
uma denominada Operação Uruguai. E ela, rendo percebido 
que na empresa onde trabalhava, ASO, se montava uma expli
cação para ocultar a verdaçleira história, resolveu procurar 
parlamentares. Que parlamentares escolheu? O Deputado Jo
sé Dirceu e 6 Senador Eduardo Suplicy. Por que razão? Ora, 
uma cidadã vê que os brasíleiros estão sendo enganados, indig
na-se, pensa na criança que -está por nascer, pensa ho Brasil 
que ela quer para sua filha e, num ato de coragem, dirige-se 
a um Parlamentar para contar que aquela história -não era 
verdadeira. Procura este Senador. Qual é a miilha responsa
bilidade? Tentei mostrar à secretária Sandfa Fenlândes de 
Oliveira a importância de ela vir ao CongreSso NaCionãi trans
mitir aquilo que sabia, ato para o qual ela necessitaria de 
coragem. 

Sei que o fato causou constrangimento para a ernpi'esa 
ASO, para o seu presidente, o Sr. Alcides dos Santos Díniz. 
Sei que ele ficou extremamente preocupado com o assunto, 
pois me procurou, afirmando que, afinal, não era tão amigo 
assim do Sr. Fernando Collor de Mello ou do Sr. Paulo César 
Farias e que, com este último, _n~o havia realizado um número 
significativo de operações. Disse-me, inclusive, após os fatos 
terem se tornado conhecidos, que, durante a minha candi
datura a prefeito, ele havia preferido favorecer o candidato 
Paulo Maluf, de quem era muito amigo. A prOPQSito, li ontem 
na Folha deS. Paulo que, uma vez por semana, o Sr. Alcides 
Dirtiz. durailte toda a campanha para prefeito, se encontrava 
para o ·café da manhã com o Sr. Paulo Maluf. 

Voltando ao assunto, tratava-se de um acontecimento 
diante do qual um Senador ~o Partido dos Trabalhadores 
não poderia se omitir. Então, cumpri com o meu dever consti
tuciOnal. 

Sabe muito bem o nobre Senador Epitacio Cafeteira. 
os meus Colegas no Senado, o Presidente Chagas Roqrigucs 
e o Presidente dos dois primeiros anos desta legisla(ura, o 
Senador Mauro Bencvidcs, o quanto me empenhei desde o 
inícío do mandato para que nós Senadores tivéssemos acesso 
ao Sistema Integrado de Administração Financ_eira da União 
-- SIAFI. Graças a esse aéessO, pudemos detectar - c a 
imprensa póde tomar conhecimento disto- por meios consti
tucionais e legais, os gastos abusivas realizados pela Legião 
Brasileira de Assistência, em Cana pi. A lagoas. particularmen
te no ano de 1990, época do confronto cl~itoral no qual tanto 
se empenhou o Palácio do Planalto e o Sr. Paulo César Farias 
para a eleição do Sr. Geraldo Bulhõcs. Nesse momento; ficou 
estampado o abuso, detectado graças às informações que pu
demos obter junto ao SIAFI. 

Em agosto de 1991, o Jornal do Brasil divulgou essas 
infonnaçõ_es. outras-- todas obtidas junto ao SI AFI -rela
cionadas com a Secretaria de Assuntos Estratégicos e ainda 
outras sobre gastos abusivas para a compra de móveis e peças 
de decoração para o Palácio do Alvorada sem licitação. Como 
conseqüência, o então Secretário da SAE, o Sr. Pedro Paulo 
de Leoni Ramos, determinou a interrupção do acesso ao SlA
FI pelo Congresso Nacional. 

Foram necessários cxatamentc cem dias de batalha para 
que o Presidente Fernando Collor se convencesse de que não 
haveria mais como impedir o acesso do Congress_o Nacional 
ao SIAFL 

Graças ao acesso a esSe slsteina, "ú!inóS i)Õdido acompa-
nhara execução finanCeira d-a União. Ex"tamente por fazermos 

isto, empresários, cidadãos, contadores, pessoas das ·mais di
_versas profissões nos procuram. Sabem que damos cons_eqüên
cia àquilo que é sério. Sabt!m todos os membros do Congresso 
Nacional e é de conhecimento público que o Partido dos Tra
balhadores foi o primeiro a requerer a constituição da ·comis
são _Parlamentar de Inquérito que acabou responsabilizando 
criminalmente o Sr. Paulo César Farias por seus atos e resultou 
no afastamento e julgamento do Presidente Fernando Collor 
de Mello. 

Assim, Senador Epitacio Cafeteira. reitero, para deixar 
_cJaro, que o Partido dos Trabalhadores não tem receio algum 
de qualquer apuraç_!<? do _que fazemos'" Mas acho até interes
sante, se for -veràide o que a imprensa vem anuncíando há 
dias, que o Senador Esperidião Arnin apresente - talvez 
o faça hoje, talvez amanhã- um requerimento constituindo 
uma CPI para examinar as atividades do PC, aliás, do Partido 
dos Trabalhadores. 

- Talvez seja uma oportunidade para o PPR, junto com 
os membros do Congresso Nacional, conhecer o que fazemos. 
Tenho me. colocado à disposição dos muitos de meus colegas 
9!-IC me t~m procurado para mostrar-l~es s:omo funciona o 
meu gabinete, como funciona minha assessoria. MuitoS Sena
dores têm perguntado a mim se podem enviar seus assessores 
ao meu gabinete para aprenderem a acessar o SIAFI e pode
rem acompanhar a execução financeira da União e obter as 
informações_ que eu tenho obtido. Urna CPI não seria o foro 
adequado, não seria preciso uma CPI para isso, mas talvez 
nos dê a oportunidade de mostrar como trabalhamos. 

O Sr. Epitacio .Cafeteira - Senador Eduardo Suplicy, 
V. Ex" me permite um aparte? 

O Sr. EDUARDO SUPLICY- Corii multa-honra. Sena
dor EpitaciO Cafeteira. 

O Sr~ Epitacio Cafeteira- Nobre Senador Eduardo Su
plicy, V. Ex? citou meu nome várias vezes durante seu discurso, 

. exatamente porque, na qualidade de Líder do PPR, comuni
queHhc que eu estava aqui para- o-uvi-lo. De certa forma, 
fui honrado, porque V. Ex~ inscreve meu nOme nos Anais 
várias vezes durante o seu pronunciamento. Noto que V. EX' 
está um pouco nervoso, tanto que no final confundiu o PT 
com o PC. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Poucas vezes estive tão 
tranqüilo. 

O Sr. Epitacio Cafeteira- Nobre Senador, como Líder 
do PPR, e 3té conforme a orientação que recebi do nobre 
Senador Esperidião Amin, coricordo que se deva fiscalizar 
e-_denunciar as irregularidades. O que não me parece muito 
correto é divulgar~se, pela imprensa, o que requer sigilo e 
apuração prévia, sem que os envolvidos tenham condições 
de se defender. Isso não é ético; eu diria até que é criminoso. 
Inclusive, um jornal de ontem soltou uma relação de noventa 
nomes~ referente a pessoas que teriam recebido dinheiro da 
Pau Brasil. Não hOuve, ainda, nenhuma apuração a respeito, 
mas o Partido de V. Ex• conseguiu os nomes escritos a lápis, 
cujo valor jurídico até se questi?na. Ctil!l certeza, nobre Sena~ 
dor Eduardo Suplicy, V. Ex" nunca irá encontrar o meu nome 
nesses livros. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Senador Epitacio Cafe
teira, pemita-me uma breve interrupção. 

O Sr. Epitacio Cafeteira- Pois não. 
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O SR. EDUARDO SUPLICY -Nobre Senador, cu não 
sabia que a Folha de S. Paulo, O Estado de S. Paulo, O 
Globo ou o_ Jornal do Brasil haviam ·se tornado órgãos do 
Partido dos Trabalhadores, pois são os jornais qUC estãO a 
divulgar esses nomes. 

O Sr. Epitacio Cafeteira- V. Ex~ está me sube_stimando, 
Senador Eduardo Suplicy. É claro que o dono do jornal não 
é do PT, mas a filosofia que o Partido utiliza é de que seus 
filiados devem veicular, através da imprensa, tudo aquilo que 
puderem atirar contra os adversários. Essa filosofia não é 
boa. Quein se queixa da existência do vazamento de informa
ções é o Ministro da Justiça, nosso COlega, Senãdor Maurício 
Corrêa, bem como o Presidente Itamar Franco, conforme 
notiCia o- Jornal de Brasília de hoje. Ninguém tem a menor 
dúvida de que há vazamento político: um processo fiscal de 
repente vira um processo político-j>artidárío. Mas V. Exh fique 
tranqUilo- e esfa informação é do Presidente do meu Partido 
- porque não será solicitada uma CPI para sahcr ::.t:: o PI 
tem acesso a informações e as repassa ou nãõ; -a CPI será 
constituída para apurar o problema do dinheiro que circula 
livremente entre o PT e a CUT, que funciona comOunfbraço 
do PT. O p:i"óprio jorrial noticiou qUe, par-a um- Corrtícío do 
PT, o sindicato providenciou o carro de som. Portanto, é 
sobre esse entrelaçamento de n_u_ro_er_ário existente entre um 
partido político c entidades sindicais ·que veisará essa CPI: 
quer dizer, para averiguar o que é legal e o que é ilegal 
nesse casamento CUT/PT. Era esse o esclarecimento que gOs
taria de prestar a V. Ex• 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Senador Epitacio Cafc· 
teira, V. Ex~ hoje atiibuiu aos maiores órgãos de imprensa 
do Brasil a função ·de instrumentos do Partido dos Traba
lhadores. 

O Sr. Epitacio Cafeteira- V. Ex'! deturpa as minhas 
palavras. O que posso ga:i"antiré que tOdos os partidos contam 
com simpatizantes nilS redações. mas nem todos usam os seus 
aficionados para denegrir a honra de ninguém. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Mas, nesse caso a que 
V. Ex~ se refere, a empresa Pau Brasil está sendo objeto 
de apuração pelo Ministério Público_. Os jof.halistas, por sua 
vez, têm entrevistado os membros do MiniStério Público, c 
não o Partido dos Trabalhadores. 

O Sr. Epitacio Cafeteira- V. Ex'', então, está dizt;:ndo 
que as informações estão sendo dadas pelo MiníStêrio Públíco. 
Trata-se de uma acusação muito grave. Não acredito que o 
Ministério Público esteja deixando vazar essas infOnnações, 
até porque a nossa Lei Complementar n" 75, no scu_art. 70, 
IX, § 2~>, diz: -

"Nenhuma autoridade poderá opor ao Ministério 
Público, sob qualquer pretexto, a exceção de sigilo, 
sem prejuízo d_a subsistência do caráte_r sigiloso da in
formação, do registro, do dado, ou do documento que 
lhe seja fornecido". 

O SR. EDUARDO SUPLICY- V. Ex.' não ouviu o com, 
plemcnto da minha observação. 

O Sr. Epitacio Cafeteira - Quando o interrompi, V. 
Ex~ já havia concluído o raciocínio. Poderá, entretanto, criar 
um complemento à informaçãO dada~ totalmente dispensável. 

O SR. EDUARDO_SUPLICY -_Se V. Ex•_me permitir, 
pretendo finalizar o meu pensamento. -

Os jornalist<'.s têm contactado membros_ do Ministério 
Público em busca de informações que só podem ser fornecidas 
se legalmente_ adequadas. Sabem disto, por exemplo, todos 
os que-estão-sendo convocados pelo Ministério Público. 

V. Ex' tem conhecimento de que quem forneceu a infor
mação fundamental relativa ao caso Pau Brasil não era pro-
priamente do Partido dos Trabalhadores_, __ _ 

O Sr. Epitacio Cafeteira- V. Ex' diz corrctamente: não 
era: mas o é agora. 

O SR. EDUARDO SUPLICY -O primeiro a denunciar 
o esquema de financiamento das campanhas de Paulo Maluf, 
em 1990 e 1992, para governador e prefdto,-reSpéctivamente-, 
trabalhava na própria Pau Brasil, ou seja, para o Sr. Paulo 
Saliril Maluf; com quem se desentendeu por, à certa altura, 
ter-se sentido desrespeitado em seus direitos. Foi, portanto, 
um correligionário de S. Ex·' quem levou esses documentos 
ao Ministt!rio Público. Aliás, como é que se soube dos fatos 
relativos ao _Sr. Fernªndo Collor de_ Mello e ao Sr. Paulo 
César Farias? Foi, porventura, ·por iniciativa originária do 
Partido dos Trabalhadores. dentre outras pessoas? V. Ex~ 
sabe que a pessoa fundamental no desvendar dos f.a_tos foi 
o próprio irmão do Presidente, o Sr. Pedro Collor de Mello, 
que, diante de desavenças, resolveu expor à opinião pública 
bra_silejra as tra:móias, os crimes que caracteriZaVam a açãó 
do Sr. Paulo César Farias e do_ Sr. Fernando Collor de MeUo. 

O Sr. Epitacio Cafeteira- Nobre Senador Eduardo Su
plicy, não misture uma coisa co_m_outw, O problema de Paulo 
César Faria::; e de Fernando Collor foi sobejamente provado: 
era um esquema mõrifado para, a partir do governo, extor
quirem dinheiro das empresas, cobrarem pedágio. Quando 
se trata de Paulo Salim Maluf, eu diria que foí õ goVernador 
mais fiscalizado de que já tivemos notícia. Durante toda a 
gestão do Sr. Franco Montoro, não se fez outra coisa senão 
examinar as contas de Paulo Salim Maluf. Há na Prefeitura 
de São Paulo, hoje, 50 mil fiscais do PT, nomeados pela 

-cx-prefeita Luíza Erundina. que não falam nada a respeito 
da administração de Paulo Mal.uf. O importante é que se 
separe o joio do trigo agora. Do administrador Paulo Salim 
Maluf até hoje, ninguém apresentou ou apontou qualquer 

-irregularidade cm suas administrações. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - V. Ex'. que conhece 
muito bem a "tegislação e(Citoral e partidária, sabe que ali 
está explicitado que pessoas jurídicas não podem financiar 
campanhas eleitorais. 

Ora, o próprio Sr. João _Carlos Mar_tin~ __ afirmou, há pou~ 
cos dias. em entrcvista_ao jornal Q_Estado de S. Paulo, que 
de fa_to a sua empresa, a Pau Brasil, foi (esponsável por receber 
contribuições de inúmeras_pessoas jurídicas, para fiilanciar 
a campanha do Sr. Paulo Salim Maluf c de outros ... 

O Sr. Epitacio Cafeteira - Nobre Senador, não misture 
as coisas novamente. V. Ex~ parece que está divagando. O 
livro da empresa Pau Brasil refere-se à eleição de 1990 e 
não à que V. Ex·' perdeu para o Prefeito Paulo Salim Maluf. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Mencionei a de 1990. 

O Sr. Epitacio Cafeteira -·Pelo que li nos jornais
a não ser que V. Ex·' tenha o privilégio de saber o que os 
jornais não dizem- trata~se de !990, e não da eleição que 
V. Exc perdeu para o Prefeito Paulo Maluf. Com essa coloca
ção. V. Ex·· está querendo, na certa, justificar a sua derrota
cm 1992. Nã9 é o caso. f\1-as_ o jorn;:tl cita nominalmente as 
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pessoas que receberam dinPeiro, c não vi o home de Paulo 
Salim Maluf; vejo o nome de pessoas que o apoiaram, mas 
o nome dele não está aqui como tendo recebido dinheiro. 
V. EX" se utiliza de um artifíCio para colocar Paulo Salim 
Maluf corno beneficiário dessa campanha, quando, na realida
de, poderia Ser para os candidatos que o estavam apoiando. 
Mas, ao que me conste, nada -existe. Nenhuma administração 
de Paulo Salim Maluf foi contestada, até hoje, pelos seus 
mais ferrenhos adversários. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Senaáor Epitacio Cafe
teira, tudo isso está sendo objeto de apuração pelo Ministério 
Público, inclusive a notícia que li na imprensa de que, dentre 
as pessoas que trabalhavam na empresa _Pau Brasil -:- onde 
se reuniam empresários, dentre os quais, credores da COSI~ 
PA, inclusive durante a campanha passada --haveria uma, 
agora, trabalhando no gabinete do Secrctárío Reinaldo de 
Barros. Este é um fato que ocorreu na campanha de 1992 
e na gestão presente. ----

Mas não é caso agora de desenvolver tal aspecto; isso 
será objeto da apuração pelo Ministério Público. 

O Sr. Epitacio Cafeteira _:_Mas saiba, nobre· Senador 
Eduardo Suplicy, que os trabalhos que estão sendo realizados 
pelo Prefeito Paulo Salim Maluf são decorrentes de con_cor~ 
réncias e contratos feitos porJânio Quadros e Luíza E_rundina. 
S. Ex~ ainda está completando as o.bra5 contratadas por seus 
antecessores. Não há como. V. Ex", de repente, querer criar 
uma fantasia através da dúvida. A dúvida, nobre Senador 
Eduardo Supiicy, ~terrível, principalmente aquela que e joga~ 
da perante a opinião púbiíca. Um prohlema muito sérío que 
o País tem, hoje, é juStamente a dúvida que se planta no 
meio do povo sobre. se vale a pena ter uma democracia, se 
vale a pena continuarmos nesse regime em que tantas pessoas, 
de repente, são execradas. Existem várias pessoas _que real~ 
mente não mereciam participar da vida pública, mas existe 
um grande número de pessoas que, pela sua honradez e seu 
caráter, merecem o respeito de todos nós .. Mas é um trabalho 
orquestrado. Quantos políticos podem chegar à Presidência 
da República sem terem sido atingidos por notícias da impren~ 
sa, umas verdadeiras, outras de inquirição, mas, no âmago, 
deixam perante a opinião públíca uma dúvida muito grande? 
Nobre Senador. a todos nós cabe regar c não matar essa 
planta tão delicada que é a democracia. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Também considero im
portante que reguemos a d~mocracia, que, significa, inclusive, 
o direito de jornalistas e parlamentares, quando acharem im
portante, resguardarem a fonte de suas informações. Este 
é um direito sagrado dos jornalistas. 

Como foi que se consegui_u desvendar todo o caso Paulo 
César Farias e Fernando Collor de Mello? Foi, em grande 
parte, graças ao extraordinário (rabalho da impiensa, conjun~ 
tamente com o trabalho da CP!, para o qual contribuiu, inclu~ 
sive, o próprio Senador Espcridião Amin ao des~gJlar u Sena~ 
dor José Paulo Biso! para ali representá~ lo. 

O Sr. Epitacio Cafeteira - V. E<·' faz justiça. Veja V. 
Exa a coragem qüe têVe 6 ·nosso -SCii<i~or Espcridião Ami_n, 
ajudado peio nobre Senador Lucídio Portella, ao abrirem mão 
de um cargo que péilêhCiã. aó PDS para indicar o Senador 
José Paulo Bisol. Entendemos que o que é ruim deve ser 
apurado e assim adotada a medida cabível. Todavia, o que
está errado e o que não se compreende é que se joguem 
para o ar confetes para uns e, de outro lado, se tente enlamear 
o nome das pessoas com o diz~que~diz-que, corno fez V. Ex" 

ao dar notícias que depois tentou mudar, dizendo que foi 
a imprensa que conversou com o Ministério Público. V. EX! 
disse aqui que os dados eram fornecidos pelo Ministério Públi
co, o que refu"ti:~·i, porque conheço o Procurador~Gcral da 
B.epública, Dr. Aristides Junqueira Alvarcnga. Sei que se 
ele tomar conhecimento de que algum dos seus funcionários 
faltou com seu dever. exemplarmente, tomará as medidas 
cabíveis. Tenho certeza de que V. Ex' foi no -mínimo- me 
perdoe a franqueza - leviano fazendo essa afirmação. Ela 
não procede. porque sei que o Ministério Público jamais seria 
capaz de cometer um erro tão grosseiro. 

O SR. EDUARDO SUPLICY-,- Senador Epitacío Cafe
teiia, temos agora a presença do Senador Espcridião Amin 
erh plenário; vou, então, detalhar um pouco mais o assunto. 

--- TemOs tído aqui, eu como representante do PT c o Sena~ 
dor Esperidião Amin como representante antes do PDS e 
agora do PPR, uma relação de muito _respeito c fidalguia. 
Quero, entãO, deiXar claras as diferenças que existem entre 
aquilo que propôc o Senador Esperidião Amin e o que real~ 
mente há. Reitero que nós do Partido dos Trabalhadores 
- e tenho certeza de que também os membros da Central 
Única dos Trabalhadores - nada temos a temer; estamos 
dispostos a dizer tudo o que fazemos, e sublinho que o fazemos 
de acordo com as nossas obrigações constitucionais e cOm 
a legislação. Se, porventura, ocorrerem imperfeições. estejam 
certos V. Ex~s de que poderão ser detectadas, pois não teme~ 
mos isso. 

Reitero aqui que, quando o ex-Ministr"o Jorge-Bornhau~ 
sen, certo dia, disse que gostaria que houvesse Uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito sobre a Central Única dos Ti"3balha~ 
dores, sobre a origem dos seus recursos e sobre os seus dispên~ 
dias, o Presidente da CUT, Jair Mcneguelli, fez questão de 
comparecer, juntamente comigo, ao Congr'esso Nacional. Fi~ 
zemos_uma visita ao então Líder do Governo, Senador Marco 
Maciel, e o Presidente da CUT colocou à di"sf!osiÇão de S. 
Ex~ a contabilidade da central sindical que dirige, propondo~se 
a revelar tudo o que se passava nessa entidade, porque nada 
tinha a temer. 

Mais do que qualquer cidadão ou qualquer Parlamentar 
aqui, podem estar certos V. Ex1s de que são os próprios traba~ 
Ihadores, os próprios sindicatos filiados à CUT os primeiros 
a querer fiscalizar a origem do dinh_eiro e a forma como são 
gastos os recursos pelos dirigentes da Central Única dos Traba~ 
Ihadores_ 

·Ã ~até ria de O Globo, tão citada pelo Senador Esperidião 
Amin, refere~se às contribuições feitas ao Partido dos Traba~ 

-lha dores por seus membros. afirmando que nós Parlamentares 
--do Partido a ele destinamos, por exemplo, 30% de nossa 

remuneração líquida, c que pessoas a ele filiadas e empregadas 
na Administração Pública também são contribuintes, como 
se ~sto fosse ilegal, como se não fosse próprio de:> cidadão ... 

O Sr. E pita cio Cafeteira- Concede~me V. Ex• um apar~ 
te? 

O SR. EDUARDO SUPLICY- ... destinar a seu dinheiro 
a um Partido, por convicção ou por desejo. 

O Sr. E pitado Cafeteira- Permite~ me V. Ex~ um aparte~' 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Da forma como se coloca 
a questão, se os meus assessores, aqueles que são simpati~ 
zantes e companheiros no Partido dos Trabalhadores, r.esol~ 
vessem destinar 5% da sua renda ao Partido, eles estariam 
fazendo algo estranho, estariam misturando o dinheiro público 
com o privado. 
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O Sr. Epitacio Cafeteira- Não vá por aí que V. Ex' 
está no caminho errado. Os simpatizárltes quererem contribuir 
para o Partido, isto é normal; mas um partido que tem uma 
prefeitura nas mãos e que vai nomear secretários e diretores, 
enfim, um Corpo muito grande de comissionados, querer obri
gá-los a dar 30% ao partido ... Fico imaginando o que aconte
ceria se esse partido chegasse à PreSidência. Com 30% de 
todos os. cargos públicos comissionados, qual seria o v·alor 
a ser arrecadado pelo PT se detivesse a Presidência da Repú
blica? Seria uma quantia tão grande que faria inveja ao PC. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Esclareço a V. EX''
e esta é uma boa oportunidade, para isto nem é preciso CPI 
-que contribuem para o Partido dos Trabalhadores os cida
dãos que, voluntariamente, desejam fazê-lo. Os Parlamen
tares do Partído dos Trabalhadores o fazem quando registram 
as suas candidaturas, pois isto é norma_do Partido. 

O Sr. Esperidião Amin-Concede-me V. Ex" um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Logo após esclarecer 
este ponto, Senador. 

Quando nos candidatamos aos cargos de s~nador, de de
putado, de_vcrcador, por exemplo, já assumimos um compro~ 
misso, que é voluntário: se formos eleitos, daremos uma con
tribuição de 30% ao Partido dos Trabalhadores. Aqueles que, 
designados para cargos em comissão, são filiados ao P_art_ido 
dos Tr_abalhadores, são simpatizantes do Partido dos Traba
lhadores, são convidados, sem nenhuma obrigação, a dar uma 
contribuição da ordem de 5%, dependendo do cargo- e 
não __ de.30% --::-_ma_s aí, voluntariamente. Estou _esclarecendo 
de pronto para o caso de V. Ex~ entcnd_e_r__que é preciso uma 
CP! para isso. 

V. Exa considerou grave que um sindicato tivesse c;olocado 
à disposição o seu caminhão de som,_ para que um candidato 
a prefeito fizesse sua exposição aos trabalh_a_dores junto à 
porta de um estabelecimento. Isto foi mencionado por V. 
Ex• quando surgiu este caso. Nessa oportunidade, avaliei a 
situação em que, candidato a prefeito, falei n_a_rua - não 
me lembro exatamcnte do lo~al. Considerei que não seria 
adequado. Mas, em muitas outras circunstâil_cias, quando caR 
minhões de s_om de sindicatos estavam à frente de portas 
de fábricas, onde trabalhadores estavam_reun.idos para discutir 
suas questões e con_versar com seus companheiros: ali, por 
decisão dos trabalhadores a5sim organizados, fui convidado 
a falar. Não julguei que haveria qualquer inadequação, já 
que muitas vezes estive conversando com trabalhadores em 
assembléias e em portas de fábricas. para me- certificar da 
justeza de suas reivindicações e verificar- o -_qUe seria possível 
fazer para, em situações de greve, intermediar diálogos com 
a direção das empresas. 

Mas fico pensando: imaginem se o PPR fosse indicar 
o Senador José Paulo Bisol_ para examinar os fatos, de um 
lado, do Partido dos Trabalhadores. acusado dc_cumprir as 
suas funções constítucionais C aquitYãzer-tatos, tais como 
as revelações da Sr" Sandra Fernandes de Oliveira, que contri~ 
buíram para o esclarecimento dos episódios PC Farias/Fer
nando Collor de Mello; para trazer aqui os fatos relativos 
às contribuições que nós, parlamentares, e os companheiros 
do partido voluntariamente fazemos para o Partido dos Traba
lhadores; para esclarecer fatos relativos à simpatia de sindi
catos e da Central Única dos Trabalhadores que interage, 
sim, com o Partido dos Trabalhadores cm cada momento, 
porque isso é importante para a defesa dos -interesse dos traba~ 

lhadorcs, c tantos outros fatos para o Senador José Paulo 
Bisol examinar. Tenho certeza da avaliação séria que faria 
o Senador José Paulo Bisol desses fatos. 

Agora, coloquemos o Senador José Paulo Biso! para exa
minar os fatos relativos à empresa Pau Brasil e a maneira 
como esta empresa tornou-se o centro, o local onde o principal 
tesoureiro da campanha do Sr. Paulo Salim Maluf. o Sr. Calirn 
Eid, e como o Sr. Calim Ei_d se reunia diariamente c.om o 
Sr. João Carlos Martins c diversos políticos. todos relacio
nados ao Sr. Paulo Salim Maluf. Nessa mesma sala se reuniam 
tambt!m os credores da Cosipa, representantes das empresas 

--que contribuíam com a Paubras_il para fazer inúmeras Opt!ra
ções que pareciam tão lucrativas. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Nobre ora· 
dor, pediria que V. Ex1 ultimasse as suas considerações e 
que os nobres aparteantes também fossem breves. porque 
V. Ex'' já esgotou b seu p·razo e o Senado está convocado 
para se reunir em sessão extraordinária às 18h30min. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Concluindo, Sr. Presi· 
dente, sintoRme inteiramente tranqüilo, porque fico imagi
nando um Senador com a seriedade do Sr. José Paulo Biso! 
examinando os fatos, tais como aqui apresento. 

Se o Sr. Esperidião Amin, do PPR, quer examinar algo 
sobre o Partido dos Trabalbadores c a_ CUT, pode fazê-lo 
à vontade. Correto seria se estivesse pedindo uma CPI para 
examinar a forma segundo a qual todos os partido~ levantam 
recursos e os gastam em campanha eleitoral. Não temos receio 
algum disso. 

O Sr. EsperidiãoAmin- V. Ex·! vai conceder-me o aparte 
ou não? 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Eu já havia concedido 
e o farei novamente. 

O Sr. Esperidião Amin- A mim?! A mim não foi C{)nce
dido nenhum aparte. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Com toda a cencza. 
Mas com muita honra con_cedo-lhc.: o aparte. 

O Sr. Esperidião Amin- Quero dizer que, se a Mesa 
considerar inadequado, não darei o aparte, mas cu o havia 
solicitado e V. Ex·' me concedido. Porém-. se a Mesa entender 
que não devo me pronunciar. não há problema. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Mesa 
solicita que o aparteante também seja breve. 

O Sr. Esperidião Amin- Serei brew. porque ouvi pouco. 
Quero só justificar o quantó V. Ex-• foi correto. quando man
dou que me telefonassem avisando que faria um pronuncia
mento cn:volvendo o PPR. Só que cu tinha uma reuniào da 
Executiva e por isso não pude a ele assistir. Mas. o meu 
partido esteve aqui presente, atravéS do líder da bancada no 
Senado, él pessoa credenciada- temos um presidcntt' c um 
líder, e não uma só pessoa fazendo as duas coisas- , além 

·disso, temos aqui a presença do Senador Lucídio Porte \la, 
que engrandece a nossa bancada. Desejo dizer a V. Ex·· que 

_estou inscrito para falar amanhã, quando terei oportunidade 
de esclarecer V. Ex" sobre o que é principal e o que é adjctivo. 
Todavia, devo antecipar que, em novcmhro do ano passado, 
o SenadorEsperidião Amin requereu a quebra do sigilo bancú
rio c fiscal da CUT. Onde? Junto à CPl da Evasão Fiscal, 
com base-em fatos documentados. Rcítcrci ess~ pedido, repito 
- não se trata de uma invenção deste momento, há notas 
taquigráficas, existe ata de uma reunião, hã um Presidente, 
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o SenadOr Ronan Tito, o primeiro Relator desta CPI, Senador 
Fernando Henrique Cardoso, cargo hoje ocupado pelo Sena
dor Jutahy Magalhães-, reiterei o requerimentç> à vista de 
novos fatos. e vou dizer quais são os novos fatos: o empréstimo 
do Sindicato dos Metalúrgicos de Manaus ao Deputado Ricar
do Moraes, pedido por .cinco deputados federais elo PT. Não 
vou mencionar os nomes. O mais curioso é que o PT disse 
que expulsou o Deputado Ricardo Moraes, e a Câmara não 
o processou. Veja que situação de capitis diminutio do Con
gresso Nacional: o PT o considerou inadequado a seus qua· 
dros, c a Câmara não abriu processo. É algo espalhafatoso, 
quando se sabe que a Câmara está processando Ufl! $enador 
da República, um par nosso, porque ele criticou o seu presi· 
dente. Não vou dar o nomtl do senador. Foi aberto o processo 
de interpelação jUdicial no Supremo Tribunal Federal. Q_Se

. nador E!cio Alvares, que é o Relator do processo, poderá 
dar detalhes. Não havia um processo. Só houve, e só_ há, 
uma curiosidade. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Talvez o PT seja mais 
rigoroso com seus pares do que o Congresso Nacional. 

O Sr. Esperidião Amin - É isso que não quero que 
aconteça. Se estiver acontecendo, vamos corrigir, para que 
não tenhamos todos de pedir que o PT seja nossa última 
instância. PT pode ser o final de uma frase, mas não é minha 
última instância. O PT é um partido que respeito. Tudo que 
V. Ex• disse a meu respeito digo em relação a V. Ex• Ternos 
tido divergências, mas, felizmente, temos preservado a cordia
lidade entre nós. Não quero o mal do PT e muito menos 
o mal da CUT, mas vislumbro um equívoco nesse relaciona
mento, que é o lato de a CUT receber recursos extcinos. 
O próprio presidente dela diz que recebe, não é ilegal, pois 
a Constituição o permite. Entretanto, não consegUi quebrar 
o sigilo. Para mim, o Sr. Jair Mencguelli, com quem coiiVcrso 
cordialmente, não fez essa cortesia que V. Ex• disse que ele 
fez para o Senador Marco Macícl. Estou até enciumado. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Isso ocorreu em 1991. 

O Sr. Esperidião Amin- Para mim, ele não fez. 

O SR. EDUARDO SUPLICY -V. Ex" pode perguntar 
ao Senador Marco Maciel. 

O Sr. Esperidião Amin - Que tratamento mais odioso 
e discriminatório! Ele poderia ter resolvido esse problema 
se estendesse a mim o gesto que teria praticado, como V. 
Ex• informa, e eu acredito, ao Senador Marco MacicL Senador 
Eduardo Suplicy, V. Ex• sabe por que solicitei a quebra de 
sigilo? Porque hâ indícios - não vou fazer n-enJmrna conde
nação, não sou juiZ, quero investigar-, há indíci~s. repito, 
de vasos comunicantes entre a CUT- entendida como hol
ding -,seus sindicatos e o PT. A própria frase do Presidente 
do PT - quero Corrigir V. Ex• -, cm um comício da sua 
campanha, c mais um traço favorável à avaliação da sua perso
nalidade,_ o Presidente do seu partido achava natural usar 
o carro de som da CUT no seu comício. No entinto, V. 
Ex~ não quis usá-lo ... 

O SR. EDUARDO SUPLICY- O carro era do Sindicato 
dos Bancários. - -

O Sr. Esperidiào Amin -Ex•, do Sindicato dos Bancários, 
da CUT. da holding. Falo somente na holding para não me 
perder no nome das suas firmas. É uma hold_ing. Qual é a 
diferença? Quero a quebra de sigilo bancário da holding c 
das suas afiliadas, é evidente[ 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Holding é um termo 
usado para empresas. e a Central Única dos Trabalhadores 
não é uma empresa ... 

O Sr. Esperidião Amin - A CUT parece que é urna 
empresa e, segundo seu tesoureiro, vai mal. O tesoureiro 
da CUT anunciou que ela vai mal, que está no "vermelho" 
V. Ex' sabe disso. Não quero abordar esse assunto, hoje, 
quero só saber quantos são os vasos comunicantes,_ porque 
devem existir. Temos quatro comprovados e vamos apresen
tá-los amanhã. Ou seja, o fato determinado existe. Não quere
mos extinguir nem um nem outro; queremos que esses vasos 
comunicantes ou sejam legalizados ou sejam corrigidos. Só 
isso. Para quê? Para que o PT viva com a cOntribuição dos 
seus filiados. Eu também contribuo para o PPR, para o PPR 
nacional, para o PPR estadual e para o municipal, com parte 
do meu salário. Isso é natural, não pense que censuro esse 
procedimento. Talvez sinta-me um pouco inferiorizado, por
que não consigo- ainda não tive esta liberalidade- contri
buir com 30% do líquido, mas aplaudo e também dou a minha 
contribuição. Então, quero esclarecer, hoje,_ que o teor da 
nossa pergunta - que queremos- propor se tfarisforrne em 
uma inquirição, não em uma inquisiçáo - é estê': -existem 
ou não vasos comunicantes de meios objetivos e materiaiS 
entre a CUT e o PT?-Se isso fere o dispositivo legal e constitu
cional que dispõe sobre financiamento de partido e sobre 
funcionamento de sindicato e suas confederações. Mas, como 
disse, amanhã falarei sobre o assunto e quero dizer que não 
há nada de pessoal, que continuo considerando o PT o sal 
da terra e que, se não fosse o PT, a situação do trabalhador 
brasileiro talvez fosse diferente: não sei se seria melhor, acho 
que pior. O PT cUmpre uma luta, tem uma _causa, e eu a 
respeito. Agora, esta promiscuidade, eu diria mais, esta rela
ção intendência-despensa-partido tem oque ser investigada. 

O SR. EDUARDO SUPL!CY - Nobre Senador Esperi
dião Arnin, compreendo a responsabilidade do cargo que hoje 
V. Ex" ocupa como presidente do PPR, que está tendo que 
defender algo difícil de defender, usando a tática ... 

O Sr. Esperidião Amin - V. Ex~ me ouviu falar em 
alguma defesa aqui? 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Não há dúvida. Toda 
a _su__a_ movimentação, inclusiVe indo a São Pãulo conversar 
com o Prefeito Paulo Salim Maluf, constitui ... 

O Sr. Esperidião Amin- Para fazer palestra em Campi
nas, como fiz ... 

O SR. EDUARDO SUPLICY - ... Sim, isso é parte da 
sua atividade tão dinâmica. Mas, até pelo respeito que tem 
tido_ como parlamentar, como ex-Governador de Santa Cata
rina, V. Ex" foi levado ao cargo de presidente de um partido 
que tem como uma de suas principais figuras o Sr. Paulo 
Salim Maluf. Então, na medida em que surgiu o caso Paubra
sil, V. Ex" se vê na obrigação de defendê-lo. Mas escolheu 
como· tática atacar o Partido dos Trabalhadores, que tem hoje 
em Luíz Inácio Lula da Silva o seu presidente e que desponta 
como principal candidato à Presidência da República em todas 
as pesquisas de opinião, e de há tempo. 

A penas quero destacar que os fatos, apontados sobre o 
Partido dos Trabalhadores e a Central Unica dos Trabalha
dores são muito diferentes, em sua gravidade e seriedade, 
daqueles que estão sendo hoje investigados pelo Ministério 
Público sobre a Pau brasil e o prefeito de São Paulo. 

Respondo à questão levantada por V. Ex\ dizendo que, 
de fato, há vasos comunicantes entre pessoas que são pratica
mente irmãos: Vicente Paulo da Silva, Gilmar Carn~iro, Jair 
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Mcneguelli, para citar alguns membros da Central única dos 
Trabalhadores, são como irmãos. São pessoas fraternas de 
Luiz Inácio Lula da Silva, de José Genoíno, de José Dirceu, 
de Eduardo Suplicy, de Vladimir Palmeira e tantos outros. 
Somos amigos, e o que de mais importante nos une é a vontade 
de fazer justiça neste País, a vontade de que os políticos deste 
País ajam com transparência, a vontade de que possam os 
trabalhadores deste País viver numa sociedade igualitária, com 
mais dignidade e menos miséria para tantos brasileiros. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!). 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Henrique Almeida. 

O SR. HENRIQUE ALMEIDA (PFL- AP. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Prcsident~:, Sr"s e Srs. Senadores, 
vivemos uma época de transformações rápidas e surpreen
dentes nos campos social, político e económico das nações. 

Facilitou-se ao máximo ü"_acesso à informação, genera
liza-se a prática do processamento de dados, chega-se à inter
nacionalização imediata da informação, via satélites. 

Acabou o tempo da_ auto-suficiência dos Governos, do 
"milagre" e das fórmulas mágicas. Valem, is.to sim, a pesquisa, 
a dedicação, a competência c o conhecimento das experiências 
adquiridas nos últimos anos por pafses irmãos da América 
Latina. 

Hoje, iicrriOs tecer-algumas considerações s-obre o exem
plo do Chile, cujo povo é nosso velho c tradiCTO:iiãl amigo. 

Estará surgindo, na costa do Pacífico de nosso continente, 
em contraposição aos asiáticos, um futuro "tigre'" sul-ame
ricano? 

Pode ser·quc sim. Existem indícios. 
Economia aberta e florescente, progressiva redução do 

poder centralizador do Estado, abolição de políticas protecio
nistas, clima geral de ordem e tranquilidade,liberdadcs públi
cas asseguradas, em suma: o Chile demonstra a prática bem 
sucedida âo liberalismo sociaL 

No importante jornal The Miami Herald, de 27 de dezem
bro último, encontramos alguns números que fazem pensar. 

Em 1992, para Uma inflação de 14% ao ano contra a 
média de 320% na América Latina e Caribc), o Chile teve 
seu PIB elevando-se 8% (média de + 3% na América Latina 
e Caribe). 

Nos últimos 17 anos, desde 1975, a expectativa de vida 
de seu povo cresceu 13,2%, sendo agora de 72 anos de idade, 
enquanto a mortalidade infantil baixou de 46 para 16,9 por 
!OOO(nos Estados Unidos é de !O por 1000). 

O Chile aspira -IngreSsar il.O North American Free Trade 
de Agreement- NAFTA, Associação de livre comércio e 
mercado comum cm formação, abrangendo E!:.tados Unidos, 
México e Canadá. Não admite participàY do MERCOSUL 
(Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai). 

"Estes países não fizeram as reformas; como nós; 
o Brasil tem inflação alta. As reformas da Arg~ntina 
podem não funcionar. Estão em diferentes níveis de 
desenvolvimento e são mais protec-lOiliSfãs. Pensam em 
altas tarifas externas e cm alguma espécie -de planejaR 
menta industrial controlado, com o que o Chile não 
concorda. Queremos ter boas relações com eles, mas 
assinar o seu acordo do MERCOSUL _seria um passo 
atrás para nós." 

(Declarações de Patricia Mellor, economista de Santiago 
do Chile a Jeb Blount, no The Miami Herald, de 27/12/92) 

Consideramos muito legítimo o interesse chileno em pro
curar os seus caminhos, no plano dos entendimentos e associa
ções no comércio internacionaL 

É evidente que os compromissos brasileiros com o MER
COSUL deverão ser honrados e mantidos. 

Precisamos, porém, redobrar os esforços do Governo e 
da sociedade no combate sem tréguas à inflação, no incentivo 
à privatização das estatais, na progressiva eHminação do deficit 
público, na abertura, afinal, de nossa economia. 

Se não acompanharmos os rumos da economia mundial, 
estaremos irremediavelmente condenados ao isolamento e à 
pobreza. 

Chile, México, Argentina, Bolívia, países irmãos, já supe
raram seus problemas maiores, conseguiram libertar-se do 
estatismo desenfreado, da inflação destruidora. 

Recusamo-nos a admitir ou aceitar a nossa incapacidade 
para superar o preocupante e terrível quadro atual, que já 
vem de longe. 

Voltaremos em bre-ve. ao debate do magno problema. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Comcedo 
a palavra ao nobre Senador João França. 

O SR.JOÃO FRANÇA (PP- RR. Pronuncia o seguinte 
discurso.)- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, relacio
nando-me entre os Congressistas que sistematiCamente vêril 
apoiando as medidas destinadas à recuperação ínsfítUCíoilã.l 
do País, não poderia ignorar a preocupação, por 'muítos de
monstrada, acerca da tramitação dos projetos que intentam 
a reforma da legislação eleitoral e a aprovação da nova Lei 
Orgânica dos Partidos Políticos. 

Sobretudo quanto aos projetas referentes a essa última, 
ora sob exame desta Casa, anuncia-se certo descontentamen· 
to, em face de algumas dispo!>içõeS de seu complexo texto, 
enquanto a maioria já- se 3flíge com a demora para a sua 
votação, ante a possibilidade de que eventual atraso venha 
a impedir a sua integral vigênCia antes do pleito de 1994. 

Trata-se, Srs. Senadores, de proposição pertinente ao 
art. 17, da Constituíção Federal, que dispõe sobre os partidos 
politicas, e _aborda, entre outras, questões relevantes como 
a sua criação, fusão, incorporação-e eXtinÇãO; õ fundo parti
dário e o recebimento de recursos de entidades financiadoras; 
a prestação de contas à Justiça Eleitoral; a estrutura, organi
zação e funcionamento de cada urna das agremiações. 

Ressalte-se, neste ponto, que o objetivo fundamental da 
iniciativa é atualizar a Lei Orgânica dos Partidos Políticos. 
De fato, a Lei n" 5682, de 21 de julho de 1971. vigorando 
há mais de duas décadas, estava a exigir a consolidação das 
normas que nesse longo espaço de tempo a alteraram, inclusive 
para conformá-la aos requisitos ditados pela experiência ·nacio
nal e internacional sobre o assunto. 

Cuida-se, também, de questões relacionadas à obrigato
riedade de transmissão gratuita doS programas dOs partidos, 
que devem servir à promoção da cultura nacional e regional, 
assim como do retorno da polêmica exigência de fidelidade 
partídária para os filiados, de modo especial para aqueles 
titulares de mandato legislativo. 

Como se recorda, a oposição às diretrizes legitimamen_te 
estabelecidas pelos órgãos diretores, ou a troca de filiação 
partidária, determinava a perda do cargo de senador, depu· 
tado federal, deputado estadual ou vereador, ensejando a 
convocaçãO do respectivo suplente de mesma legenda, dado 
que o mandato vinculava-se mais ao partido do que ao parla
mentar. 
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Critica-se a legislação partidüria crri vigor, pelas dificul
dades que'criaria para o normal funcionamento das agr-emia
ções políticas, em claro confronto com a preceituação constitu
cional determinativa da liberdade para a criação e de autono
mia para a organizãÇãó ·opcraci0li31 dos partídos. 

Pelo que se tem notícia, o Projeto de Lei Orgânica dos 
Partidos Políticos, que resultar do trabalho do eminente Sena
dor José Fogaça, irá consignar pi'ofundas modificações. De-n
tre elas, a representação parlamentar, que tanto no Senado 
como na Câmara, só será admitida às siglas que obtiverem 
pelo menos 5 por cento dos votos apurados, não se contando 
os em branco c os nulos, abrangendo um terço dos Estados, 
e com 2 por cento da votação em cada um deles. 

Assiril coino o ictorno do hlstítuto da fidelidade partidária- -
acaba com o troca-troca de partidos, a necessidade de um 
número mínimo de votos, cm eleições nacionais, promete 
extinguir nove das dezessete agremiações hoje reprcsentadãs 
no Congresso Nacional. Para se eleger um deputado_, a respec
tiva legenda deverá obter 5 por cento dos votos para a Càmara, 
em nove Estados, com um mínimo de 2 por cento em cada 
um deles. Dessa forma, alcançariam a média de 25 deputados, 
hoje, o meu ·Partido, o PT, o PTB, o PDT, PPR, PSDB, 
PMDBe PFL. 

Quanto à participação no dCnominado "horário gratuito" 
das televisões e das rádios, os partidos terão direito a 20 
minutos, por semestre, para a propaganda institucional. Pode
rão utilizar outros 20 minutos,· em programas regionais, os 
partidos que obtiverem 5 por cento dos-VOtos pãra a Assem
hléia Legislativa. Hoje, os partidos, qualquer que seja a sua 
representação, têm direito a uma hora para a transmissão 
de seu programa. 

Nos termos da proposiç_ão,, tér:~o r~prcse9Ümtes nas As
sembléias Legislativas e nas Câmaras de Vereadores os parti~ 
dos que obtiverem 5 por cento dos voto_s válidos -para cada 
uma dessas Casas legislativas. Ademais, só poderão oferecer 
candidato à Presidência da República aquelas agremiações 
partidárias que detiverem representação no Congresso Nacio
nal. 

Somente estarão aptos ao lançamento de candidaturas 
a Governador de Estado e a Senador os partidos com 5 por 
cento dos votos apurados para a Assembléia Legislativa. Para 
defender a candidatura a Prefeito, devem possui! 5 por cento 
dos votos apurados para a Câmara de Vereadores. Também 
nesses casos, de acordo com a atuallegislação, é_ inteiramente 
liber<:~do o lançamento dessas candidaturas. 

São, ainda, exigências da legislação proposta: o registro 
civil, para a existência de agremi3ção partidári!l, e o registro 
no Tribunal Superior Eleitoral, para concorrer -às eleições. 
Perde o registro aquela que deixar de particípar de 2 eleições. 
O detentor de mandato cletivo só pode concorrer a outra 
eleição se filiado a partido 2 anos antes da daia da eleição. 
Aquele que não possuí mandato, deve-se filiar um ano antes 
da eleição, para candidatar~se. O filiado não pode ser a penado 
em virtude de ato ou fato não previsto no estatuto do partido. 
Às previsões básicas de advertência, suspenSão c expulsão, 
o Estatuto pode incluir a sanção de desligamento temporário 
da bancada, de cargos ou funções. A perda de mandato~ em 
conseqüêncüi. de infidelidade partidária, só é prevista quando 
ocorrer no biénio que antecede as eleições. As contribuições 
para o Fundo Partidário podem ser eft:!tiv-adas por pessoas 
físicas ou jurídicas. Quando provenientes do Orçamento da 
União, serão fixadas proporcionalmente ao número de eleito~ 
res inscritos cm cada legenda. 

-~-.~-----

O Substitutivo do Senado, além disso, proíbe a cessão 
ou venda de tempo dos programas eleitorais gratuitos, tão 
ao gosto das chamadas "legendas de aluguel". Até 15 de 
dezembro de 1994, 10 por cento dos membros da Câmara 
e desta Casa poderão fundar um novo partido, prevendo-se 
ainda que a partir da atualizada Lei Orgânica, e até o início 
da próxima legislatura, fica garantido o furidonamento de 
agremiação partidária que tenha 3 deputados eleitos por Esta
dos diferentes. 

Vou concluir, Srs. Senadores, consignando veemente 
apelo à relatoria da proposição, aos órgãos técnicos da Casa 
e à Mesa Diretora, para que o senado delibere, tão rapida
mente quanto possível, sobre essa importante iniciativa. Não 
apenas em razão dos alinhados argumentos e das eleições 
do ano vindouro, mas, sobretudo, porque o País reclama mu
danças, com o alto objetivo de que os partidos, representantes 
da sociedades nas relações com os governantes, sejam liber
tados desse quadro confuso e, mais fortalecidos, se elevem 
à condição de verdadeiro sustentáculo do regime. 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. juTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronun· 
da o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senado
res," para retomarmos o caminho do desenvolvimento, teremos 
de_enfrentar, de pronto, dois grandes adversários enraizados 
na cultura brasileira -o desperdício e a desinformação. Não 
é mais possível postergar uma solução que resgate definitiva
mente os valores nacionais, combata o desapreço às coiSas· 
públicas, corrija 9 desperdício e transmute a miséri~ e~ pródu
ção e riqueza. E igualmente inadmissível que os ó~gãos da 
administração pública não disponham de informações precisas 
e dados atualizados que permitam um mínimo de fiscalização 
e de controle orçamentário. 

Todo ano, valores inestimáveis são jogados na lata do 
lixo por um País que vive como se rico fosse e, paradoxal
mente,_ convive com a miséria absoluta. Apesar de enfrentar 

-há mais de dez anos uma grave crise econômica que vem 
empobrecendo o País, o Brasil desperdiça, todo ano, o equiva
lente a 64,5 bilhões de dólares, ou seja, cerca de 15% do 
PIB, em conseqüência de descaso no manejo de equip_amen~ 
tos, e de métodos inadequados na realização de serviços. 
fabrica-se lixo na produção agrícola, na construção civil e 
na indústria. São também ratos da economia a incompetência, 
o desleixo c a miopia administrativa. A burocracia virou um 
fim ~m si mesmo. 

Na área educacional, o Brasil perde, todo ano, mais de 
2,5 bilhõe::; de dólares só com a repetência escolar. O desper
dício é assustador: dois terços dos recursos destinados à educa~ 

_ ção não chegam aos alunos. Um relatório apresentado por 
técnicos do Ministério da Fazenda, ainda no início deste ano, 
revela que apenas 40% dos recursos liberados pelo Governo 
chegam ao destino; os 60 % restantes são desviados em ati vida~ 
des-meios ou se perdem ao longo do caminho. 

Na administração pública, não se sabe quantos são os 
funcionários, onde se encontram, quanto ganham e o que 
fazem. Os números divergem, dependendo da fonte de infor
mação. Por trás da dança dos números, há um objetivo nada 
claro, de esconder informações. No governo Collor, des
truiu~se o que restava da máquina administrativa, acirrando 
ainda mais um velho problema brasileiro: a burocracia móvel, 
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não profissional, que muda com cada governo e não estabelece 
vínculos com a informação. 

A cada mudança no governo, mudam~s_e os cb.efes .de 
serviço, o que resulta na dispersão da informação e no descon~ 
trote. Altos funcionários deixam o serviço público e se trans~ 
formam em consultores bem-sucedidos_de empresas privadas. 
A administri:tÇão pública brasile"ira, infelizmente, não p?de 
beneficiar-se dos_ inúmeros avanços registrados nas técnicas 
de gestão de negócios do Estado. por forças de uma combi
nação perversa de interesses clientelistas, falta de nível ade
quado de transparência por parte do setor estatal e, acima 
de tudo, por falta de interesse político. 

A má fé do governo Col)or, ao desmontar a rp.áquina 
administrativa, atingiu, aiflda, os instrumeritos de con_tro)e 
de gastos e de punição de servidores envolvidos em processos 
administrativos. A Secretaria de Administração--Federal 
(SAF), depois de_ um levantamento sobre as condições do 
serviço público, concluiu que a situação é absolutamente caóti
ca, com problemas estruturais e completa falta de controle. 
Existem, atualrnentc, mais de 300_processos_disciplinares pen
dentes, o que faz com que o s_ervidor sob suspeita continue 
exercendo o mesmo cargo no qual teria cometido irregula
ridades, e com os mesmos poderes. 

A es_cassez de informação leva à impossibilidade de fiscali
zação, à falta de controle que resulta na total ausência de 
planejamefltO e _na corrupção. Pelos números da Secretaria 
do Tesouro, dos 2.200 órgãos da administração, apenas um 
terço é fiscalizado. Um país que não conhece seus números, 
porque a informação foi negligenciada durante anos, seja por 
razões políticas, corrupção ou simples incompetéricia, é um 
país que plancja por intuição e decide por adivinhação. O 
controle interno é inoperante, e iStO se traduz num monu
mental desperdício. Por falta de controle, os gastos públicos 
ir'ansf0finai3tit-Sé Ciri ólos da economia. 

Nunca se desenvolveu um projeto de mapeamento da 
situ3ção_real do País em todas as áreas. II)formação é. vital. 
Tão importante que, nos regimes autoritários,-é tratada corno 
questão de segurança nacional, não se divulgando dados para 
que eles não venham a servir de instrumento contra os gover
nantes. Na democracia, ao contrário; ·a príoridade número 
um é a fnforrriaçãO. Sem -e--ra;- o goVerno _não teria agilidade 
ou mesmo capacidade para, por exemplo, combater a sone
gação. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a descrença no poder pú
blico tem origem na negligência coletiva, na brutal concen-_ 
tração da renda, na licenciosidade inflaci~riária, no desprezO 
aos investimentos em educação, na impumdade generalizada, 
enfim, em todos esses inúmeros fatores que impedem o cresci
mento harmonioso e equilibrado, rcalimentando uma cultura 
cívica historicamente predatória. · 

Nos últimos anos, essa tendência se agravou, e o_ que 
assistimos foi literalmente, a um total desmoronamento da 
máquina administrativa. Antes, havia falhas; hoje, resta-n-os 
a mais absoluta desorganização, saldo negativo de um terrível 
vendaval que abalou uma nação desprotegida contra falsos 
heróis, e que var precisar de algum tempo para retomar os 
parâmetros anteriormente atingidos, cm todos os setores. 

Se' a economia nacional precisa ser retificãda, não é dife
rente a situação itfdividual do brasileiro, que já se acostumou 
com os índices da inflação e, muitas vezes, chCga até a acreditar 
que está lucrando com isso. Penando numa economia que 
estabelece custos em cruzeiros e fixa preços em dólares, o 
assalariado se vê impossibilitado de fazer qualquer tipo de 

planejarilento a curto Ou longo prazo. Até mesmo os preços 
fixados em dólares estão sofrendo reajustes- de acordo com 
a inflação. 

Os reajustes nos preços tornaram-se rotina, enquanto 
a miragem da indexação favorece apenas uma pequena casta, 
e a corrida contra a d_e.SY_alorização monetária se perpetua 
num infindável círculo vicioso. Em todos os níveis, a especu
lação é estimulada e o trabalho punido. A convocação geral 
é para o "salve-se quem puder", c a austeridade fica revogada 
para que prevaleça a lei dos mais espertos. 

Nas últimas décadas, foi consolidada uma política de ren
das abominável, e o saldo de tantos planos, projetos e pacotes 
aí está -- uma economia cartelizada, marcada por domínios 
reservados, burocracias invioláveis, feudos te_cnocráticos e in
contáveis caixas-pretas. Tudo isso contribui para desacreditar 
o poder público. 

A corrupção dilapida anualmente 20% do PIB, o equiva
lente a 72 bilhões de dólares., que se perdem nas malha~ das 
licitações Vfciadas, do superfaturamento das obras e btms con
tratados pelo Estado, das comissões embutidas, do tráfico 
de influências atravessadoras. Nada é proibido, tudo é permi
tido e, em conseqüênCia, todos ameaçam todoS.- Ao tomar 
conhecimento das falcatruas denunciadas, o cidadão comum 
Perde o próprio referencial e, revendo os valores éticos, busca 
uma expticação para o atual estado de coisas, um.a compreen
são que, de alguma forma, aponte uma saída para a crise 
da moralidade pública no Brasil. 
- Na iniciativa privada~ as perdas por desperdício se acumu
lam em todos os setores, das indústrias ao consumo doméstico 
d~ energia. O_ último cálculo disponível aponta 40 bilhões 
de dólares por ano perdidos com desperdícios que· vâo do 
banho demorado ao ano escolar repetido, à televisão ligada 
sem ninguém olhando, chegando à construção civil, na qual 
a cada dez andares construídos, dois vão para o lixo sob a 
forma de entulho. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, é na agricultura que estão 
as maiores perdas do Brasil. As causas vão desde a baixa 
qualidade do produto à carência de infra-estrutura para apoiar 
o produtor, passando ainda pelo desconhecimento do consu
midor na hora da compra. Mais de 20 % da produção agrfcola, 
algo em torno de 14 milhões de toneladas de grãos, não chegam 
ao mercado em razão do preparo inadequado do solo, de 
colheitas mãl conduzidas, do processamento com tecnologia 
atrasada, do armazenamento sem obediência a àitérios técni
cos e do transporte em condições desfavoráveis, nas precárias 
rOdovias esburacadas e propícias ao contínuo desgaste dos 
veículos. 

Técnicos da EMBRAPA, de universidades, da CONAB 
e outras entidades ligadas ao setor agrícola analisaram as per
das de grãos e de alguns hortigranjeiros. O País joga fora, 
anualmente, 14 milhões de toneladas de grãos. Somente com 
arroz, feijãõ, milho, soja e trigo, perdemos anualmente 9 
rriilhões e 29 mil toneladas, ou 1,35 bilhão de dólares. O 
milho tem perdas que alcançam 4,4 milhões de toneladas 
anúais, equ1valentes a 472,4 milhões de dólares. O arr'?z t~m 
22% de sua produção desperdiçada; o feijão, 15%; a SOJa, 
10%; e o_ trigo;9%-:-As frutas alcançam perdas de 30%. 
e nas hortaliças o desperdício fica entre 30 e 40%. 

N~ Pe~~-ária. o valor atinge US$ 200 milhões somÉ:nte 
por aftosa. Entre as principais causas do aesperdício no setor, 
está a deficiência no controle sanitário. Em Israel, a média 
diária de litros de leite por vaca é _de 26; no Brasil, é de 
2,6. Para se ter urna idéia da importância do setor para a 
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economia nacional, a pecuária deve gerar um PlB _de...i.JS$15 
bilhões este ano. 

A cultura do desperdício é uma heranÇa maldita do nosso 
passado colonial. Surpreso com a· abundância de alimentos 
nos primeiros_ tempos, em contraste com a parcimônia euro
péia. o colonizador passava a esbanjar. Uma decorrência 
dessa situação é o fato de que as sobras das classes mais 
abastadas daria para alimentar todos os pobres do País, tal 
é a quantidade de alimentos, em condições de serem aprovei
tados em outra refeição, que são postos fora diariamente. 

As perdas na produção e consumo de alimentos tornam-se 
chocantes quando se leva em conta que mais de tri~_~a milh<?çs 
de pessoas passam fome no Brasil. Temos, baSicameiJtc, dois 
tipos de desperdício: o que se dá nos lares e o que se dá 
nas fábricas c nos campos. Enquanto I! razoavelmente fácil 
dimensionar as perdas industriais ou na agricultura, é qua§e 
impossível dimensionar o que se gasta clcsnecessariamcnte -
dentro de uma casa, 

No setor energético,_ o Brasil perde, anualmente, US$1 
bilhão, dinheiro suficiente para· se· construir uma nova usina 
nuclear, como a de Angra L Há perdas de 15% de toda 
a energia elétrica gerada, o que equivale a jogar fora a produ
ção de Itaipu. Com o desperdício, a tarifa tendc,_a subir. 
já ·que as obras antigas estão se esgotando rapidamente e 
há necessidade de se construírem novas usinas. 

Na Europa, a unidade da conta de energia clétrica é 
de US$115 por mcgawatt/hora, enquanto no Bra~;ii_o consu~ 
midor paga apenas US$ 3& por uma energia que lhe~ servida 
a um custo deUS$ 57. Pelos padrões europeus, estamos jogan
do fora, literalmente, 32% da energia gerada. O desperdício 
nacional começa por sistemas desgastados de transmissão e 
distribuição,-pross'cgue pela utilização de equipamentos obso
letos e Culmina no desleixo nosso de cada dia: nas casas, 
nas lojas, nos escritórios, na-slâhricas, nas fazeridas~--iú)S-Iocais 
públicos, nos serviços cm geral. 

O cidadão brasileiro precisa entender que, quando deixa 
uma luz acesa desnecessariame-nte, não só ele está perdendo, 
' mas também o País gasta urna energia que custou muito 

cara para ser gerada. Infelizmente, nenhuma ação concreta, 
em nível nacional, conseguiu mobilizar a parte mais esclarecida 
da ·população para o combate a este ntal, que é uma das 
indeléveis marcas do subdesenvolvimento. Nas áreas de infra
estrutura e de saneamento, as perdas são tão pesadas quanto 
os investím"entciS necessários. CerCa de 40~-é da água tratada 
se perde entre os sistemas de captação c as torneiras dos_ 
consumidores. 

Na construção civil, perde~se cerca de 33 % do material 
utilizado, contra 10% nos países desenvolvidos. Nos prédios, 
abrem-se janelas a 90 centímetros do piso, o que exige a 
parede de quatro tijolos e meio, e quebra de tijolos a cada 
janela. Pilares mal erguidos deixam f9lgas a serem preen
chidas com 30% a mais de argamassa, segumJo cá[cuJos_do 
Instituto de Engenharia do Estado d~_ São Paulo~ Descontado 
esse desperdício, calcula-se em quanto poderia ser reduzido 
o custo da construção, e o preço final das casas e apartame11tos. 

Na indústria, os índices-de rejeição dos produtos chegam 
a 2,6%, contra 0,02% nos países desenvolvidos; a cada milhão 
de unidades produzidas, 25.700 sãO rejeitada_S por defe-itos, 
quando a média anual é de 200 por milhão. O te_f!_lpO de 

preparação de máquinas para -iniciar a produçã-o--é de 81 minu
tos, na média, contra apenas cinco 'minutos- em- outros países. 
A reciclagem de papel no Brasil ainda é de_ 30 pOr cen-to, 
contra 68 por cento· na Holanda, processo comparativo que 
vale, também, para o material plástico. - - -

Na indústria 3Utomobilística, áados da ANFAVEA mos
tram que, apesar do esforço de modernização, o atraso persis
te. A montagem de um veículo brasileiro consome 48 horas, 
enquanto nos Estados Unidos esse tempo cai para 25 hOras, 

e no Japão apenas 16. Para lançar um novo modelo, a 
indústria brasileira precisa de quatro a cinco anos, tempo 
que nos Estados Unidos é reduzido a trê3 anos, e no Japão, 
a dois anos. 

Faz-se necessário um esforço, por parte do consumidor, 
do produtor e das autoridades, no sentido de melhorar a quali
dade e a produtividade da economia do País. Rodovias precá
rias, atraso na tecnologia usada, armazenamento inadequado 
c um precário sistema de difusão de informações - tudo 
isso leva o consumidor a pagar mais por produtos de pior 
qualidade, gerando o desperdício. 

__ O baixo padrão tecnológico e a total ausência de métodos 
e_ práticas Que resultem na melhoria de qualidade são os 

-·pnndp-aiS limitantes do desempenho e as maiores fontes de 
desperdício. Os métodos e práticas organizacionais e geren
ciais são ineficaZes, os índices de perdas são altíssimos, e 
em mais da metade das empresas o trabalho tem de ser 
refeito. o que resulta em perda de 85% de material e 76% 
de energia. O mais impressionante é a falta de padrão de 
trabalho, a ausência de planejamento e a tendência para o 
improvisação. 

Apesar de todas essas limitações, 42% dos pequenos e 
médios empresários brasileiros afirmaram· ter obtido, nos 
dois últimos anos, ganhos em p-rodutividade. Isso nos leva 
a acreditar na potencialidade do Brasil e a lutar pela operacio
nalização de medidas que efetivem as mudanças necessárias 
para a recuperação- da economia brasileira. 

As empresas que estão apostando em soluções para -retlu
zir b desperdício têm colhido bons frutos. A redução do des
perdício virou questão de sobrevivência para as empresas, 
pois a crise económica, a abertura comercial e a crescente 
conscientização do consumidor vêm obrigando a indústria a 
mudar. Reduzir custos e melhorar a produtividade são dois 
pontos que já fazem parte do cotidiano de muitas empresas. 

O principal parâmetro da qualidade do produto brasileiro 
são as exportações: elas cresceram ?--?%_ nos últimos dois 
anos na eletroeletrônica~ e deverão crescer outros 35% este 

. ano, atingindo apenas neste setor a casa dos US$ 3 bilhões 
de divisas. _No setor de máquinas e equipamentos, as e;xporta~ 
çõ_es já somam os US$2,190 bilhões anuais, com tendência 
para o crescimento. No primeiro quadrimestre deste _ano. fo
ram exportados US$595 milhões enl máquinas; 18,92% a mais 
que no primeiro quadrimestre do ano passado. 

O maior aliado do empresário na sua luta pela qualidade 
é o seu empregado, aquele que passa oito horas diárias. cinco 
dias por semana e 48 semanas por ano diante de suas máquinas 
e equipamentos, à frente dos gargalos da produção e alheio 
aos desperdícios constantes na linha de produção. A chave 
do sucesso da indústria moderna está na capacidade de seduzir 
os funcionários ao projeto comum da eterna superação de 
metas de qualidade, economia de custos e criatividade no 
chão da fábrica. 

Torna-se, portanto, inadiável a implantação de umgeren
ciamento moderno e eficiente na indústria brasileira. Temos 
que buscar rapidamente os padrões de qualidade e_ de produti
vidade dos demais pafses do mundo, se não qutsermos ver 
sucumbir nossa economia na medida em que s_e acirra a disputa 
pelos mercados. Ao lado de uma campanha esclarecedora 
para a população, que motive cada cidadão a economizar 
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desde a energia clétrica até os gastos supérfluos inútcís, cabem 
providências no sentido de melhor aplicação do::; recursos dis
poníveis, para a melhoria dos meios de produção, e o investi
mento em compra de equipamentos modernos e reciclagem 
de matéria-prima. 

No sctor público, precisamos de dados, de informação, 
de números, que-são o ponto de partida para ColoCarmos 
novamente a casa em ordem. Temos uma razoável noção
das mudanças necessárias para recuperar o País. O difícil 
é operacionalizar essas mudanças. Existe um quadro de 
incapacidade gerencial e inconipetência- administrativa em vá
rios segmentos públicos. No nível federal, não basta definir 
urna linha de ação. É necessário dar autonomia e cobrar resul
tados, para que as decisões sejam levadas ãdiante. É fundi
mental que os govemos de todos os níveis ínvistam na qualifi
cação continuada de seus_ quadros, com adestfamento profis
sional, remuneração-·compcnsadora, e, acima de tudo, um 
profundo embasamento ético quando do trato com a coisa 
pública. 

É incontestável que o esbanjamento é um sinal de atraso, 
assim como o_ desperdício provoca a miséria. A -desol--gani
zação, ,O de_slcixo e a imprevidência em casa e no trabalho 
representam, a cada ano que passa, um prejuízo incalculável 
p~ra a Nação. Constatado o prejuízo em níveis tão expres
sivos, o movimento seguinte das autoridades e dos empresários 
deve ser o da busca de s.oluçõ_es. É preciso sair do caffi-po 
da mera denúncia e partir para a açáo. 

O Brasil tem pressa em se livrar da estagnàção económica-. 
Maior pressa ainda devemos ter em nos livi-armos da cultura 
do desperdício, que leva ao constante recomeçar, na mesma 
proporção das Perdas em que consente. Matúial perdido 
às ve;zes pode ser reciclado, porém o tempo não se recupera. 
Depois de uma década perdida, é mais que prioritária a 

reeducação de nossa econo-mia; em todos os setores. O início 
dessa trajetória é a coleta de dados em cada setor, a infor
mação exata com dados precisos sobre a nossa realidade, e 
o destino é a retomada do desenvolvimento. 

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Chaga> Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao Sr. Senador João Calmon. 

O SR "JOÃO CALMON (PMDB - ES. Pronuncia o se
guinte discurso.) Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Projeto 
Consciência Tributária é Uina iniciatiVã do Estado do Espírito 
Santo, pioneiro cm todo o Brasil, que visa a desenvolver 
na comunidade capixaba um alto senso de cidadania, ligado 
aos deveres de cada membro da sociedade de cumprir as suas 
obrigações fiscais e zelar pela correta aplicação dos recursos 
provenientes da arrecadação, pessoalmente, ou através da 
associação comunitária ou de classe. a que pertença. 

O Projeto ·consciência Trihutf;iria _n_asçcu da necessidade 
de dar cumprimento à Lei n" 4.628, de 14 de janeiro de 19Y2. 
aprovada pela Assembléia Legislativa e sanci<ibãda pelo go
vernador do Estado, e que institui a obrigatoriedade do ensino 
de questões tributárias nas escolas públicas c particulares de 
primeiro e segundo graus, do Espírito Santo. 

Tal como foi conhecido, o Projeto envolw, sil)lultanea
mcnte, as Secretarias da Educação, Fazenda e da Justiça e 
Cidadania. pois envolve as três pastas em sua execução, por 
conter em seu mérito assuntos que ifneressam à sociedade 
como um todo. 

O mérito maiof do projeto talvez resida cm sua rendição 
ã realidade_ de que a cultura da sonegação, absurda mas pro-

fundamente entranhada em nossa sociedade, só poderá ser 
alterada pela bat>e, isto é, através da escola e a partir dos 
primeiros passos da criança nos bancos escolares. Não há 
como transformar velhas mentalidades de empedernidos sone
gadores, de que é de seu dever fundamental, não para com 
o Governo e o Estado, mãs com o poVo, senão atraVés da 
Coerção cara e difícil, que ne-m semPre-O põâú -púólico está 
em condições de exercer._ 
. A escola é a salvação é o caminho. Das novas gerações 
poderá nascer uma cultura mais sadia responsável em relação 

-aos tribUtos e sCu papel soCiãl. --- -
Os idealizadores do ProjetO Consciência Tributária e de 

implantação no Espírito Santo produziram um excelente mate
rial didático, com assistênCia e-suPervísão de especialistãs-das 
S_ecretarias da Educação e da Fazenda, além da Universidade 

-Federal do Espírito Santo. Esse material é composto de _quatro 
volumes pedagógicos, primorosamente ilustrados, que abran
gem a história dos tributos. çlesde o momento em que eram 
uma imposição d~s tribos vencedoras aos povos vencidÕ_s, até 
os nossos dias. E uma história rica e filscinante, destinada 
a deS-pertar nos estud3nteS--üma sadia curiosidade em torno 
das questões tributárias. 

Compõe ainda o material pedagógico um volume desti
na-ao aos professores e um vídeo com cerca de 20 minutos 
dc_duração, produzido para ser utilizado na fase de capacitação 
do magistério para aplicação do Projeto Consciéncia Tribu
tá-ria. Esse vídeo auxiliar tem um excelente texto, que é-apre
sentado cm cenários adequados pelo ator Paulo Betti, em 
ótima performancc. · · 

Infelizmente, a aplicação do f>rojeto Consciência Tribu
tária n3s escolas do Espírito Sallto está- atrasada, em f~ce 
da greve. dos profes.c;ores, que paralisa as atividades escolares 
há quase três meses. 

Esse atraso. contudo. não tira os méritos do projeto. 
que acabãrá, mais dia menos dia, a render -bons frutos para 
o Estado dO Espírito Santo c toda sua -população, especial
mente a de mais baiXa renda, que depende de iniciativas do 
poder público, qUe para poderem tornar-se realidade, depen
dem de um aumento substancial da arrecadação de tributos ... 

Essa parte do projeto considera a mais importante- pai3 
quem se preocupa não só com os problemas da educação, 
m;1s também com os bons fr_u~QS que a educação pode_ tr~z_er 
pai-a este País, evidentem-ente não trará resultados imediatos, 
como acontece como_gc_ral das ações voltadas para a educação. 

Por isso, ele tem duas outras fases, uma destinada à_cons
cicntização tributária da população em geral, e a outra a pro~ 
duzir resultados no desempenho da arrecadação do Espírito 
Santo, esta já em desenvolvimento. Desprezado qualquer sen
timento bairrista, eu não hesito em proclamar que na áfea 
tributária, o Espírito Santo terá derltrO ·ae pouco tempo, uma 
incstinlávcl inspiração a oferecer a todo o Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nohre Senador Pedr_o Simon. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. Pronuncia o se
guinte discurs.o.)- Sr. Presidente, Sr'!s e Srs.- Senadores, 
a cruzada que vimos movendo _contra_ a corrupção começa 
a frutificar, com a decretação da prisão do Sr. PC Farias 
e outros três integrantes do seu esquema. 

Em conseqüência do mesmo movimento, três empresá
rios do bisúlto Federal também recolhidos à priSão por sone
gação de impostos. E a Secretaria da Receita Federal, traba
lhando em sintonia cóm a Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional e a Procuradoria-Geral da República, não têm dado 
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trégua aos sonegadores. OJuíz da lU" Vara da Justiça Federal, 
Pedro Paulo Castcllo Bran-Co,- não tem hesitado, diante das 
evidências de sonegação, em decretar sua pri-são. No Rio 
Grande do Sul, a Justiça determinou a penhora de 50% da 
renda diária da Vasp paragarantir o pagamento da dívida 
de Cr$80 bilhões em ICMS que a empresa tem para com 
o Estado. 

Estes alguns exemplos mais notórios dó- qUe vem ocor~ 
rendo aos sonegadores. O clima, portanto, não está nada 
propfdo aos corruptos de toda a ordem e aos sonegadores 
em particular. Com o apoio do Presidente do Supremo TribuR 
nal Federal, dos Presidente das duas Casas do Congresso Na· 
cional, do Tribunal de Contas da União, da Procuradoria
Geral da República c do Ministro da Justiça, está-se proces
sando, de forma acelerada,_ o aperfeiçoamento da legislação 
que dá suporte e oferece _os meio_s para cortsecüçã<Y desse 
objctivos. 

Tais fatos nos dão novo alento para pros·seguir nesta cami
nhada. E é indispensável Continuar lutando e ampliar o campo 
de ação. A corrupção, a sonegaç-ãO, a propiría e Outros desvios 
de conduta moral e ética como que se institucionalizaram 
no País, apesar de um movimento militar seguido de um regi
me de exceção que se propunha combater os-dois males que, 
a seu ver, infelicitavam a Nação: subversão e a corrupç~o. 

Uma faceta particular da corrução vem sendo desvendada 
por O Globo: a cobrança de propinas pelos serventuáriOs dos 
cartórios. particularmente no Rio de Janeiro onde se tornou 
impraticável ao cidadão comum obter uma certidão ou qual· 
quer outro documento, sem .. azeitar" os mecanismos. 

Em reportagem de 4 de julho corrente, assinada por Regi
na Elcut~rio, são analisados os casos de quatro escrivãcs do 
Fórum do Rio que conseguiram amealhar um património que 
soma no mínimo, US$540 mil (Cr$32,4 bilhões; -aO câffibiO 
paralelo do dia). 

Todos os quatro afirmam ter, como única fonte de renda, 
o salário de serventuário da Justiça, na função de escrivães, 
o que lhes_ rende ~m salário mensal de Cr$35 milhões. E 
tentam fazer crer que. com esse salário, conseguiram adquirir 
sírios, casa de vera~eio-, carroS-ào ano, apartamentos na Zona 
Sul do Rio (inclusiVe um duplcx na Avenida Atlântica), entre 
outros bens valiosos. _ 

Para o Presidente do Tr1b-unal de Justiça do Rio de Janei
ro, desembargador António Carlos Amorim, "contando ape
nas com o salário (de escrivãO). só dá para viver modesta
mente, fora da Zona Sul e, mesmo assim, numa casa modesta. _ 
carro do ano é difícil. Casa de veraneio, nem pensar". 

A matéria de O Globo descreve, de forma jocosa mas 
fundada na realidade, -os caminhos sinuosos que percorre um 
processo, em cartórios do Rio-, silnulando uma corrida de · 
obstáculos, onde a ·•taxa de preparo"- como é denominada 
a propina cobrada "por fora", além das custas normais -
derruba as barreiras interpostas ao andamento normal dos 
papéis. - -- - ----

No Fórum do Rio, os es_creventes se classificam em tres 
categorias: os poucos que não aceitam pro"pina, os que apenas 
recebem gratificações e os que condicionam seu tra6atho ao 
pagamento-extra. O sistema vige-nte nos cartórios é--o-de desig
nar um escrevente como responsável pelo processo. Só ele 
pode datilografar os documentos que irão informar o p!ocesso, 
ficando responsável por ele em todas ~s etapas da primeira 
instânCia. · -

O Corregedor~Geral de Justiça, José Domingo~ Moledo 
SartOri~ aefeiiâe a informatização elo Fórum como forma de 

acabar com o esquema que transforma o escrevente em "do
no" do processo. T·A propina infecta a prática da administração 
brasileira corno um todo- ele admite- e a Justiça, também". 
Mas adverte: ""Não existe corrupção sem corruptor". 

O sindicato da categoria sugeriU o r_9dízio entre escre
ventes como forma de dificultar a propina, uma vez que o 
usuário da Justiça poderia recusar o pagamento da propina 
sem o risco de retaliações futuras. O maior óbice a este proce
dimento está na resistência dos serventuários daqueles cartó· 
rios mais "rendoso_s", como o são as Varas de Órfãos e Suces
sões. 

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Rio de 
Janeiro, através de seu Presidente, Sérgio Zveiter, irá lançar, 
no dia 11 de agosto, Dia do Advogado., uma campanha de 
moralização da Justiça. Ele adverte que a Justiça, como insti
tuição, não é cotti.lpta; mas, comO em todas as áreas, há 
corrupção. 

Lenta, cara, com uma estrutura arcaica e ultrapassada, 
a Justiça é inacessfvel à maioria da população. Corrompida, 
em grande parte, passa a ser vista mais como um transtorno 
que como um serviço essencial à convivência democrática. 

Por isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores. é essencial que 
o Congresso Nacional participe c!_o esforç_o do Judict~rio e 

·de iniciativaS como a da OAB!RJ para que a Justiça deste 
Pais venha a fazer jus ao nove que ostenta. A Justiça mal 
aplicada. mal distribuída corre o risco de tornar-se a pior 
das injuStiçaS. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Louremberg Nunes Rocha. 

O SR, LOUREMBERG NUNES ROCHA (PTB·MT 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr's. e Srs. 
Senadores, tenho em mãos documentos diversos dt: produ
tores rurais, entidades de classe, e at~ _mesmo do Governo 
do Estado do Mato Grosso. unidade federativa que tenho 
a honra de representar nesta egrégia Casa, protestando contra 
os lançamentos do Imposto sobre a Propriedade Territorial 
Rural (TTR), efetuados pela Secretaria da Receita Federal, 
e relativos ao exercício de 1992. 

Em outras circunstâncias, poderia questionar, não digo 
a competência, mas, pelo menos, o acerto de se atribuir essa 
tarefa àquela unidade do Ministério da Fazenda; agora, entre
tanto, diante da gravidade da situação que passo a relatar, 
e diante da púspectiva em que se encontram milhares de 
proprietários rurais do meu Estado, outra qwbstão, .de maior 
premência, se impõe. Trata~se de revisar oS valores dos lança
mentos já referidos, tirados não se sabe de que misteriosas 
fontes, e arbitrados em patamares absuJ:dos, por desconhe
citnerito da realidade, por inépcia ou abusiva autoridade. 

Perguntam-se os mato~grossenses qual teria sido_ Q proct:!
dimento da Receita Fedefal para encontrar, na avaliação das 
propriedades, valores tão disparatados; e perguntam-se, prin
cipalmente, o motivo por que, diante de um protesto genera
lizado, e de demonstrações inequívocas, as autoridades com· 

~ petentes continuam ignorando a obviedade do erro. 
Um breve retrospecto da questão. Sr. Presidente e Srs. 

S~nadores, d~monstrará que os proprietários rurais do Mato 
Grosso, especialmente os da região Nortt:! do Estado, foram 
efetivamente prejudicados com os erros que a Secretaria da 
Receitã. Federal, ao que parece. reluta cm admitir. 

É do conhecimento geral que o cálculo do ITR baseia-se 
no Valor da Terra Nua, ou seja, a diferença entre o valor 
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do imóvel com todas as bt;!nfeitorias, e o valor dos bens incor
porados. Para determinar-se o Valor da Terra Nua. portantO, 
excluem-se os valores das construções c instalações, culturas 
permanentes, árvores de florestas naturais ou plantadas c de 
pastagens cultivadas ou melhoradas. A base de cálculo é defi
nida no artigo 50 da Lei 4.504, de 30 de dezembro de 1964, 
tamb~m conhl!cida como .. Estatuto da Terra", com a redação 
dada pelo artigo 1". da Lei 6.746, de 10 de_ dezembro de 
1979. Por su_a vez, o Valor <.la Terra Nua (VTN) foi disciplinado 
pelo Decreto n". 84.685, de 6 de maio de 1980, qu_e regula
menta a matéria, c que estabelece um valor mínimo por hec
tare- o chamado VTN mínimo, baseado cm levantamentos 
periódicos dos preços de_ venda praticados para cada 'tipo 'cte 
terra. 

A questão que ora trago ao conhecimento de V. Ex·'s., 
Sr. Presidente e Srs. Senadores, embora gravcmcntt: nociva 
aos proprietários rurais, é bastante simples. Na verdade, sua 
compreensão não exige mais que o·conhecimcnto perfunctório 
de quatro ou cinco diplomas legais, entre eles aqueles que 
acabei de reportar. 

Em 27 de dezembro de 1991. a Portaria Interministerial 
n"'. 1.275,"a:sssinada pelos MiniStrOs da Fazenda c da Agricul
tura, entre outras providências, estabeleceu os critérios pira 
atualização dos valores das terras rurais; e adotou, como Valor 
Mínimo da Terra Nua, "o menor preço de transação com 
terras no meio rural", em cada microrregião homogénea, se
gundo apurassem as entidades especializadas credenciadas pc
la Receita Federal. 

Até aqui, nãO -há muüo o que contestar. A -pÜiêmica 
se estabelece com a edição da Instrução Normativa da Receita 
Federal n·~. 119, de 18 de novembro do ano passado·, ·que 
aprovou os Valores Mínimos da Terra Nua ;para aQuele exercí
cio, cm patamares exorbitantes. Constatou-se tamanha discrt!
pãncia entre os valores reais então fixados c os anteriormente 
admitidos, e verificou-se tal consensualidade_ entre os recla
mantes. que o Governo do EStado oficiou à secretada da 
Receita Fedcrai~e. diante de Sua esquiva, à Fundação Getúlio 
Vargas, entidade responsável pda elaboração das tabelas, soli-
citando a revisãO das mesmas. -

Cabe-me esclarecer, Sr. P-residerite c-Srs. SenadOfe-s, que 
o Centro de Estudos Agrícolas da Fundação Getúlio Vargas 
é urna das duas entidades que periodicamente promovem pes-
quisas sobre os preços d_c terras rurais; a outra _é ___ o J nstituto 
de Economia Agrícola da Secretaria" de Agricultura do Estado 
de São Paulo, que desenvolve trabalho semelhante nos munid· 
pios·daquela unidade federativa. -

Evidentemente, trata-se de uma tarefa complexa. Depen
de a Fundação Getúlio Vargas, para executar este trabafho, 
da colaboração de extensionistaS da ~-MA TER; depende tam
bém, para ampliar o universo dos dois mil municípios pesqui
sados, de celebrar convênios com entidades governamentais, 
de forma a multiplicar seus recursos e sua capilaridade. Além 
disso, é mister reconhecer que fatores outros podem interferir 
nos resultados dessa coleta, como variações repentinas dos 
preços nas transaçócs de te'rras, ou simples erros de transcri-
ç6es de dados. · 

É aceitável que uma tabela, condensando milhares ou 
milhões de informações devidamente tabuladas, contenha er
ros. O que não se pode aceitar é a reticência dos órgãos 
ou entidades responsáveis em ouvir os supostos (no caso, 

comprovados) prejudicados. O que_ não se aceita: é o iinobi
Iismo, a eXagerada lentidão na revisão de uma tabela que 
tt.!m deixado cm pâniCo milhares -de cidadãos que, tirando 
da terra o seu sustento, garantem o suprimento de niilh6es 
de famHias brasileiras. 

Os documentOs que tenho effi mãos são pródigos em 
exemplos de valores distorcidos. Um deles multiplica por dez 
os 3 mil hectares de uma propriedade em Apiacás; outro, 
aumenta o tributo incidente sobre certa propriedade, decor
ridos sete meses, em 19.349%; outro, enfim, aplica a uma 
terra produtiva o coeficiente de prOgressividade, dobrando 
~valor da alíquota. 

Esses casos constituem o varejo, embora nem por isso 
·mereçam menor consideração~ O grande volume das queixas 
refere-se aos valores abusivas da terra nua, adotados como 
base pata cálculo do tributo, que, em m"llitos Casos, repre
sentam o dobro, o triplo, ou múltiplos ainda maiores, dos 
preços-do mercado imobiliário. Essa falha, gritante, preju
dicou notadamente os proprietários rurais do Norte do Estado, 
cm municípios como Alta Floresta, Apiacás, Aripuanã, Bras
norte, Castanheira, Colíder, Guararitã do Norte, 1 uína, Jurue
na, Matupá, Paranaíta, Peixoto de Azevedo e Terra Nova 
do Norte. Nesses municípios, carentes de infra-estrutura, com 
malha rodoviária deficiente, o VTN foi estipulado em Cr$ 
635_.382,00 por hectare, ·mesmo para propriedades situadas 
a 150 quilõmetros de qualquer via de comunicação, e .c;ujo 
acesso só é possível por meio de picadas. 

Este valor gerou Urit contra-senso, que se tc:;rna visível 
-quando o c(?~paramos cOm o VTN esfiptilado para muÓícípios 
mais ricos e bl!m aparelhados, como Alto Garças, Araguaiana, 
_Barra do G<:~-rças 1.! Rondonópolis, onde o preço do hectare 

· foi calculado entre Cr$ 111 mil e Cr$ 182 ·mil. O ca"ráter 
absurdo desses valores torna-se mais patentes ·se os confron
tamos co~ _aqueles atribuídos às piopriediades de algumas 

- das mai~ valorizadas regiões do País, como o interior de São 
Paulo. E inc;:oncebível, por exemplo, que o hectare de terra 
em Alta Floresta ou Terra Nova do Norte t_cnha seu valor 
venal eStipulado em Cr$ 635.382,00, ellquanto área idêntica, 
em Campinas, tenha o VTN fixado em Cr$ -632.231,00; em 
Araraquara, Cr$ 516.129,00; e em Campos do Jordão, Cr$ 
506.198,00. . 

Ao trazer esta questão para o plenário desta egrégia Casa 
de Leis, quero associar-me ao-protesto doS propúetários rurais 
do m~u E~tado, com a convicção de que meus companheiros 
de bancada irão igualmente endossá-lo. Creio que mesmo 
os _colegas de outras bancadas estarão solidários com o povo 
mato-_grosscnse, e apelo à Secretaria da Receita Federal, à 
Fundação Getúlio Vargas, e a todas as autoridades envolvidas 
com a questão, que se apressem em fixar novos e mais condi
zentes valores para os lançamentos do ITR, para que o tributo 
não configure um confisco,_ e para que o inadímplentc não 
seja estimulado, pelos próprios órgãos governamentais, a ,en
grossar o rol dos sonegadores. 

Muito ,obrigado! 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Mesa 
lemhra aos Senadores que o Senado está convocado para reu
nir-se extraordinariamente às 18h30min. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigu.es) ~Nada mais 
havendo a tratar, está encerrada a sessão. · 

TLel'anta-se a sessão às 18 horas e 25 minutos.) 
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Ata da 1573 Sessão, em 10 de agosto de 1993 
3a Sessão Legislativa Ordinária, da 49aLegislatura 

EXTRAORDINÁRIA 

Presidência do Sr. Chagas Rodrigues 

ÀS /8 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS 
SRS. SENADORES: 1 

. 

Affonso Camargo _ AlbanQ Frarico _ Alfredo Campos~ Ai~ir 
Gabriel _ Aluízio Bezerra _ Álvaro Pacheco _ Antonio Mariz 
Aureo Mello __ Bello Parga _ Beni V eras _ Carlos Antoni~ 
De'Carli _ C~ los Patrocínio _ Chagas Rodrigues _ Cid-Saboia de 
Cruvalho _ Darcy Ribeiro _ Dario Pe_reira _ Divaldo Suruagy _ 
Eduardo Suplicy _ Elci_o ~)vares_ Epitácio Cafeteira_ Esperidião 
Amin _ Eva Blay __ Flaviano Melo _ Francisco Rollemberg _ 
Garibaldi Alves Filho _ Gerson Camata _ Gilberto Miranda _ 
Guilherme Palmeira _ Henrique Almeida _ Humberto Lucena _ 
Irapuan Costa Júnior _ Jarbas Passarinho_ João Calmon _ João 
França _ João Rocha _ Jonas Pinheiro _ Josaphat Marinho _ José 
Fogaça _ José Paulo Biso! _ José Richa _ José Samey _ Júlio 
Campos _ Jutahy Magalhães _ JuvêQcio Dias _ Lavoisier _Maia _ 
Louremberg Nunes Rocha_ Lourival Baptista_ Lucídio Portella _ 
Magno Bacelar _ Mansueto de Lavor _ Marco Macicl _ Mário 
Covas _ Meira Filho _ Moisés Abrão _ Nabof Júnior _ Pedro 
Simon _ Pedro Teixeira_ Rachid Saldanha DerZi _ Raimundo Lira 
__ Ronaldo Aragão_ Ronan Tito_ Teotonio Vilela Filho_ Valmir 
Campelo _Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) --:-A lista de 
presença acusa o compareciinenio de 64 Srs. Semidofes. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteçãO de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 

1~' Secretário-
São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N" 751, DE 1993 

Senhor Presidente, 
Requeremos urgência, nos tt..·rmos do art. 336. alínea-c, 

do Regimento Interno, ·para o Projeto dt: D~(.;n.!tll l~gi:-.lativo 
n" 18. de 1993, que "aprova o texto do tratado sobre transfe
rência de prCsos, celehrado entre o Governo da Rt:públka 
Federativa do Brasil <..! o Governo do Canadá. em Brasília. 
em 15 de julho de I 992". · 

Sala das Sessões, 10 de agosto de 1993. -- Epitácio Cafe
teira- Valmir Campelo- Elcio Álvares. 

REQUERIMENTO N" 752, DE 1993 

Requeremos urgência, nos termos ttõ art. 336, c; JO R<..!gi- · 
menta Interno, para o Projeto üc Resolução n" 65, de IY93, 
de iniciativa da Comissão Dirctora. que tran::;forma cargos 
vagos do Quadro de Pessoal do Senado Federal. 

Sala das Sessões, 10 de agosto dr.:: 1_993.- Epitácio Cafe
teira- Cid Sabóia de Carvalho - Marco Maciel - Valmir 
Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Os requeri
mentos ~~rão votados apó~ a Ordem do Dia, na forma do 
disposto no art. 340, inciso Ir, do Regimento Interno. 

- Passa-~e à 

ORDEM DO DIA 

Item I: 

Votação, em turno ünico, do Requerimento n" 670, 
de 1993, do Senador Dario Pereira, solicitando, nos 
termos regimentais, que sobre 9 Substitutivo da C~ma
ra dos Deputados ao Projeto de t,.ei do Senado n'' 
179/90, além da Comissão constante do despacho ini
cial, seja ouvida também a de Serviços de Infra-Es
trutura. 

;::m votação o requerimento, em turno único. 
Os Srs. Senadore$ que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
O Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado 

n? 179/90 irá ao exame também da Comi:ssão de Serviços de 
Infra-Estrutura. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Item 2: 

Discussão, em turno único, da Rcdação Final do 
Projeto de Decreto L~gislativo n" 15, de 1992 (n9 22/91, 
na Câmara dos Deputados), que hoÍnologa ato do Con~ 

- Selho Monetário Nacional que autorizou a emissão adi-
cional de papel-moeda no valor de cinqüenta e dois 

· " bilhõt!s e seiscentos milhões de cruzados. 

Em discussão. (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 prõmU.Igação. - -

É o seguinte o projeto aprovado: 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n~ 15, de 1992 (n? 22, de 1991, na Câmara dos Depu
tados). 

Homologa ato do Conselho Monetário Nacional que 
autorizou a emissão adic-ional de papel-moeda no valor 
de Cz$52.600.000.000,00 (cinqüenta e dois bilhões e seis
centos milhões de cruzados). 

O Congresso Nacional dcrcta: 
Art. 1 '' Fica homologado o ato do Conselho Monetário 

Nacional que autorizou a emissão adicional de papel-moeda, 
no exercício de 1988, no valor global de Cz$52.600.000_000,00 
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(cinqüenta e dois bilhões e seiscentos milhões de cruzados), 
em resposta à solicitação e às razões constantes__cla Mef!.sagem 
n' 5, de 11 de janeirode 1988, do Poder Executivo. 

Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigQr na data 
de sua publicação. -

Esgotada a matéria da Ordem do Dia, ·n· 751/93. 

O SR. PRESJDENTE (Chagas Rodrigues) - Passa-se. 
à apreciação do Requerimento n? 751/93, de urgência, lido
no Expediente, para o Projeto de Decreto Legislativo n" 18 
de 1993. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. 
(Pausa) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, a matéria 3 que se refere figu

rará na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subse
qüente, nos termos do art. 345, Il, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Passa-se 
à apreciação do Re_querimento n<:> 752/93_, de urgência, lido 
no Expediente, para o Projeto de Resolução n" 65/93. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa) · 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere figu~ 

rará na Ordem do Dia na seguilda sessão ordinária subse
qüente, nos termos do art. 345, II, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Nada mais 
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, 
designando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l
REQUERIMENTO N·• 933, DE !992 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 933-, de 
1992~ do Senador Almir Gabriel, solicitando, nos termos do 
art. 172, inciso I, do Regimento Interno, a inclusão, em Ordem 
do Dia, do Projeto de Lei do Senado n<:> 83, de 1992, de 
autoria do Senador Alfredo Campos, que dispõe sobre a pro~ 
fissão de Decorador e dá outras providências. 

·- 2-
REQUERIMENTO N• 482, DE 1993 

Votação, em turno único, do. Requerimento n<:> 482, de 
1993, do Senador Jutahy Magalhães, solicitando, nos termos 
regimentais, tramitação conjunta do Projeto de Lei da Câmara 
n'? 63, de 1990, cOm o ProjetO ae-Lei do SenadO- n" 128, de 
1992, por tratarem de matérias que versam sobre o mesmo 
assunto. 

-3-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N·· 59, DE 1M3 

Discussão, em turno único, do Projeto de ResolUÇ-âO n\' 
59, de 1993 (apresentado pela Comissão de Assuntos econó
micos como conclusão de seu Parecer n9 231, de 1993), que 
autoriza a celebração do acordo~quadro entre a República 
Federativa do Brasil e o Banco Internacional para Recons
trução e Desenvolvimento- BIRD (B~nco Mundial) relativo 
ao Programa Piloto para Proteção das FloreStas Tropicais do 
Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Está encer
rada a sessão. 

(Levanrã~se a sessdo às 18 horas e 45 minutos.) 

ATO DO PRESIDENTE N' 411, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua <.:ompe~ 
tência regimental e regulamentar, em conformidade' com a 
delegação de competência que lhe foi oufo~gada pelo Ato 
da Comissão Diretora n~ 2, de 4 de abi"il de 1973, e tendo 

·em: Vista o que consta do Processo n"'0876/93-3, resolve aposen~ 
tar, voluntariamente, coqt proventos proporcionais ao tempo 
de serviço, IRAN MADEIRA, matrícula 1755, Técnico de 
Indústria Gráfica Legislativa, Nível II, Padrão 18, do Quadro 
de Pessoal do Centro Gráfico do Senado Federal - CE
GRAF, nos termos do artigo 40, inciso III, alínea c, da Consti
tuição da República Federativa do_ Brasil, combinado cOm_ 
os artigos 186, inciso III, alínea c e 193, da Lei n~ 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990. 

Senado Federal, 10 de agosto de 1993. -Senador Hum
berto Lucena, Presidente. 

ATO DO DIRETOR-GERAL N• 52, DE 1993 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso da atribuição, 
que lhe foi conferida pelo art. 7~. § 2°, da Resoluçào n'-' 42, 
de 1993, resolve nomear PATRÍCIA MARIZ CAVALCAN
TI DE ALBUQUERQUE, para exercer o cargo, em comis
são, de Secretário Parlamen.tar, do Quadro de Pessoal do 
Senado Federal, com lotação e exercício no Gabinete do Presi
dente do Senado Federal, Senador Humberto Lucena. 

Senado Federal, 10 de agosto de 1993. - Manoel Vilela 
de Magalhães, Diretor-Geral. 

CONSELHO DE SUPERVISÃO DO CEGRAF 
184~ Reunião 

Aos treze dias do mês de julho de um mil novecentos 
e noventa e três, às dez horas, na sala de Reuniões da Primeira
Secretaria, reúne-se o Conselho de Supervisão do CEGRAF, 
sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Senador JÚLIO 
CAMPOS. Comparecem à reunião os Senhores Conselheiros 
Manoel Vilela de Magalhães, Rubem Martins Amorese c José 
Ribamar Duarte Mourão. Têm sua ausência justificada o Con
selheiro Antonio Mendes Canale e o Diretor Executivo do 
CEGRAF, Agaciel da Silva Maia. Iniciando a reunião O Se
nhor Presidente coloca em discussão a Ata da Reunião ante
rior, que é aprovada por unanimidade. A seguir o Senhor 
Presidente solicita parecer ao- Conselheiro José Ribamar 
Duarte Mourão sobre o Balanço anual do CEGRAF e Fl.}N-. 
CEGRAF relativo ao Exerdcio Financeiro do ano -de i992.-
0 Senhor Relator, após exposição sobre os Balanços Finan
ceiro e Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimo
niais do CEGRAF no ano de 1992, cuja análise da documen
tação foi verificada pela Auditoria do Senado Federal, que 
a considerou "regular porque em conformidade_çom as n_ormas 
legais Vigentes e -com "os princípios de contabilidade geralmente 
aceitos", manifesta-se pela aprovação das Contas apresen
tadas, devendo, após aprovação do Conselho de Supervisão, 
ser encaminhadas à Comissão Diretora para apredação e enca
minhamento ao Tribunal de Contas da União. O parecer é 
aprovado por unanimidade. o Segundo item da pauta trata 
do Processo o<:> 496/93-6, para contratação de empresa especia
lizada para fornecimento de peças e asessórios originais Merce
des Benl:. conforme a Tomada de Preços n~ 008/93. O Se_nhor 
Presidente solicita ao Conselheiro Rubem Martins Amorese 
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parecer sobre o assunto. O Senhor Relator, após tecer conside~ 
rações sobre o_ procedimento licitatório, observ~ndo ten::m 
sido seguidas as nornas legais sugere sua homologação, com 
uma alteração no contrato a ser firmadO entre o CEGRAF 
e a firma vencedora, acrescentando uma cláusula onde se 
"estabeleça a opção de compra pelo preço de balcão, _se este 
se mostrar inferior àquele fixado na tabela de preços". O 
parecer é aprovado por unanimiâade. Nada mais havendo 

a tratar o ~ênhor Presidente encerra a presente reunião. E, 
para constar, eu Valdeque Vaz de Souza, Secretário do Canse~ 
lho de Supervisão, lavrei a presente Ata, que subscrevo, e 
que, após lida e aprovada, vai assinada pelo Senhor Presidente 
e demais membros do Conselho. Brasma, 13 de julho de 1993. 
-=- Senador Júlio Campos, Presidente - Manoel Vilela de 
Magalhães, Conselheiro- Rubem Martins Amorese, Co_nse
lheiro -José Ribamar Duarte Mourão, ConselheirO.-



República Federativa do Brasil , 

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

- ~-~ 

CONGRESSO NACIONAL 
FaÇo saber que oCoiigressi:J Nacional aprovou, c eu Humberto Lucena, Presidente do Senado Federal, 

nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo o seguinte: · · 

DECRETO LEGISLATIYON• 18, DE 1993 

Homologa atos do Conselho Monetário Nacional que autorizaram a emissáo de papel
moeda, no exercício de 1989, no valor de NCz$33.047.000.000,00 (trinta e três bilhões 
e quarenta e sete milhões de cruzados novos) para atender às atividades produtivas do 
País e à circulação da riqueza nacional. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1'' Ficam homologados os Votos do Conselho Monetário Nacional n'' 242, de 28 de setembro 

de 1989, e 252,-de 25 de outubro de 1989, que autorizaram a emissão de papel-moeda, no exercício 
de 1989, no valor de NCz$33.047.000.000,00 (trinta e três bilhões e quarenta e sete milhões de cruzados 
novos), para atender às atividades produtivas do País e à circulação da riqueza nacional. 

Art. 2> Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 11 de agosto de 1993.- Senador Humberto Lucena, Presidente. 

SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

1993 

gia 

1- ATA DA 158• SESSÃO, EM II DE AGOSTO DE 

LI -ABERTURA 
1.2-EXPEDIENTE 
1.2.1- Aviso do Ministro de Estado de Minas e Ener~ 

-N~ 284/93, de 10 do corrente, encaminhando infor
mações sobre os quesitos collstantes_do Requerimento n" 
519, de 1993, de autoria do Senador José Paulo Bisei. 

1.2.2- Parecer 
Referente à seguinte matéria: 
Substitutivo ao Projeto de Resolução n' 44, de 1992, 

que acrescenta parágrafo ao art. 4~ da Resolução no;> 96, 

de 1989, que dispõe sobre limites globais para as operações 
de crédito externo e interno da União, de suas autarquias 
e demais entidades co~troladas pelo Poder Executivo Fede
ral e estabelecer limites de condições para a concessão 
da garantia da União em operações de crédito externo 
e interno. (Redação do vencido para o turno suplementar.) 

1.2.3- Comunicação da Presidência 
-Recebimento do Ofício n~ 152/93,- de 24 de junho, 

da Federação das Associações de Militares e de Pensio· 
nistas das Forças Armadas e Auxiliares, discordando das 
recentes declarações do Deputado Jair Bolsonaro, pcrtí· 
nentes aos Poderes Legislativo e Judiciário. 
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EXPEDIENTE 
CI!NTRO ORÁI'ICXJ DO SHNADO FEDERAL 

DIÁRIO DO CXJNORES!O NACIONAL MANOEL VILELA OE MAGALHÃES -
Direlor.Ocn.i do Senado Pedenl lapnuo 1ob rapou:abilidade cb Meu do Seudo P.Senl 

. AGACIEL l>A SILVA MAlA 
Oirc1or Eac•trVo 
<.:ARLUS HOMERO VIEIRA SINA 
Dirazor AdaiaiatntlYo 

ASSINATURAS 

l.l: IZ CARLOS BAS!'OS Se:.ettral ...... -........ - ... --·-···-.. ·--·--·------- CzS 7ll.OOO.OO 
DireiOI' ladutnal 
fLORJAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
OirelOt Adjuto 

1.2.4- Discursos do Expediente 

SENADOR NABO R JUNIOR - Análise sobre o. 
reajuste de preços, salários e serviços. 

SENADOR PEDRO TEIXEIRA -Repúdio de S. 
Ex• a ünagens apresentadas na Imprensa sobre o treina
mento de soldados da Polícia Militar do Distrito FederaL 

1.2.5- Comunicação da Presidência 
-Convocação de sessão conjunta a realizar-se hoje, 

às 19 horas, com Ordem do Dia que designa. 
1.2.6 - Requerimentos 
- N9 753/93, de autoria do Senador Eduardo SupliCy, 

solicitando ao Ministro de Minas e Energia informações 
que menciona. 

- N" 754/93~ -âe autoria do Senador Esperidião Amin, 
solicitando que seja considerado como licença autorizada 
o seu afastamento dos trabalhos da Casa, no dia 2 do 
corrente mês. Aprovado. 

I .2. 7 - Ofício 
- Ne 535/93, da Liderança do PMDB, na Cãmara 

dos Deputados, de substituição de membros em comissão 
mista. 

1.3 -ORDEM DO DIA 

Requerimento n' 933, de 1992; do Senador Almir Ga
briel, solicitando, nos termos do art. 172, inciso I, do Regi
ment~ Interno, a inclusão, em Ordem do Dia, do Projeto 
de Le1 do Senado n" 85, de 1992, de_ autoria do Senador 
Alfredo Campos, que dispõe sobre a profissão de Deco
rador e dá outras providências. Aprovado. 

Re9uerim~nto n• 482, de 1993, do Senador Jutahy 
~agalh~es, solicitando, nos termos regimentais, tramita
çao conjunta do Projeto de Lei da Câmara n• 63 de 1990 
com o Projeto de Lei do Senado n~ 128, de i992 po; 
tratarem de _matérias que versam sobre o mesmo ass~nto. 
Aprovado. 

Projeto de Resolução n9 59, de 1993, que autoriza 
~ cclebraçã~ do acordo-quadro entre a República Federa
tiva do Brast~ e o Banco Internacional para Reconstrução 
e Desenvolvimento -..:..... BIRD (Banco Mundial), relativo 
ao Prog:ama Piloto par~ a Proteção das Florestas Tropicais 
do Brastl. Aprovado. A Comissão Diretora para redação 
final. 

Tir•aem 1.3XJ acaplaret 

1.3.1- Discursos após a Ordem do Dia 

SENADOR JOSAPHAT MARINHO- Contestan
(fc) notícia veiculada no jornal O Estado de S. Paulo, edição 
de hoje, do suposto endosso do Presidente Humberto Luce~ 
na ao seu- discurso, proferido na tarde de ontem, sobre 
a reunião de representantes da Câmara dos Deputados 
com o intuito de ordenar os trabalhos da revisão constitu
cional. 

SENADOR ESPERIDIÃO AMIN- Considerações 
sobre o propósito dos Líderes de Partidos de apresentarem 
à Mesa requerimento de instalação de CPI destinada a 
averiguar possível ligação entre os Fundos da CentralÚnica 
dos Trabalhadores- CUT. e o Partido dos Trabalhadores 
-PT. 

SENADOR CID SABÓIA DE CARVALHO - In
dagação a respeito da expressão "'Assembléia Nacional. 
Constituinte Revisora'', atribuída ao Presidente da Câmara 
dos Deputados pela Imprensa. Defesa do Senado Federal 
no processo da revisão constitucional e na definição demo
crátíca de Poder Legislativo, como Casa representante da 
Federação. 

SENADOR NEY MARANHÃO- O exercício .real 
da cidadania brasileira. 

SENADOR HENRIQUE ALMEIDA- Defesa de 
maior incentivo para a agricultura. 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Fiscaliza
ção do controle de qualidade industrial e a defesa do consu
midor brasileiro. 

SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG- Roa
presentação do projeto de lei, de autoria de S. Ex", que 
dispõe sobre a legalização da prática de utilização do che
que "'pré-datado". 

SENADOR PEDRO SIMON- Criação da "Coorde
nado ria Nacional para Integração da p_essoa Pçrtadora de 
Deficiência- CORDE". 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Iniciativa 
da FedeÍ'ação das Mulheres do Brasil de realizar em Ara
caju, no próximo dia 27 de agosto, o I Encontro Sergipano 
sobre o tema "As Mulheres e a Aids". Transcrição, nos 
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Anais do Senado Federal, de dois projetes infítUlados ''As 
Mulheres e a Aids c Alfabetização de Adultos". 

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

1.4 -ENCERRAMENTO 
2- ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
N• 57, DE 1993 (Republicação) 
3- ATOS DO PRESIDENTE 

N• 412 a 422, de 1993 
N• 386, de 1993 (Republicação) 
4- ATO DO DIRETOR GERAL 
N• 53, de 1993 
5- MESA-DIRETORA 

. 6 .::.:·LÍDERES E VICE LÍDERES DE PARTIDOS 
7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA-

NENTES 

.. 

Ata da 1583 Sessão, eni 11 de agosto de 1993-
3a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

Presidência dos Srs.: Humberto Lucena, Chagas Rodrigues e Lucídio Portella 

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

Affonso Camargo _ Albano Franco _ Aluizio Bezerra Álvaro 
Pacheco _ Amir Lando _ Antonio Mariz _ Bello Parga = Carlos 
Patrocínio _ Chagas Rodrigues _ Cid Saboia de Carvalho_ Darcy 
Ribeiro _ Divaldo Smuagy _ Eduardo Suplicy _ Elcio Álvares 
Epitácio Cafeteira_ Esperidião Amin _Flaviano Meio _ Francisc~ 
Rollemberg _ Garibaldi Alves Filho _ Gilberto Miranda 
Guilherme Palmeira _ Henrique Almeida _ Humberto Lucena -
Iram Saraiva_ Irapuan Costã.-Jú.nior __ Jãrba_s PasSarinho Joã~ 
França_ Jonas Pinheiro_ Josapbat Marinho.~ José Paulo Biso! 
José ~-icha _ !osé Sa.mey _ Júnia Marise _- Jutahy Magalhães = 
Lav01S1er Mata _ Levy Dias _ Lquremberg Nunes Rocha 
Lourival Baptista_ Magno Bacelar_ Mãrio Covas Meira Filho
Nabor Júnior _ Nelson Carneiro _ Nelson wed;kin -Onof; 
Quioan _ Pedro Simon _ Pedro Teixeira _ Rachid..Sa!Wa Derzi 
_ Ronaldo Aragão _ Ronan Tito _ R:uy Bacelar_ V aimir Campelo 
_ Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -A lista de 
presença acusa o comparecimento cte 53 Srs. SemliiOi'es. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sêSsão-. 

Sob a proteção de Deus, iniciamoS- n.-oSSõs_ trã.balhos. 
O Sr. 1~ Secretário procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte . 

EXPEDIENTE 

A VISO DO MINISTRO DE ESTADO 
DE MINAS E ENERGIA 

N9 284/93~ de 10 do corrente, encaminhando informações 
sobre os quesitos consta-ntes do Requerimento n9 519, de 1993, 
de autoria do Senador José Paulo Bisol. 

As informações foram eiicárriínhadas, em cópias, 
ao Requerente. 

O Requerimento vai ao arquiVo. 

PARECER 

PARECER N• 250, DE 1993 
(Da Comissão Diretora) 

· Redação do vencido, para o turno suplementar 
do Substitutivo ao Projeto de Resolução n~ 44, de 1992: 

A Comissão Díretora apresenta a redação do vencido, 
para o turno suplementar, do Substitutivo ao Projeto de Reso~ 
lução n"' 44, de 1992, que acrescenta parágrafo ao art. 4"' da 
Resolução n"' 96, de 1989, que dispõe sobre limites globais 
para as operações de crédito externo e interiiO- da -União, 
de suas autarquias e demai~ entidades controladas pelo Poder 
Público Federal e estabelece limites e condições para a conces
são da garantia da União em operações de crédito externo 
e interno. 

Sal~ ~~ Reun_i.~s da _CÜmi_ssffi.o~ 11 çie agosto de. 1993. 
- Chagas Rodrigues, Presidente - Nabor Júnior, Relator 
-..: JUnia Marise - Lavoisier Maia. 

ANEXO AO PARECER N' 250, DE 1993 

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 1993 

Acrescenta parágrafo ao art. 4~ da Resolução n~ 
96, de 1989, que dispõe sobre limites globais para as 
operações 4e crédito externo e interno da U o ião, de 
suas autarquias e demais entidades controladas pelo Po
der Público Federai e estabelece limites e condições para 
a concessão da garantia da União em operações de cré
dito externo e interno. 

O Senado Federai resolve: 
Art. 19 O art. 49 da Resolução no 96, de 15 de dezembro 

de 1989, restabelecida pela Resolução n' 17, de 1992, do Sena
__ c;I_Q Federal, passa a vigorar acrescido do seguinte p"arágrafo. 

"Art. 4" ······················'·········-"~.;~ .. ,-; .. -.,.-•• ~ .... 

§ 49 No- caso das- operações de crédito junto ao 
Fundo Monetário Internacional, os pedidos de autori
zação para a sua realização deverão ser encaminhados 
a<? Senado F~deral instruídos com O?_ seguintes docu
mentos e informações: 
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I- mensagem do Senhor Presidente da República 
acompanhada de Exposição de Motivos subscrita pelo 
Ministro de Estado competente, explicitando: 

. a) as razões que recomendam a initüTiiVa; 
b) o interesse nacional na realiZaçâo da Operação 

e os motivos que a ensejam; 
c) a capacidade do País para assumir o ónus; 
d) o impacto da operação sobre a estabilidade de 

preços e o crescimento económico do País; 
e) outros dados relevantes; 
II- pareceres do Banco Central do Brasil e da 

Secretaria -do Tesouro Nacional _contendo minuciosa 
descrição dos aspectos financeir"os----"-da operação e de 
seus impactos monetários, cambiais e fiscais; 

III- cópia da carta de intenções ou outrO docu
mento que consubstancie a posição do governo perante 
o organismo internacional; 

IV- natureza da garantia exigida; 
V - as demais informaçóes e exigências contidas 

nas alíneas e, f, g, h, i e j do parágrafo anterior." 
Art. 2' 

publicação. 
Esta Resolução entra em vigor na data de sua 

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

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Expe· 
diente lido vai à publicação. _ _ _ 

A Presidência recebeu o Ofício n' 152, de 1993, da Fede· 
ração das Associações de Militares e Pensionistas das Forças 
Armadas e Auxiliares, discordando das recentes declarações 
do nobre Deputado Jair Bolsonaro, pertinentes aos Poderes 
Legislativo e Judiciário~ o 

É o seguinte o oficio recebido pela Presidência: 

OFÍCIO N' 152/93 Brasília, 24 de~iunho de 1993 
Excelentíssimo Senhor 
Recentemente, em Salvador - BA, o Deputado Jair 

Bolsonaro fez declarações desonrosas ao Poder JudiCiário, 
afirmando ser o Poder mais corrupto do País. Agora, no Rio·· 
Grande do Sul, atacou raivosamente o Poder ao qual pertence 
e para o qual foi eleito pelos que acreditavam no seu espírito 
democrático. 

A F AMIR- Federação dos Militares e PensioniStas das 
Forças Armadas e Auxiliares, leva ao conhecimento dos inte
grantes do Congresso Nacional que não_cOricor_da com ás ex
temporâneas e destrambelhadas declarações de_sse Parlamen
tar que tem dado_ constantes provas de descontrole emocional. 

O Deputado Jair Bolsonaro não é representante da classe 
militar, como se auto-intitula, pois para isso é necessário cultu
ra, postura, compostura e dignidade, qualidades não possuídas 
pelo mesmo. Lamentavelmente, esse inconseqüente parla
mentar, desconhece os mais comesinhos princípios democrá
ticos e que o Congresso Nacional funcionando é a garantia 
para que ele possa dizer, como tem dito muitas besteiras. 
Como afiimou o- Brigadeiro Ivan Frota .. é passada a época 
das quarteladas e golpes militares. Nossa formação legalista 
não aceita mais esse tipO -de ações de forças". Infelizmente 
alguns militares ainda estão enganados sobre 9_s verdadeiros 
objetivos desse descontrolado Deputado, que tem votado con
tra projetes que benefici3.riani a classe ou_inventa "argumentos 
para não votar. 

Receba Vossa Excelência e o COngressO Nacional a soli
dariedade e o respeito da_ Direção da FANIR. 

Atenciosamente, João Ferreira da Silva, T. Cel. Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Nabor Júnior, primeirO oradO-r 
inscríto . 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC. Pronuncia o 
seguinte discurso.)---:- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o grande 
assu~to p~lítico-social do momentq é a proposta de legislação 
salanal ednada pelo Presidente da República, através da Me
dida Provisória n" 340, de 1993. 

A importância da questão fica evidente, quando lemos 
e acompanhamos as manifestações de todos os setores da 
nacionalidade, cada um levantando o enfoque mais direta
mente voltado para os seus próprios interesses. 

Quero, preliminarmente, reafirmar minha crença inaba
l~vel na democracia financeira e económica, na regência do 
hvre mercado c da livre negociação que envolve todas as 
partes integradas ao processo produtivo e de prestação de 
serviços. O povo brasileiro, hoje em dia, tem grande parte 
de sua desilusão fundamentada justamente no fracasso dos 
sucessiVos pacotes, choques e planos mirabolantes que "anun
dam" a morte de um cada vez mais saudável dragão -
ó da inflação desenfreada. 

. Congelamentos, contíngCnciamentos, exclusão compul
sóna de .fatores agravantes, nada disso conseguiu nem conse
guirá levar o Brasil àquela economia sólida e estável que 
todos desejamos. 

Mas, em contrapartida, é impossível continuar o clima 
atua!, em que todos exigem alguma ação eficaz e imediata 
para deter a espiral que, em agosto, deverá superar em muito 
-a barreira fatídica dos 30%. O capital de credibilidade e cspe· 
rança conferído à atual equipe econômíC:a já se esvai em meio 
aos números alucinantes e_ alucinados, refletindo a diversídade __ 
dos índices correntes. -

O grande dilema é apenas aparente: conceder ou não 
a reposição mensal automática da inflação para os saláiioS? 
Se isso vier a acontecer, como ficaremos quando os índices 
baterem em 40%, 50% e até 60_% ou mais? Não faço tcrro
rismq verbal, cito apenas números que já vivemos em tempo~ 
recentes e que podem se repetir, o que todos tememos. 

A outra face da moeda desnuda a injustiça de criar-se 
um redutor de dez pontos percentuais apenas sobre os salários, 
eximindo de tal exigência todos oS preços e custos financeiros. -

-O que b_ Brasil_ precisa, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
é de compreensão, espírito públíco, dedicação aos reais inte
resses coletivos da Pátria. 

Chega a Ser farisaísmo a ênfase com que empresários 
gananciosos lançam reajustes mensais, müíto superiores à in
flação, sobre seus produtos e seus serviçOs - mas na hora 
de corrigir os salários dos ernpregãdos, aferram-se ao discurso 
de que "salário é inflação". 

Chega de insensibilidade! 
o empresário determina reajustes fabulosos nas tabelas 

de seus produtos - e aí não está sendo inflacionário, está 
apenas "repassando custos", sem qualquer compromisso real 
e moral com a verdade dos índices, muitas vezes movido ape
nas pela voracidade do lucro fácil e inflacionado. Mais tarde 
através dos microfones ·das emissoras de rádio e televisão' 
ou das declarações à i:ffiprensa, ou ainda em inflamados discur: 
sos nas entidades classistas, esquece as teorias de '_'recom
posição" e de ''repasses", negando aos trabalhadores condição 
e direito de acompanhar a disparada dos preços. 

A teoria econômica não pode ser combatida irresponsa
velmente, pois a reposição plena da inflação para os salários, 
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numa economia absurdamente indexada como a nossa, reali~ 
menta e força, a cada mês, a disparada de todos os fn_dices. 

Não temos como deixar de apoiar, portan~o. as diretrizes 
básicas da Medida Provisória 0° 34Q Os líderes estão se_esmeR 
rando em sua análise, para orientar as bancadas no se~tido 
de aprová-la integralmente ou com alguma alteração, pois 
deixar os salários sujeitos ao massacre mensal da inflação 
é uma perversidade inomináveL 

Es_tamos, inclusive, dando o crédito de __ confiança e o 
apoio tácito cobrado, com justiça, pelo Ministro Fernando 
Henrique Cardoso, que promete uma oportunidade mais_ con
sistente para a economia, .se não for estabdCCid_o __ o repasse 
integral da inflação para os-·salários. Mas iSso não exclui as 
forças geradoras da inflação, aqueles que têm o poder de 
estabelecer e aumentar os preços. 

As classes produtoras também devem assun:tir o compro
misso de aplicar um redutor, no mínimo de 10%, sobre seus 
preços; o Governo, igualmente, deve assumir o_cpm_promisso 
de limitar a expansão das tarifas püblicas dentro desse mesmo 
prinCipio. É inadmissível atirar sobre oS ombros magros e 
castigados dos trabulhador~s todo o peso das medidas contra 
o mal maior da economia. E um dragão gran·ac ·e__ feroz demais 
para ser combatido por um dos menores salários do mundo! 

A Sr" Júnia Marise- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. NABOR JÚNIOR- Coni satisfação, ouço V. Ex• 

A Sr• Júnia Marise- Senador Nabo r Júnior, estou acom-
panhando atentamente o pronunciame-nto de V. Ex" que ctC~ 
monstra a sua preocupação através do enfoque de vários pon
tos importantes e fundamentais na questão econômicae social 
de nosso Pais. Assim como V. Ex•, acredito e confio no Minis
tro da Fazenda. Aliás, precisamos dar a S. Ex~ um crédito 
de confiança. Por quê? O País está no fundo do poço, vivendo, 
neste ano de 1993, uma das suas maiores difículdades sociais. 
Os levantamentos c as estatísticas apontadas por órgãos extre
mamente confiáveis, como o IPEA, informam quC 65 miíl:J.ões 
de brasileiros vivem na mais completa miséria; 32 milhões 
padecem da fome, e 12 milhões de pessoas no Bfasil não 
tém sequer um teto para abrigar sua familia. Percebemps 
que essa situação se agrava ainda mais quando vemos qUe 
os dados apontam para um crescimento vertiginOso do índice 
de menores abandonados e expostos à_delinqüência e à mendi
cância em todas as capitais do País. Assistimos a fatos gerado
res desta situação de caos_ social todos os dias e,_ o que é 
pior, através de posturas inteiramente inadequadas, que tra
zem indignação a todos nós, brasileiros, como o extermínio 
dos menores da Candelária. Com todas estas expectativas 
de mudança no ordenamento econômicó e social do nosso 
País, é preciso dar um crédito de confiança ao Presidente 
Itamar Franco,_ que é_,_ um homem honrado, preocupado; ao 
Ministro da Fazenda, que também é um homem honrado 
e preocupado. Mas é preciso tambt:!m que esse_ pacto que 
se estabeleceu com as elites seja estendido, através das mãos 
dos nossos dirigentes, a toda a sociedade brasileira. Impor 
aos salários dos trabalhadores os sacrifícios para as mudanças 
económicas e sociais do nosso País, é um cii-me teSã:-(:látria. 
É exatamente sobre essa questão que essa dlscuSsão_~e_f!l q_~:~e 
ser colocada na mesa, porque não é -mais PossíVel que a classe 
fício. Foi por isso, Senador Nabor Júnior, que aqui, de forma 
coerente e sensível com essa questão, adotei" minha posição 
no plenário do Senado Federal, votando pelos 100%. Porque 
entendemos ser preciso resgatar a dignidade salarial dos servi
dores públicos e dos trabalhadores, e: mais do que isso, man-

tendo a nossa coerência, a nossa fidelidade a todas essas ques
tões,_que têm como princípio elementar dar condições para 
qJ..!.e a sociedade, para que milhões e milhões de brasileiros 
sofridos~ possam continuar Sobrevivendo neste País. Por isso, 
à medida que V. Ex~ constrói o seu pronunciamefito;"coni 
enfoques tão pertinentes à realidade social.e econômica do 
_nosso P&ís, os apartes vão surgindo, aproveitando para agrade
cer a oportunidade que me deu, a fim de que, efetivamente, 
possamos - através de um debate que seja sadio, mas real, 
diante da ~ealidade q_ue estamQ_s_ yiv.~nciando no País- aper
fei_çoar", aprimorar e cfíegã.r a .um ponto de consenso e de 
convergência que_ seja salutar para o grande desempenho do 
9overt:~:Q junto à sociedade brasileira._ Muito obrigada. 

O SR. NABOR JÚNIOR- Agradeço a V. Ex• pelo subs
tancioso aparte que enriquece o meu pronunciamento. Esta
mos perfeitamente de acordo_s_obre o fato de que os trabalha
dores brasileiros merecem ter seus vencimentos reajustados 
mensalmente, para fazer face à inflação desenfreada, cujas 
raízes estão na espe_culação financeira, dos que se aproveitam 
do momento de dificuldade vivido Pelo País, e insistem em 
remarcar diariamente os preços dos seus produtos, para auferir 
lucros mirabolantes em detrimento de todo o conjunto da 
sociedade. 

A tese que defendo neste pronunciamento, Sr. Presí
-dcnte, nobres Srs. Senadores_ e ilustre Sen~dora Júni~ Marise, 
é de que o sacrifício seja partilhado por todos os integrantes 
da sociedade brasileira, e não somente pelos trabalhadores. 
Por que vamos impor o redutor d~ _10%, preconizado pela 
Medida Provisória n9 340, apenas sobre os salários, permitindo 
qUe <is ·empresárioS reajustem os Preços de seus produtos dia
riãfnente? "Se é paTa impor Sacrifícios; que sejam distribuídos 
eqüitativamente, inclusive aos agentes econômicos, que, em 
última análise, são responsáveis pela inflação, prevista em 
torno de 33% a 35% este mês. 

- 0-s bancos estão publicando seus balanços de 30 de julhÕ, 
demonstr_ando que no exercício do ano passado auferiram 
lucros de bilhões e bilhões de çlóiar_e_s através da exploração 
do mercado financeiro. Quem tem dinheiro, hoje, não quer 
~mais· investir em atividade produtiva, mas, sim, no mercado 
financeiro, através dos bancos; e estes, por sua vez, reinvestem 
esses recursos em títulos do Governo que oferecem juros altís-
SimoS. -

. O Presidente Itamar Franco vem manifestando seu des
cOntentamento. com a explosão das taxas de juros, mas, infeliz
mente, não tem conseguido segurá-las, pois a verdade é que 
há muita gente ganhando dinheiro à custa do sacrifício das 
camadas menos favorecidas da população brasileira. 

POrtanto, chego até a admitir:-- como já disse aqui no 
meu pronunciãmehto-- a aProVação da Medida Provisória 
n<? 340, que impõe o redutor de 10% para o reajuste salarial, 
mas que isso se faça também em relação aos produtos, serviços 
e tarifas públicas. principalmente em relação aos intens de 
consumo básico das faml1ias, os quais, diariamente, estão sen
do distribuídos pelos supermercados com preços sempre· corri
gidos, como podemos constatar. 

O Sr. Pedro Teixeira- V. Ex~ me permite um aparte? 

O SR. NABOR JÚNIOR -Concedo o aparte, com muito 
prazer, ao nobre Senador Pedro Teixeira. 

O Sr. Pedro Teixeira -Senador Nabor Júnior, louvo 
a apreciação que faz V. Er, visandO, sobretudo, reparar a 
injustiÇa salariãl em nosso País, procurando encon~rar elemen
tos que justifiquem essa revisão mensal de salários, de acordo 
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com o índice inflacioilário, obedecidos oU não o·s iédutores, 
mas que precisa ser examinada detidamente, porque, indiscu
tivelmente, de há muito, o trabalhador brasileiro vem pagando 
a conta deste País. Mas não me parece, data venia a exposição 
brilhante que V. Ex~ faz, que a classe empresarial seja real
mente a responsável por essas desídias, por esses desiderat9s 
com a aplicação e a correçâo mcn~al dos seu~ preços, o ql!-~ 
tornaria até essa re\iisão ·insubsistente, porque o_ fato maior 
acabaria tornando sem eficácia esses aumeritOs. Na verdade, 
indiscutivelmente, grande parte da classe empresarial- prin
cipalmente os pequenos e médios empresários - não têm 
condições de fazer um repasse, um pagamento, uma reviSão 
salarial maior; se não· eXiSHrem-nledidas que permitam que 
os seus caixas acobertem esses valores, principãlmente num 
período de recc.ssão. Então, é preciso· que, ao mesmo tempo 
em que se alerte para impedir que tal ocorra, em face até 
da brilhante advertência de V. Ex", também se examine todos 
os ângulos dessa matéria para que, de repente, nós que esta
mos dando com uma das mãos, não tiremos com a outra; 
porque se dá ao trabalhador uma revisão salarial e se tira 
através de preços da cesta-básica, por exemplo, o que tornaria 
na verdade uma medida inócua e, talvez, até prejudiciaL Mas 
é preciso que esse ângulo seja examinado, para que o aumento 
não seja dado por um impulso de um regime eleitoral ou 
de um sentimento de .atender ao justo pleito de uma classe 
tão sacrificada, sacrificando outras quc_criam empregos. ESsas 
classes que criam emp-regos e geram gfande parte da econ-omia 
brasileira são fulcradas, baseadas e estribadas na pequena 
e média empresa, que Oão podem viver no mesffió uniVerso 
daquelas que, realmente, _têm os seus cartéis e os seus maqui
nismos egoístas. Então, é preciso que sê alente, que se olhe 
para a pequena e média empresa, a fim de __ que não haja 
uma quebradeira, um desestímulo geral. Isso serefere à parte 
privada da questão. Quanto à parte pública, quando fui votar, 
examinei vários pleitos e_ assisti a uma série de pequenas prefei
turas e__até a uina s_érie de governos estaduais preocupados, 
porque estes não irão nem repassar. Estes se sujeitariam a 
pagar um salário corrigido muito justamente, mas é preciso 
saber se eles, na realidade, terão fundo de caixa para que 
não gere o desemprego. É preciso atentar para ó fato de 
que o des_emprcgo é um elemento_que deve_ser consiÇerado 
para que a classe mais sofrida não tenha, pelo menos, o mínimo 
necessário. Entendo que todos temos de nos preocupar, efeti
vamente, com esse injustO e--defasado salário que, há muito 
tempo. ocorre sobre a classe obreira deste País, mas, ao mes
mo tempo, há medidas c mecanismos para que examinemos 
a possibilidade_ da pequena c média empresa poderem efetiVar 
o pagamento justo. V. Ex~ tocou também no grande problema, 
que é o câncer das instituições financeiras. É preciso- que, 
s tomemos providências. Nessa ciranda tremenda, desestimu
lando a iniciativa de trabalho, eles realmente estão ganhando 
rios de dinheiro em especulações monstruosas. Uma revista 
importante, ainda nesta semana, faz uma análise em que de
monstra tudo isso; os balanços demonstram isso. Portanto, 
V. Ex" tocou na questão fulcral. Agora, enquanto o Ministro 
da Fazenda, por melhor que seja a sua intenção, ficar tratando 
do problema com "flor de laranjeira", não vamos encontrar 
resultados porqae este está no nascedouro: no valor do capital 
que está a um custo ptoihitivo, e nenhuma empresa tem con_di
ções de efetuar desencaixe se não tiver um capital necessário. 
E se recorrer ao mecanismo financeiro, então, é um desastre! 
V. Ex• acaba de fazer uma visita à Petrobrás, e_ontem fez 
um discurso a respeito. Sabe y. Ex' que a Pe~robrás está 

tendo um prejuízo assustador. Se continuar pagando os juros 
que paga ao sistetna financeiro, aos bancos, ela terá pouca 
sobrevivência. Veja, então, que o problema cai e deságua, 
necessária e fundamentalmente, no grande câncer da atuali
dade, que são os banqueiros e seus comparsas. Corrigido e 
distribuído isso, dando o sistema financeiro parte do seu valor, 
dos seus lucros fabulosos para combater a fome, teremos o 
problema social minorado. É preciso que realmente dirijamos 
as nossas críticas contra esse câncer das instituições financeiras 
e que o Ministro da Fazenda, mais cedo ou mais tarde, vai 
ter que se defrontar com essa grande hidra. Resolvido esse 
problema, tenho a impressão de que tudo o 01~is _será mais 
satisfatório, o salário será mais justo e poderá ser corrigido, 
e a inflação vai cair. Esse é o pensamento que gostaria de 
acrescentar à exposição-de V. Ex• 

O SR. NABOR JÚNIOR - Recolho com muito prazer 
as considerações que V. Ex~ acaba de expedir e que, com 
muita satisfação, incorporo ao meu discurso. ___ __ 

Eu também sou favorável, Senador Pedro Teixeira, às 
pequenas e médias empresas, cuja _defesa já fiz de forma enfá
tica neste Plenário. Elas, também, são vítimas, como os assala
riados, porque a economia brasileira hoje está dominada pelos 
oligop6lios. Setenta por cento das atividades econõmícas do 
Brasil se encontram nas mãos dos grandes cartéis, que ditam 
os preços, das quais as pequenas e médias, meras comerciali
zadoras desses produtos, não conseguem fugir. ·com isso, não 
podem sequer repor seus estoqoes e estão reduzindo cada 
vez mais o vulto dos seus negócios. 

Recordo-me de que, qu!lndo estive visitando a Plataforma 
de-Marlim, da PETROBRAS, assistia a üma projeção didá
tica, mostrando que o preço do barril de petróleo foi reajus
tado, nos últimos 5 anos, aquém da inflação, ao contrário 
dos produtos industrializados, que receberam aumentos muito 
acima da inflação. 

E onde está a indústria? Está nas mãos dos oligopólios 
- do cimento, dos medicamentos, da indústria automobi
lística, dos produtos alimentícios, das grandes cooperativas, 
dos frigoríficos que amilentam duas ou três veres por semana 
o preço da carne, como aconteceu na semana passada, o o ligo
pólio do trigo, que também aumenta o preço do trigo duas 
ou três vezes por semana. Isso não está correto! 

Enquanto o salário do trabalhador, do funcionário, vinha 
sendo reajustado de dois em dois meses .....- agora se propõe 
reajustá-los uma vez por mês com redutor de 10% - esses 
oligópólios têm a plena liberdade de aumentar, a cada momen
to, a cada instante, o preço dos seus produtos. Isso é que 
não está correto. A condenação desse_ abuso é exatamente 
o que preconizo no meu pronunciamento. Afinal, se vai haver 
sacrifício, que seja coletivo, que todos sejam chamados para 
uma negociação ampla, evitando-se que o lado mais fraco 
venha sozinho a pagar o novo grande sacrifício que está sendo 
imposto à classe trabalhadora brasileira. 

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

O SR- NABOR JÚNIOR - Ouço com prazer o nobre 
Senador Magno Bacelar. 

O Sr. Magno Bacelar- Nobre Senador Nabor Júnior, 
V. Ex~ está sendo aparteado e o tempo do seu discurso está 
tomado pelos apartes. Congratulo-me com V. Ex~ pela oportu
nidade do ass_unto, sobretudo, porque demonstra a preocu~ 
pação desta Casa com o assalariado brasileiro. Na realidade, 
nobre; Senador Nabor Júnior, fica muito difícil não defender 
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a reposição de 100%, quando infelizmente em nosso País 
- e até já se tem criado problemas para que se realize e 
consolide o entendimento nacional, tendo em vista que oBra
sil é o País que paga menos o trabalhador: estamos com pouco 
mais de 65 dólares mensais, vivendo uma inflação de 35% 
este mês. É a especulação dos próprios organismos que gera 
como resultante o aumento de preços através dos empresários. 
Poderíamos dizer que é cultural no Brasil a inflilção, a especu
lação, mas, na verdade, o que falta é seriedade, nobre Sena
dor. Pergunto-me, às vezes, onde está aquele movimento or
questrado e divulgado dO "Decola Brasil", porque aquilo não 
é o "Decola Brasil'', mas um artifício daqueles que vão em 
busca de almoços e homenagens ao Ministro. Diga-se de passa
gem que o almoço oferecido pelo empresariado diariamente, 
as solenidades a9 Ministro da Fazenda parecem muito com 
a cesta básica. E uma maneira de iludir o Ministro como 
se está tentando iludir o nordestino, morto de fome, ao invés 
de se promoverem frentes de trahalho que realmente possam 
redundar na extinção c na erradicação da indústria da seca. 
Quero me congratular com V. Ex" principalmente por isto: 
o cerne da questão está na _ciranda financeira. O -Brasil é 
o País que tem a maior remuneração que se possa obter com 
a aplicação fínanceira, que não investe em trabalho, em gera
ção de empregos. E quando se diz que a PETROBRÁS _está 
no vennelho, uma vez que o-Governo tem reajustadO os preços 
diariamente, tentando exatamcntc cobrir esse défícit e a emis
são de moedas para compensar os prejUízos pelas estatais, 
quem, no mundo, poderia imaginar que uma empresa de pe
tróleo estatal pudesse estar ameaçada de falência ou ele inViabi
lidade exatamente pelos juros que paga? Quem alimenta a 
especulação financeira é- a dívida interna, com a qual o Go
verno é obrigado a negociar todos os dias c_a repor, pagando 
os juros condenáveis que todos conhecemos. Perdoe-me V. 
Ex~ por mais este _aparte, mas a verdade-~ _gue o assunto 
é da maior importância. Esta Casa tem que se debruçar sobre 
o tema, porque a sociedade civil está cobrando dos políticos 
soluções, e não conversa fiada! Parabéns a V. Ex"-! 

O SR- NABOR JÚNIOR - Agradeço o aparte de V. 
Ex• e complemento: a sociedade brasileira deve cobrar não 
só dos políticos, mas de todos os segmentos sociais. 

O político é hoje o bode expiatório dessa difíci!"si"tuação; 
se o País está enfrentando uma crise econômica, os políticos 
são responsabilizados; se a população está passando fome, 
os políticos são culpados; se existe ciranda financeira, os políti
cos são os seus causadores, quando, na realidade, o drama 
está na existência dos grandes g[upos, Os monopólios, os oligo
pólios, os grandes interesses. V. Ex~ tem razão, quando diz 
que são necessárias niedidas enérgicas por. parte das autori
dades econõmico-financeiras do País. 

Há poucos instantes li urna entrevista concedida pelo novo 
Presidente da Bolívia, Gonzalo Sanchez de Lozada, Ministro 
da Economia durante o Governo de Víctor Paz Estensoro, 
época- cm que a inflação na Bolívia - trata-se de uma econo
mia muito mais frágil do que a do Brasil- beirava os 24.000% 
ao ano;- caindo, agora, para 15% ao ano. O trabalho do 
então Ministro da Economia, responsável pela queda da infla
ção, foi reconhecido. Prova disso é o fato de ter sido ele 
elelto Presidente de seu País. 

O Chile, bem como a Argentina e o México, con~eguiu 
reduzir a inflação. O Brasil, não. Por quê? Associo-me ao 
pensamento de V. Ex•, quando diz que não é com medidas 
paliativas que vamos resolver essa imensa crise que aflige 
o n_osso País. Temos que, tentar cfetivamentc superá-la, num 

amplo entendimento, envolvendo todos os segmentos da so~ 
ciedade brasileira, tentar resolvê-la, se possível, mas sempre 
evitando que apenas um setor - os trabalhadores - seja 
sacrificado. É preciso impedir que os empresárioS reajustem · 
os preços de seus produto~ a cada instante, como estão fazendo 
ultimamente. O Senador Pedro Simon já chamou a atenção 
da Casa para esse assunto, num longo pronunciamento na 
selnana passada. 

Concordo, em parte, em que há necessidade de controlar 
os salários. E os preços? Devemos deixá-los soltos? Não! 

_ Não se pode admitir que, comum.simples gesto, o empre
sário determine o reajuste dos preços. Ele, que alimenta a 
inflação, não deve ser submetido ao mesmo sacrifício? Como 
denunciei há pouco, uma estatística demonstrou que a carne, 
cm menos de 15 dias, aumentou 43% -a inflação, ao mês, 
foi -de pouco mais de 30% - e o preço da carne de frango 
aumentou 100%, no mesmo período. Ora, os tubarões desses 
setores não se submetem, também, a verdadeiros sacrifícios? 
Querem reajustar apenas os seus preços, numa medida ganan
ciosa que só serve para o próprio enriquecimento. E os assala
riados? E a classe média? Até quando será a única a sofrer 
Sacrifícios? 

O Sr. Onofre Quinan -Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR- NABO R JÚNIOR -;Com prazer, nobre Senador. 

O Sr. Onofre Quinan - Quero ressaltar, nesta Casa, 
o que já disse anteriormente: a meu ver, o maior problema 
do Brasil é a recessão, para a qual o único remédio seria 
investir na produção. O investimento na atividade produtiva 
solucionaria também o problema da inflação, conseqüência 
inevitável da recessão. O processo recessivo, que já se arrasta 
por longos anos, impôs ao povo brasileiro sacrifícios qUe, 
sob o meu ponto de vista, não se justificam. Coino Um dos 
mais idosos desta Casa, posso afirmar- dizem que a idade 
traz experiênCia -qUe não vamos acabar com a inflação 
enquanto não acabarmos com a recessão, porque para os dois 
males - repito - só há um remédio: produção. Precisamos 
investir na atividade produtiva, custe o que custar. Em 193ú, 
o Presidente Roosevelt, dos Estados Unidos, perdoou a dívida 
dos agricultores para que o País saísse da recessão. Temos 
asSistido a saídas e entradas de Ministros da Fazenda, sem 
que se fale em recessão. Fizeram~nos acreditar que o nósso 
maior problema é a inflação. Não concordo: a recessão -
repito - é a responsável pelo desemprego e pela situação 
de miséria em que se encontra o povo brasileiro. Gostaria 
de enfatizar, neste momento, a necessidade de investirmos 
mi. produção para acabarmos com a recessão e com a j_nflação_. 
Caso contrário, qualquer política"ecOii6míc3 que Se implantar 
s_erá em vão. Uma das grandes causas da recessão é, se:m 
dúvida nenhuma, o custo do dinheiro, a ciranda financeira. 
O Governo precisa mudar o perfil da dívida interna, sob pena 
de continuarmos, como diz o ditado, "batendo em ferro frio". 
Muito obrigado a V. Ex\ nobre Senador Nabor Júnior. 

O SR. NABO R JÚNIOR- Agradeço a V. Ex' pelo apar
te, nobre Senador Onofre Quinan, empresáriO bem-sucedido 
e homem sensível aos problemas desencadeados pela crise 
que assola o País. 

Quero apenas sublinhar, nobre Senador Onofre Quinan, 
que, levando em conta a recessão e a inflação. muitos estão 
ganhando muito dinheiro neste País. 

O Sr. Darcy Ribeiro - Permite-me V. EX:' um aparte, 
nobre Senador Nabor Júnior'? 
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O SR. NABO R JÚNIOR- Ouçó o aparte do nobre Sena· 
dor Darcy Ribeiro. 

O Sr. Darcy Ribeiro - Quero lembrar à Casa questao 
explicativa da razão pela qual o Brasil não consegue dominar 
a inflação e a recessão, num contraste flagf~últe Coin os outios 
países que foram citados. A razão está na nefasta invenção 
brasileira: a correção monetária. Em nenhum país do mundo 
há essa ''doidura" brasileira. A corre_ção monetária é a base 
de todo o desastre. Na medida em que todos os que tem 
recursos rccusam~se a aplicá-los -a melhor aplicação parece 
ser a caderneta de poupança - , na medida em que os gover
nos munícipais, estaduais e o Govctno Federal retiram suas 
verbas de execução desses mesmos fundos, o Governo paga, 
mensalmente, 30% sobre um valor de 100 milhões de dólares, 
que é, aproximadamente, o valor da dívida interna, criada 
pela 'corrcção monetária. Enquanto não enfrentarmos essa 
questão, comprando a dívida interna, a inflação vai coO.tiriuaf 
e a re_cessão também. N<io adianta tratarmos das conseqüên
cias dessa dívida; não adianta tomarmos medidas aleatórias, 
medidas quaisquer de congelamento de preços e salários, pois 
só agravam a crise brasileira. O problema é a invenção nefan
da, a loucura brasileira- tal como foi a chamada valorization, 
quando o Brasil inventou o sistema de queimar milhares de 
toneladas de café para manter o preço. o que ocasionou sua 
saída do mercado- chamada correçáo monetária. 

O SR. NABOR JÚNIOR- Nobre Senador Darcy R.ibei· 
ro, V. Ex• tem inteira razão. Parece-me que a Correção mone:.. 
tária, invenção dos ex-Ministros Roberto Campos e Gouveia 
de Bulhõcs,_ no Governo Castdlo Branco, é a única respon
sável, em grande parte, pela inflaçãO que estamOs vivendo. 
Pergunto: se é conhecida a causa, por que não se tem a cora
gem de propor a sua supressão? 

V. Ex• disse bem: Se- a caderneta ik pOUPança paga30% 
ao mês, enquanto os bancos estão oferecendo taxas de 36 
a 38"% para quem aPliCa põ-T -trinta ou triOüt e dois dias, é 
porque esse dinheiro é aplicado em tliUIOs do Governo, ren
dendo muito mais, pois os bancos nãO caPtam recursos para 
terem prejuízo. 

Mas é o próprio Banco Central que estimuia isso. Na 
medida cm que fixa a TR no firil de um mês para o seguinte, 
em torno de 30%, já está balizando a inflação. É o próprio 
Governo que estimula os bancos a agirem dessaforma. -

Entendo, como disse .o Senador Magno Bacelar, que são 
necessárias medidas sérias. É necessário que_ _se analisem as 
causas _desses males, não só as suas conseqüências. Como 
disse V. Ex•, salário c preço são conseqüências. Vamos ao 
ponto crucial, na apreciação das causas, c tentar resolvê-las 
de maneira correta. 

O Sr. Jarbas Pãssarinho ...:..._Permite-me V. Ex" um aparte, 
nobre Senador Nabor Júnior? 

O SR. NABO R JÚNIOR - Com muito prazer. concedo 
o aparte a V. Ex\ nobre_Senador Jarbas Passarinho. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Nobre Senador Nabo r Júnior, 
estava me aprestando para solicitar o aparte a V. Ex~, quando 
vi que o Presidcntl!_ colocou_ o sinal__vermelho e, disciplina
damente, recolhi o microfone. Mas agradeço a V. I;:x" Gostaria 
apenas de ser urna voz destoante nessa concordância de V. 
Ex~ com o Senador Darcy Ribdro. Penso que a correção 
monetária, quando foi instituída, teve um grande resultado. __ 
Conseguimos reduzir uma expectativa de inflação de 144% 

ao ano, sem correção·monetária, para 90, 40, 24 e 12,5%, 
com a correção monetária. Tendo chegado nesse último índi
ce, ela deveria ter sido extinta. V. Ex~ falou, ainda há _ _p9uco, 
da Bolívia, que teve sua inflação de 24.000% ao ano reduzida 
para esse valor. Mas certamente V. Ex~ sabe qual foi o custo 
social disso. 

O SR. NABOR JÚNIOR- Certamente. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Inclusive porque o nosso Acre 
é vizinho da Bolívia, e V. _Ex• sabe do desemprego total, 
da_ brutalíssima crise social que ali ocorreu; apesar disso, os 
sacrifíciqs foram repartidos e o Ministro das Finanças acabou 
tornando-se o atual Presidente. Sobre a questão da corr~ção. 
a partir do momento em que ela não foí extinta - aí cabe 
a observação do Senador Darcy Ribl!iro, com a qual V. Ex• 
concordou- passou a realimentar a inflação; e n·essa espécie 
de prefixação do seu valor ela realimenta e passa a ser o 
indicador para outros agentes financeiros. Mas se hoje, numa 
inflação de 33% ao mês, derrubássemos a correção monetária; 
pergunto: como é que ficaria o assalariado? V. Ex• já imaginou 
isso? Imagine uma inflação de 33% -em que, ao se receber 
o salário, um terço do seu valor já não presta, já não vale 
nada - sem correção monetária! Como é que vai ficar o 
assalariado? Porque nós, assalariados que somos - eu sou, 
nunca vendi produto algum para que outros comprassem, sem
pre vivi de salário, de militar até hoje -, temos um salârio 
inelástico. Agora, para quem vende, a situação é diferente. 
Ainda há pouco V. Ex~ ouviu um aparte do nosso prezado 
colega, Senador Onofre Quinan, que produz, compra e reven
de. Naturalmente S. Ex~ pode nos explicar com maior conheci
mento de_ causa,_ como ele mesmo disse, a razão de ser das 
variações de preços nas suas lojas de vendas. Mas nós não 
temos essa possibilidade, pois quando recebemos o salário 
é aquele mesmo. E sem que tenhamos um tipo de moderação 
da perda provocada pela erosão inflacionária do valor da moeR 
da, como iremos ficar? Então teria que--ser uma medida não 
apenas dura ou severa - como o Senador Magno Bacelar, 
com o qual concordo, pro pós a V. Ex~-, mas drástica, brutal. 
Já estamos. com 9%, se não me engano, de desemprego da 
massa de trabalho no Brasil; só ternos 25 milhões .....:.. se nào 
estou equivocado- de pessoas com carteira assin-ada, o resto 
já é economia informal. É um quadro extremamente difícil, 
Senador. E, a partir da cultura brasileira da inflação, ninguém 
mais atende à necessidade de repartir as dificuldades. As cen
trais sindicais:--- como vi, no meu tempo de ministro do meu 
malogrado "'Príncipe das Alagoas" - sentavam à mesa, e 
o que acontecia? Ficavam disputando entre elas para ver qual 
trabalhava mais pelo trabalhador. Engano! É falso! Ainda 
hoje, na televisão, aparece um Deputado dizendo: "Agora 
vamos ver: quem é a favor do trabalhador é a favor dos 100%; 
qUem for contra o trabalhador, e--contra os 100%." É o gover
no de V. Ex'. também: o governo ~o PMDB, o governo 
do PSDB, sobretudo. Agora o sapato mudou de pé, nobre 
Senador Nabor Júnior. Antes, eu era Líder de Governo;_ ago
ra, V. Ex~ também tem o dever de defender o Governo. 
Po_r isso, há dias, vimos o __ Líder do Partido de __ V. Ex• na 
Cãmara, o ilustre Deputado Gene baldo Correia, sendo vaia
do_ Ê preciso passar por isso - também fui. Lembro-me 
de que, ao sa_udar Mário Soares, recorri _a um treçho de uma 
sua entrevista a Oriana Fallaci, onde S. Ex-: dizia: "Fui aO 
FMI duas vezes; perdi as eleições, mas salvei Portugal." Mas 
recordando a linguagem de V. Ex"~ no passado, em relação 
ao FMI e ao controle de política salarial. estou agora deliciado, 
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porque estou vendo uma série de convertidos, e gosto dos bilidade inócua de pagar um salário previamente aviltado, 
convertidos; de maneira que tudo isso é admirável. Mas traba- nem a omissão ante as exigências da luta m~!9:r, a luta pela 
lhar contra a inflação exige, realmente, uma conspiração gene- - - estabilização da economia nacional. 
ralizada, em termos de sacrifícios. V. Ex~ terá muita razão É o que se espera dos representantes do povo, nesta 
no que diz; eu apenas teria medo de, neste momento, eliminar passagem crucial da vida brasileira. 
abruptamente um processo de corrcção monetária. Descul- Muito obrigado. _ 
pe-me V. ExR pelo aparte e pela discordância, que é uma Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
temeridade~ 

O SR. NABOR JÚNIOR _ Absolutamente. O aparte O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Concedo 
de V. Ex~. foi realmente muito oportuno, porque é 0 testemu- a palavra ao nobre Senador Pedro Teixeira. 
nho de um dos homens públicos mais proeminentes deste O SR. PEDRO TEIXEIRA (PP- DF. Pronuncia o se-
País, que exerceu várias funções, desde Governador do Pará guinte discurso) - Sr. Presidente, Srs. Senadores. todo o 
a Ministro de Estado, várias vezes Senador, e que também País tomou conhecimento do amplo noticiário-veiculado por 
viveu essa experiência. Seu depoimento ~ mliitq val.ioso e televisões e jornais sobre um sistema nada recomendável de 
vai, certamente, valorizar muito o meu mddesto pronuncia- treinamento de soldados da Polícia Militar do Distrito Federal. 
menlo. Tive oportunidade de assistir à projeção do vídeo feito 

Continuando, Sr. Presidente: ao ensejo dos lamentáveis exercícios de preparação dos jo-
Impõe-se a reatívação das Câmaras SetoriaiS'-õU -ciiaçáci vens, aos quais vão estar afetas a segurança e-a ordem pública. 

de mecanismos semelhantes, para que todos os setores nacio- Confesso que o respeito ao ser humano estava muito distante 
nais, corajosa e honestamente, unam-se na luta contra a infla- daquele circo de mau gosto e de sacrilégio, sob_ a batuta de 
ção. oficiais da tradicíOnal corporação que tem Tiradentes como 

A malsinada "Lei de Gerson" deve ser banida, para sem- patrono e que não pode ser maculada por fatos de tal natureza. 
pre, dos costumes polítkos c sociais do Brasil, porque ela O mais lamentável de tudo é_que, ao invés de demonstrar 
s<? beneficia a peqUena elite detentora do poder económico. imediata discordância, certas autoridades, a quem caberia 

Não pratico radicalismos, apenas constato a realidade. 
O regime do livre mercado, da iniciativa privada florescente, 
só pode ocorrer onde houver consumidores capazes de absor
ver os produtos e serviços. De que adianta remarcarem-se 
os preços, dentro das óticas caolhas da inflação, se a capaci
dade aquisitiva dos trabalhadores está muito distante dessa 
evolução? 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, não podemos, agora, per
der um segundo, um minuto, nessa luta pela recuperação 
da economia e da dignidade do trabalhador brasileiro. En
quanto a questão estiver sCndo tratada nessa contradição -
de um lado, a voracidade e a ganância; de outro, o desespe
rador achatamento salarial dos cidadãos - enquanto essa 
situação persistir, será vã qualquer tentativa de tirar o Brasil 
do atoleiro em que nos vimos atirados, principalmente depois 
que o Governo Collor destruiu a máqUina a-dministrativa. 

Os empresários têm de ter lucros. Os empresários jamais 
podem abdicar do retorno do capital investido. Os empresários 
exigem, com razão, que seus riscos sejam contemplados com 
o ganho capitalista. 

Mas, na outra ponta da corda, os trabalhadores tamb~m 
necessitam de um novo fôlego, para criar, alimentar e educar 
suas famílias. 

É urgente que se encontre um denominador comum, uma 
linguagem de diál9go e de compreensão, entre Governo, em
presários e trabalhadores. 

Ninguém tem o direito de agir cm função dç interesses 
pessoais, por mais legítimos que sejam. Ninguém pode poster
gar o entendimento das três partes envolvidas, por maiores 
que sejam seus ganhos políticos ou eleitorais junto às bases 
que representam. 

Não é hora de vaidades nem de mesquinharias! 
O Congresso Nacional está atento à evolução do p~oble

ma e, mais uma vez, saberá honrar suas tradições de patrio
tismo e de respeito aos interesses de todos os brasileiros. 

Precisamos, na apreciação da política salarial, manter 
acesas as luzes do bom senso e da consciência social, pois 
o povo não nos perdoará qualquer deslize nem a irresponsa-

questionar os métodos aplicados na formação da tropa, procu
ram evasivas para contornar a triste situação, alegando que 
são usuais em treinamentos militares nos Estados Unidos, 
considerando os fatos como "brincadeira de mau gosto" aceita 
alegremente por alguns dos praças submetidos ao que se ~_eno
min:ou trote. Acredito que os recrutas norte-americanos, às 
vésperas de enfrentar batalhas em ambientes desconhecidos 
e hostis, sejam submetidos a exercícios de_ resistênci_a física 
e psicológica. Mas tenho as minhas_ dúvidas de que o desres
peito à dignidade do soldado se faça presente no mesmo baixo 
nível demonstrado no vídeo, repleto de palavrões e até_sacrilé
gios, com os praças se ajoelhando sobre pedras pontiagudas 
para receberem um arremedo de hóstia preparada com pimen
ta, sal e outras substâncias que causavam náuseas às dezenas 
de jovens, pelo que se depreende da, fisionomia dos mesmos. 
Se alguns riram, pude observar q_ue a maioria demonstrava 
constrangimento, havendo até mesmo qu-em chorasse diante 
da humilhação sofrida sob os gritos dos comandantes c agres
sões com chutes e_ pontapés. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, sinceramente, não é ra
zoável procurar justificar os lamentáveis episódios ocorridos, 
há cerca de três anos, em 1990, nas dependências de um 
quartel de Polícia Militar, na cidade-satélite do Gãma. 

Na realidade, o sistema policial deve ser estruturado vi
sando uma rígida, porém saudável, preparação dos que zelam 
pela segurança da população. 

Não é humilhando solrlados nem denegrindo C; enxova
lhando os dogmas sagrado§ da Igreja Ca!ó!ica que se _ç:riará 
tropas de elite. Bem agiu o Ministro da Justiça ao determinar 
imedi_atas providênc_ias no. âmQito dq se.'-! Ministéri9. 

Também o Secretário de Segurança do Governo do Dis
trito Federal, Coronel João Manoel Brochado, determinou 
a criação de uma Comissão de_ Inquérito na Polida Militar 
do Distrito Federal para apurar as responsabilidades. Entre
tanto, concedeu entrevista procurando atenuar a gravidade 
dos lamentáveis fatos exibidos no vídeo. o que O torna pelo 
menos impedido. 

A imagem da Polícia Militar do Distrito FS!deral tem 
que ser preservada, e é imperativo que os respon~áveis p~las 
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ocorrências s_ejam punidos, o que não é de se acreditar visto -
q_ue muitos dos coniventes com os episódios condenávei; estão 
amda nos quadros de oficiais da corporação. 

Violência gera violência. Àqueles que cuidam da seguw 
r~nça da po:pulaç~o deve ser oferecida uma formação pfofisw 
s10nal que nao eshmuJc a agressão e a brutalidade. Exercícios 
duros são compreensíveis. 'Trotes são aceitáveis. Porém não 
há como concordar com métodos mereced_ores de ;epÓdio, 
que ferem a dignidade do ser humano, maculam uma briosa 
corporação e debocham da fé e prática religiosa da rriaioria 
dos brasileiros. - - -

F~rmulo ap~lo ~o Minist~o da Justiça para que acione 
os órgaos fedcra1s a f1m de apurar com isenção todos os fatos, 
porque na- esfera da própria Polícia Militar é de se preVCr 
que haverá constran~imento dos praças em prestar depoi
mentos ou tecer crftlcas aos atas de humilhação a que se 
submeteram. 

É melhor prevenir, para que o Brasil não seja, mais urna
vez, a! v<?. de críticas de organ!smos internacionais por violação 
dos due1tos humanos. O tnste episódio da Candelária, em 
que soldados da Polícia Militar do Rio de JaneitQ são acusados 
de assassinar menirtos de rua, não pode ensejar comparações 
da crítica internacional. 

Recentemente, com muita honra, recebi condeç_or_ação 
do Com_ando Militar de Polícia do Distrito Fedexal~ de glorio
sas tradições. Tenho o melhor apreço pelo Coronel Edes Cos
ta, atua~ <?~m~ndante Ger(ll da Corporação, e por isso mesmo 
tomo a tmctahva de apresentar as nossas preocupações, visan
do u~a apuração_ cristal!na, inclusive com a presença da Igreja 
Catohca, que fo1 ultraJada pelas manifestações de deboche 
havidas naq,uele treinamento. 

É fundamental que fique explicitado, por decisões e não 
por simples comentários, que a corporaçãO refeita c não com
pa~tu~ com quaisquer ates de violação de dirc_itos, garantias 
e d1gmdade humana. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

, _ _,, 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Alfredo Campos _ Beni V eras _ César Dias _ Dario Pereira _ 
Eva Blay _ Gerson Camata _ João Calmon _ João Rocha _ José 
Fogaça_ Júlio Campos_ Juvêncio Dias_ Márcio Lac~rda _Marco 
Maciel _ Marluce Pinto _ Moisés Abrão _ Ney Maranhão _ 
RaimundO Lira. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presi
dência convoca sessão conjunta a reãlizar·sé, boje, às 19 horas, 
no plenário da Câmara dos DepuüldOS, destinada à leitura 
das Mensagens n""' 76 a 84, de 1993-CN, referentes_ a vetos 
presidenciais. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Sobre a 
mesa,. requerimento que será lido pelo Sr. 1~ Secretário. 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 753, DE 1993 

~eq_u:iro, com fundamento rio- art. 5D, parágrafo 2~. da 
Constttu1çao Federai, e no art. 216- do Regimento Interno 

-do S~nado Federal, sejam prestadas pelo Senhor Ministro 
de Mmas e Energia as seguintes inf9r:mações_: 

1~) Qual o custo para finalizar a construção d3. Usina 
Jacuíi? 

2~) Qual é a empresa, ou consórcio de empresas respon-
sável pela conclusão da obra? ' 

. 3~)Como se processou a escolha desta empresa, ou consór
CIO de empresas? Juntar cópia do_ processo licitát6rio. 

4") Quais as fontes de recursos previstos para pagamento 
da conclusão da obra? Juntar cópia do cronograma de desem
bolso. 

s~) Considerando notícia publicada no jornal Zero Hora 
~e 5-8_~93_, onde o Senhor Ministro Paulino Cícero afirma qu~ 

Jacu1 I mau~ra _u~ modelo novo de participação privada", 
qual a fo:ma JUndtca ado~ada para a viabilização da parceria 
Eletrobras e empresa pnvada? Juntar o contrato ou outro 
instrumento jurídico porventura utilizado. 

6•) Qual o fundamento jurídico que embasou o modelo 
de parceria? 

· JuStificação 

O Ministério de Minas e Energ-ia ~em anunciatldo que 
a construção d~ termelétrica de Jacuí I inagura um modelo 
novo de parcena da Eletrobrás com a iniciativ-a privada que 
deverá ser adotado nos próximos empreendimentos do 'setor 
elétrico. 

n O Co~gresso N~ci~na.l rejeitou. p~r unanimidade o artigo 
9 da Medtda Pr~vtsóna n~ 325 que permitia a ··assôciaÇãõ 
da ELETROBRAS com empresas privadas. 

Ten~o em vista a contradição dos fatos, faz-se necessário 
o ~o~hecLmento do Senado Federal dos esclarecimentos aqui 
sohcttados. 

Sala das Sessões, 11 de agosto de 1993. -Senador Eduar
do Matarazzo S'!lplicy. 

O Paulino Cícero diz que 
a termelétrica inaugura a 
participação privada no 
setor e senirá de modelo 
a outros empreendimentos 

O ministro de Minas e &ergja. 

dades do governo fcdetal pora este 
ano. Na chegada a Porto Alegre 
ontem à noite. Paulino Ck:erodisoe 
que o Minist~rio pretende se empe
nhar para a retomada das clxu da 
usina. Paralisadas por ralta de re
CUI'$05. .. Jacull inaugura um 1110-

do prefeito de Eldorado do Sul 
Emani de Freitas Gonçalves. • 

Hoje pela manhll. Paulino Cice-· 
ro rem enronrm agendado com o 
governador Alceu CoiW.S para 
discutir a retomada da oonstrtJçao 
da usina, que depende de um acor· 
do entre a Eletrori;ul e a Fundação 
Estadual de Protcçlo ao Meio Am· 
biente (Fepam). Depois da conver
sa com Collares., o ministro partici· 

Pautino Ck::ero. prantiu ontem 
que • conclusao da usina termelé· 
trica de Jacui I. oo municfpO> de 
Eldonldo do Su~ t uma das priori-

----deSo novo. com participaçãO priva· 
da, que deve servir de vitrine para 
outros empreendimentos". aftrmou 
o ministro, que recebeu um poncho 
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.- da inauguraçao do escritCOO 
~úcho da Dekpâi. do Mirii!.tério 
de Minas c Eneflia e à- tarde viaja 
pora o municipio de Eldorado do 
Sul,ondc visita a ir<a ji construlda 
da tcrmelétrica e assina um pfoto-
coJo de intenções pua viabilizar a 
n:tomada das-

da utilização de carviO mineral vai 
representar 15% do mercado tolal 
-do Rio _Grande do Sul, que tem 
uma demanda de 3_ mil mega· 
wauslhora 

1'1111~~ - Anw11hã, o mi
nistro participa do encontro pro. 
movido pela Associaçao Nacional 
das. Empn:sas Estaduais de Encrsia 
Elétric.a, em Gramado, que vai dis- . 
·wtir a privatizaçiÓ do serviço pú· 
blioo de energia elétrica e Os refle
xos da revisão constitucional para 

, lfCIISGS - Jacul I deverá 
funcionar entre a margem direita 
do RioJacul e a R.S-401, na Grarija 
Carola, cm Eldorado do Sul, a 50 
quiiOmetros de Porto Ak:gre. A 
energia gerada pela usina atrav~ 

Cerca de 65% da obras civis e 
23% da montagem clctromednica 
da usina já estão concluídas c, se· 
gundo o cálculo dos t!cnicos, sera:o 
nec:essirios mais l/SS 280 milhões 
para finalizar a obra. Uma das pro. 
postas do Min~rio_~ a obtenÇOO 
dos recursos na iniciativa priva· 
da. 

o setor eJétrico nacional. 
Durante o encontro, o presiden

te da Companhia Estadual de 
Energia ~trica, Carlos Eduardo 
Vieira da -CUnha, pretende defen· 
der a suspensão de alguns disposili· 
vqs_do projeto de lca das concessões 
d~ serviços públicos. já aprovado 
nel~ C'âmara Fedt:ral 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -"-O requeri
mento lido será despachado à mesa para decisão, nos termos 
do inciso III do art. 216 do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será lidõ pelO -Sr. ·1·' 
Secretário. 

' É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 754, DE 1993 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 13~- do Regimento Interno do Senado 

Federal, requeiro seja consideraôa como licença o meu afasta
mento dos trabalhos da CaSa, no dia2 do corrente mês, quando 
participei, na qualidade de palestrante com o terna ·· Admi
nístraÇão Municipal: Políticas Urbanas", no Salã'o· Vefrnelho 
do Paço Municipal, em Campinas- SP. 

Sala das Sessões, 10 de agosto de 1993.- Senador Esperi
diãoAmin. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -:-- Aprovado 
o requerimento, fica concedida a liceri.ça solicitada. 

Sobre a. mesa, ofício que será lido pelo Sr. l" Secretário. 
E lido o seguinte 

OF/GAB/1/N" 535/93 Brasilia, 10 deagosto de 1993 
Senhor Presidente, 
Comunico a v:~x· que o DeputadO Adilson Maiuf passa 

a partiCipar, na·qualidade de titular, da- Comiss_ão Mista encar
regada de examinar a Medida Provisóda n" 338, -de 30 de 
junho de 1993, que "altera a Lei no 8.631, de 4 de março 
de 1993", em substituição ao Deputado Luís Robcrto Ponte, 
que passa a suplente da aludida Comissão. 

Na oportunidade, renovo a V. Ex·' protestos de estima 
e elevada consideração. -Deputado Genebaldo Corr:eia, Lí
der do PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Chaga> Rodrigues) - O expe
diente lido vai à publicação. 

Esgotado o tempo destinado ao Expediente. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Votação, em turno único, do Requerimento n·! 933, 
de 1992, do Senador AlmicGahriJ'J, solicitando, nos 
termos do art. 172, inciso I, do Regimento Interno, 
a inclusão, em Ordem do Dia, do Proje-te de Lei_do 
Senado n'' 85, de 1992, de autoria do Senadõr Alfredo 

Campos, que dispõe sobre a profissão de Decorador 
e dá outras providências. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprúvam queiram Permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado' o requerimento, o Projeto de Lei dó Senado 

n9 85 será incluído em Ordem do Dia oportunamente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -::-Item 2: 
VOtação, em turno único. do Requerimento n9 482, 

de 1993, do Senador Jutahy Magalhães, solicitando, 
nos termos regimentáis, ·tramitação conjunta do Pro
jeto de Lei da Câmara n~ 63, dç. 1990,_ com o Projeto 
de Lei 99 _Senado n\' 128~ de 1992, por tratarem de 
matérias que versam sobre. o ll'l:esmo assu~tc:;>. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O Projeto de Lei da Câmara n" 63, de 1990, passa a 

tramitar em COnjunto com o Projeto de Lei do Senado n" 
128, de 1992. · · · · · 

O SR. PRESIDENTE (Chagas R,odrigues)- Item 3: 

Discussão, em turno únk::o .• dO-Projeto de Resolu
ção no 59,· de 1993 (apresentado pela Comissão de As
suntos Econômicos como conclusão de seu Parecer n" 
231, de 1993), que autoriza a celebração do acordO
quadro entre a República Federativa do Brasil e o Ban
co Internacional para Reconstrução e Desenvolvimen
to - BIRD (Banco Mundial) relativo ao_ Programa 
Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil. 

A matéria _ficou sobre a mesa çlurante cinc;o sessões ordi
nárias, a fim de- receber emendas~ nos termos do art. -235, 
inciso II, alínea f, do Regimento Interno. 

À proposição não foram oferecidas emendas. 
Passa-se à discussão do projeto, cm turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, encerro 

a discussão (Pausa.) 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora para redação final. 
É o seguinte o projeto aprovado: 
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PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 59, DE 1993. 

Autoriza a celebração do acordo-quadro entre a 
República Federativa- do Brasil e o Banco Interame
ricano para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD 
(Banco Mundial) relativo ao Programa Piloto para a 
Proteção das Florestas Tropicais do Brasil. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1~~ É autorizada, nos termos do artigo 52, incisos 

V e VII da' Constituição Federal e da Resolução n' 96, de 
1989, do Senado Federal, a celebração do acordo-quadro entre 
a República Federativa do Brasil e o Banco Interamericano 
para Reconstrução e Desenvolvimento ---:'" Bird (Banco Mun
dial), relativo ao Programa Piloto para a Protegão das Flo
restas Tropicais do Brasil, instituído pelo Decreto no 563, 
de 5 de junho de 1992. 

Art. 29 O Programa descrito no artigo 19 é constituído 
por um conjunto de projetes integrados do Governo e da 
Sociedade Civil brasileira, contendo com o apoio técnico e 
financeiro da comunidade financeira internacional. que vísãm 
a maximizar os benefícios ambientais das florestas tropic3is, 
de maneira consistente com ãs metas de desenvolvimento do 
País. mediante a inlplanüição âe processos_de des.envolvimen
to sustentável. 

Art. 39 O acordo-quadro estabelecerá a estrutura bási
ca do Programa Piloto, esboçando suas principais caracte
rísticas. 

Art. 49 A primeira fase do Programa deverá movimen
tar recursos externos na ordem de US$250.000.000,00 (duzen
tos e ciqüenta milhões de dólares norte-americanos), em sua' 
maioria doações. 

§ 19 Caberá ao Brasil aportar uma coritrapartida cOrres
pondente a 10% (dez por cento) do total dos recursos alocados 
pelos participantes do Programa. 

§ 29 Os recursos correspondentes à contrapartida bra
sileira devem ser devidamente incluídos no _Orçamento Geral 
da União. 

Art. 59 O Ministério do Meio Ambicnte;,~f~rá o órgão 
responsável pelo repasse dos recursos aos demats executores 

. do Programa, cabendo-lhe, portanto, providenciar junto à 
SOFIPR a inclusão no Orçamento Geral ~da União (OGU) 
da previsão de ingresso dos recursos exte:rnos (Fon~e 148), 
bem como firmar convêniOs com os órgãos ou entidades_execu
toras para a transferência de recursos, resp-eitando as normas 
relativas à conclusão de convênios e à execução fin-anCeira. 

Art. 6o Os eventuais empréstimos externos que forem 
firmados comn base no acordo-quadro devem ser submetidos 
indiVidualmente à aprovação do Senado Federal. 

Art. 7<:> Esta Resolução entra cm vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Ch,agas Rodrigues) - Volta-se 
à lista de oradores. 

O Sr. Josaphat Marinho- Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V. Ex• tem 
a palavra. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL- BA. Para uma 
breve comunicação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, o jornal O Estado de S. Paulo, em 
sua edição de hoje, cm coluna assinada por Pamela Nunes, 
noticiando fatos e pronunciamentos ocorridos ontem nesta 
Ca~a. informa que cu teria- falado em nome do Presidente 

Humberto_ Lucena. Literalmente, o Jornal se_ refere a por
ta-voz. 

Nenhuma observação eu teria a faZer Se 3 alusão: fosse 
verdadeira. Ocorre ·que falei notoriamente em meu nome· pes
soal, não o fiz sequer em nome do Partido a que pertenço. 

-As idéias que enunciei, as sugestões que formulei foram t0d3s 
em meu nome, cumprindo o que me par~c_eu _um çiever de 
Senador, em defesa das prerrogativas_ da Casa. · · 

Para que não_ haja_nenhuma dúvida ou qualquer ou iro 
comentário equívoco a :r;espeito do que aqui aconte_ceu é que 
faço esta ressalva. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Fica regis· 
trada a ressalva feita por V. Ex~ - --

Cáilcedo a palavra aO riobre Senador EsperidiâO Affiiil. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR - SC. Pronuncia o 
seguinte discurso.Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, pedi este espaço para usar da palavra na condi
ção de Presidente do Partido Progressista Reform<idÕi e- o 
faço, nesta oportunidade, cônscio da responsabilidade que 
o exercício deste cargo me atribui. 

Em reunião da Executiva do meu Partido, realii'aêià na 
tarde de ontem, decidimos pela proposição de requeriinento. 
que será discutidQ com outras Lideranças e apresentado nas 
duas Casas do_Congresso _Na_ciqnal pelos respectivos líderes 
-no caso o Líder Epitacío Cafeteira, aqui presente,_e pelo 
Líder na Câmara, José Luiz Maia, que d_e_ve retornar ao Brasil 
amanhã. Requerimento de constitUição de uma Conil"sSão Par
lamentar de Inqué~~to, como_ terceiro ·degrau da tarefa de 
suprir urna curiosfdade, u-ma inquiriç_ão, que venho ãpre-Sen
tando em ~utro foro, no caso a CPI da Evasão Fiscal, acerca 
d~ um assunto partidário e legal. 

Vamos requerer, em documento hábil, a constituiÇã()de 
un:a Comissão Parlamentar de Inquérito, para inveSiiga'r. as 
ongens dos fundos que suprem a Central Unica dos Trabalha
dores, a sua moviiJlentação bancária e os_vasos comunicantes 
entre a Central Unica dos Trabalhadores e o Partido_ dos 
Trabalhadores. 

Desejo esclarecer, vei que é natural haja ilaçõeS,.dedu
ções e, até, .i~ti!llidaçõ~s, corn_o. comprovar~imais túde <Í_ue, 
nesta parte mtctal de mmha exposição, ater-rne-ei aos term_ps 
mais substantivos da questão. Por isso,-farei um breve.relato. 

Por que esta curiosidade? ~m n_ovembro próximO passa
do, subscrevi um requerimento, nos termos regimentais ao 
~resident~ da. Comissão Parlamentar de_ I_nquérito que in~cs
tlga a evasao fiscal no_I?rasil, versando sobre esse tópico especi
ficamente. Como fundamentação desse requerimento apre
sentei e _vou anexar. como parte integrante de meu pronu·ncia
ment?, mformações que a imprensa veiculava àquela oportu-
nidade. _ _o_ 

Em abril deste ano- não disponho aqui das nÕtas_taqui
gráficas, mas farei apensá-las ainda, ao meu pronunciamento 
-reiterei esse pedido à vista de novO fato; sobre este vou 
mais minudentemente, fixar-me. Tratava-se de incidente vei: 
Culado pela imprensa nacional, especialmente pelo jornal O 
~ta~o de S.Paulo, c:er~a de um empréstimo concedido pelo 
Smdtcato dos Metalurgtcos de Manaus. para a realização de 
~rn simpósio partidário sobre a Amazônia, com solicitação 
ft.rmada em papel timbrado da Câmara dos Deputados, por 
cmco deputados federais, todos filiados ao Partido dos Traba
lhadores. Desvendado. pelo jornal O Estado de S. Paulo o 
~ocidente, envolvendo várias irregularidades- desde esc~ta 
clandestina até arrombamento de portas, enfim, vários inci
dentes policiais -passou-se a saber que havia um processo .. . 
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de sindicância-nd âmbitO dO ·Partido dos .Trabalhadores, pelõ
qual era responsável o seu então Secretário-Geral, Deputado 
José níi"Ceu. De tal inquérito, conSta, 'reSultou a expulsão 
de uró dos cinco Deputados: o De-puta:do Federal Ricardo 
M6raes, do PT do Amazonas. 

Para surpresa -no-ssa; não há na Câmara dos Deputados 
nem 'sfndicânci:a nein processo disciplinar instaurados contra 
qualquer dos cinco Parlamentares. Repito que um deles foi, 
segundC? informações também obtidas junto à imprensa -
não tenho informação ofidãJ do Partido dos Trabalhadores 
- expulso pelo Partido. -ou seja, o Partido considerou a 
sua conduta indecorosa. A Câmara não a apreCiou~ ·nem a 
avaliou. 

Faço esta observação porque já a fiz hoje pela manhã, 
e registro que o Deputado Aécio de Borba, na sémana passa
da, endereçou à Mesa da Câmara um pedido de informação 
sobr.e ,que procedimento aquela Casa do Congresso Nacional 
está tOmando a tespeito desse assunto. Portanto, há mais 
do que indíciOs, há fatos demonstrando a exist~ncia de vasos 
comU.riicantes entre a Central Única dos TátbalhadOres e 'um 
partido político, o Partido dos Ji"a~alhadof~s_~ -. . - .. 

~inguém ignora, posto que desde 1985 existem compro
vações, que a Centr'al ÚniCa dos Trabalhadores recebe recur
sas.do exterior. Não há, à íuz da legislação, ilegalidade nisso. 
Há ilegalidade, sim, e inconstitucionalidade no fatO de um 
partido' político beneficiar-se indiretamente de recurs()s exter
nos.: O _art. 17 da ConstituiçãO Federal é muitO claro a respeito 
disso~ !! a lei que regUla a existência de partidos Políticos 
também. 

Trata-se, pórl:arito, de uni re-querimento que o meu Par
tidó Vai apresentar nas duas Casas e que terá que ser àn'alisàdo, 
pri!Jl~iro, objetiva_m~nt.e: Cabe o_u-não c~be ess~ ü~~e_stigação? 
E legítima? É fundad_a? É procedente ou não? Primeiro, há 
conjugação de indíciõs'?"Segundo, caracteriza-se ou não urna 
situação irregular à: l~z da legislação eleitoral e da própria 
Cán'siifliição brasileira? A resposta inícial, sem dúvida alguma, 
é sim. -

Este, portanto, é o teor da comunicação que é do_ meu 
. deyer fazer, como ~residente d:e. um partido po"IítiCo, Õ Partido

Progressista Reformador, da tribuna que me é alcançada pelo. 
exercício do mandato de Senador. 

O principal, portanto, é um requerimento, que será apre
sentado às Lideranças dos demais partidos e aos Parlamentares 
das duas Casas, pedindo a constituição de uma Comissão Par
lamentar de Inquérito para investigar origens e usos, transfe
rências de bens, informações e recursos entre a CUT e o 
Partido dos Trabalhadores. 

Agora, devo algumas explicações adicionais e comple
mentares. A primeira delas, eu a faço à vista de um pronuncia~ 
merito feito ontem, nesta Casa, pelo Senador Eduardo Suplicy 
que', se antecipando a este meu pronunciamento, teceu consi
derações acerca do propalado ohjetivo do PPR, além de, como 
é do seu direito, comentários acerca de como S. Exª encara 
esse propósito. 

Ontem, tive oportunidade de -dizer a S. Ex• que esse 
era o nosso objetivo. Em palavras bem mais-concisas, mas 
creio tão objetivas quanto as que aqui proferi, disse o que 
pretendia propor o meu Partido. 

Além dos comentários que são do seu direito, fez por 
bem S. Ex• tornar hoje uma providênci'a adicional. E sobrl.! 
ela, na sua presença, quero aqui tentar estabeleCer pelo menos 
a informação. Acho que é do meu dever informar que, hoje, 
_pel{l manhã - d~pois de ter reiterado, ontem, que a minha 

êtúvid~ formalmente já estava a'presentada à CPI da_ Evasão 
Fi?c_aJ desde novembro do ano passado -recebi um telefo
ne_Il}a do Senador Eduardo Suplic_y, em que s·. Ex\ diante 
de um comentário que fói feito ontem --S. Ex", ontem, 
cOiilentava qUe, ·quando um outro partido político levantou 
supOstamente }g~al dúvid_aJ 9 presidente da CUT teria procu
rado o seu Líder, no caso, o Senador Marco Maciel, para 
oferecer esses dados e essas informações - houve por bem 
informar-me de que eu seria procurado por S. Ex~ e pelo 
Sr. Jair Meneguelli, que iria me prestar a seguinte informação, 
em resumo: que as contas da CUT .seriam abertas a partir 
de hoje. 

Posteriormente, diante de um outro compromisso, o Se· 
nador Eduardo Suplicy voltou a me ligar e disse que, não 
p·odendo ir lá, o Sr._Jair Meneguelli gostaria de falar comigo 
por telefone, o que ele fez. Disse-me que, hoje, em entrevista 
coletiva, ele iria abrir as contas da CUT. · 

Diante dessa manifestação, que não altera uma decisão 
que meu Partido tomou -ontem, desejo deixar muito claro 
qual é o teor da nossa dúvida. A nossa dúvida alcança a 
CUT e seus filiados; alcança, como alcançava no requerimento 

-brigillar, o sigilo bancário, ou seja, a rnovimeqtação bancária 
da CUT e dos sindicatos a ela fíliados. Que não haja dúvidas 
sobre isso. 
_ Ontem, usei uma OJJtra expressão, que apenas vou reno
V1:!r, porque a comparação -talvez facilite. Comparando a um 
complexo empresarial, trata~se do sigilo da holding e das suas 
filiadas. Foi esta a expressão que usei ontem. 

-Entendi e entendo que esta comunicação eu a deveria 
fazer num tom mais sereno, mais- objetivo e despojado de 
adjetivos que possam me ocorrer, mas que não vou externar. 

Quero ainda renovar que tenho perfeita convicçãq de 
que estou cumprindo com o meu dever, como Presidente de 
Partido e como Senador da República, corno alguém que exer
ce a vida pública e assume para si a postura que Pretende 
cobrar dos outros. 

Por isso, não posso deixar de aqui fazer um comentário 
qu_e poderia-Sersubjetivo se eu não pudesse dar a ele contornos 
de comprovação. Na terça-feira passada, esse assunto CPI, 
que o PT pretendia propor - e -que o PPR teria anunciado 
na terça-feira passada - foi objeto daquilo que, acredito, 
tenha sido o erime_iro discurso pronunciado no âmbito do 
Congresso Nacional a respeito desse_ assunto, que foi _o discll:r~ 
so do Deputado -José Dirceu, do PT de São Paulo. 

Ao terminar o seu discurso,_ cheio de imprecações contra 
o Presidente de Honra do meu Partido, Paulo Maluf, o Depu
tado José Dirceu, já no corredOr da Câmara dos Deputados, 
disse, perante pelo menos três Parlamentares, um deles posso 
dar o nome~ porque está aqui presente: Deputado Paulo Duar
te, do PPR~SC: "O primeiro que vamos demolir é o Prefeito 
Paulo Maluf, o próximo será o Senador Esperidião Amin." 
Quero dizer que considero esta afirmação um descuido, não 
uma ameaça, porque sou daqueles que entende que viver 
é perigoso) c fazer política muito mais e, por isso, mtiito 
mais fascinante. Longe de me intimidar, esse tipo de postura 
me alimenta. Sou d3queles que se convence de que a própria 
luta é um bom alimento, nos dá energia. E, na condição 
de Presidente do Partido, sem fazer mais qualquer observação 
de natureza subjetiva, hoje, quero dizer aos meus Pares, tanto 
do PPR, aqui presentes, em número expressivo, quanto de 
outros partidos, que esta inquirição não tem como objetivo, 
como querem alguns, eliminar ou dificultar a existência, nem 
de um partido político, no caso o PT, nem a CUT, como 
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central dos trahalhadores que é. O que pretendemos é escla
recer fatos, indícios e corrigf-los. Corrigí-los diante dos inúJ!l~
ros indícios de que tais transferCncias, constatadas pelo noti
ciário e pelos documentos que a imprensa tem veiculado, 
inclusive por entrevista do Presidente do PT, Sr. Luís Inácio 
Lula da Silva. _ 

Essa investigação, na melhor das hipóteses, há de repre
sentar uma correção; e na piOr das hipóteses, servirá para 
que todos nós realmente nos engajcn.os na tarefa -~c aprimorar 
a vida partidária e aprimorar, também, a vida smdJcal, sem 
a qual, a democracia não se estabelecerá, pluralista, respeitosa· 
dos direitos c dos_ deveres, no nosso País. 

Ex~ 

O Sr. Eduardo Suplicy- Permite-me V. Ex'.t um aparte? 

O SR. ESPERTOIÁO- AMIN - Concedo o aparte a V. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Senador Espcridião Amin, V. 
Ex~ traz aqui a proposição de que seja ·apurada a vida da 
Central Única dos Trabalhadores, de todos os ~indicatos· a 
ela filiados, do Partido dos Trabalhadores e_ a interação entre 
o PT e a CUT. Considero que V. Ex' cstarâ;-agindo corr~~a
mente, visando de fato desvendar eventuais impropriedades, 
irregularidades na relação entre um partido político e uma_ 
central sindical e as entidades sindicais se V. Ex·' tiver uma. 
atitude não discriminatória; se V. Ex' aqui prop_o.ser que s·e 
apure a maneira como todos os partidos políticos brasileiros 
estão levantando recursos; se V. Ex• solicitar a apuração de 
todas as entidades sindicais, não apenas a Central Única dos 
Trabalhadores, mas a Força Sindical, a CGT, as entidades 
sindicais patronais e de trabalhadores; se, por ex-emplo, V. 
Ex~ propuser que se averigúe a relação entre a Federação 
da Agricultura, presidida pelo Deputado Fábio Meirellcs, do 
PPR c toda a vida desse partido; sem nenhum sentido pejora
tivo, que se averigúe· a relação entre o Senador Albano Franco, 
por quem tenho muito respeito, e a vida ~a Confederação 
Nacional das Indústrias; se se examinar tódª- a relação el!trc 
a FIESP e todos os parlamentares deste País.- inclusive cm 
funçã~ de fatos como os que V. ExA á-presentói::i(,JJcol_oca?os 
para a opinião pública, por exemplo pelo Deputado Roberto 
Campos, do seu Partido. Ainda na segunda-feira, no Programa 
Roda Viva, S. Ex'.t mencionou que todos os partidos políticos 
brasileiros estariam recebendo contribuições de pessoas jurídi
cas e físicas. O Deputado Roberto Catp.pos, C()_nforme está 
registrado na imprenSa hoje, avalia que empresários que dão 
contribuição aos diversos políticos c que colaboraram com 
a campanha de Fernando Collor de Mello, provavelmente, 
contribuíram para a campanha de Luís Inácio da Silva. Quero 
aqui registrar c dizer que é fato que empresários, como pessoas 
físicas, tenham colaborado com as campanhas de candidatos 
do Partido dos Trabalhadores; como pessoas físicas, como 
cidadãos c de acordo com a legislação vigente. Outra coisa 
é o que hoje está sendo objcto de apuração do Ministério 
Público: a forma segundo a qual, o hoje Prefeito de São Paulo 
e, então, candidato a Governador utilizou- e também aque
les parlamentares que estiveram vinculados a sua campanha 
-a empresa Pau-Brasil para receber recursos os- mais diver
sos. Houve contribuições de pessoas físicas e jurfdicas para 
uma empresa que, segundo noticiado na imprensa e hoje, 
inclusive, sendo objeto de apuração, relacionand_o-se o inqué
rito policial do caso Paulo César Farias com o do- caso Pau
Brasil. O delegado que está examinando o caso Pau-Brasil 
fez solicitãções ao Delegado Paulo Lacerda que analisa o cas9 
Paulo César Farias para se averigT1.ar a maneira coino, aquele 

escritório, aquela empresa, serviu intt!resses de grandes em
presas estatais. Havia ali - e isso está sendo apurado -
formas, segundo as quais, aquela empresa_que_ tanto_interagiu 
com políticos e 'com ó Tesoureiro da cari1panha do Sr. Paulo 
Salim Maluf, Sr. Califfi Eid, também interagia com os credores 
da COSIPA, essa empresa estatal que hoje está tendo enormes 
dificuldades, até para ser privatizada, em função de ações 
daqueles que tinham interesse sobrc.ela..Justo será, Senador 
Esperidião Amim, se V. Ex' aqui assim propuser, e aí eu 

.c_sta_'r~i de acQrdo·. E no diálogo que V. Ex" mantiver com 
as demais lideranÇas na Câmara dos D_eputados e no Senado, 
se V. Ex~ quiser propor uma Comissão Parlamentar de Inqué
rito para examinar, sem discriminaÇão·. como é que os partidos 
políticos brasileiros, como é que as entidades sindicais brasi
leiras levantam recursos, como é que há interação entre entida
des sindi~ais e os partidos políticos, acho que isso seria adequa
do e comprometo-me a assinar um requerimento nesses ter
mos. De l>utra maneira, Senador Espcridião Amin, V. Ex~ 
estará discriminando o Partido dos Trahalhadores e a Central 
.-Única dos Trabalhadores- algo que diz não querer fazer. 
~. de fato, requerer apenas contra o PT e a CUT e pautar 
as matêrias como está fazendo, V. Ex·· estará, na prática. 
intimidando aqueles que realizam no Congresso Nacional um 
trabalho sério~ aqueles a quem cidadãos do Brasil inteiro en
viam informações para serem objeto de averiguação. Por que, 
Senador Esperidião Amin. cidadão"s do Brasil inteiro escolhem 
Deputados e Senador do Partido dos Trabalhadores para tra
zer-lhe~ informações e pedir investigação? V. Ex" .conhece 
bem esses exemplos. Por que, Senador. não foi V. Ex~ a 
pessoa procurada por cidadãos de Santa Catarina para exami
nar os prohlcmas que estavam ocorrendo na Eletrosul? V. 
Ex", inclusive. em defesa do então.Er.csidente da empresa. 
disse aqui que cu teria me precipH-ado. Pois bem, foi concluído 
o inquérito policial aberto a partir da formulação que enviei 
ao Ministério Público sobre o caso - V. Ex• deve estar 
a par dos acontecimentos. Em junho último, o Ministérío 
Público encaminhou-me, através do Procurador da República 
Sr. Marco Aurélio Outra Aydos, o resultado do inquérito 
civil que investigou a questão do superfaturamento, dos con
tratos referentes às us_inas Jacuí e Jorge Lacerda IV, da aquisi
ção de ações da SADE e outros assuntos. Concluiu-se, nobre 
Senador Espcridião Amin, que houve problemas, inclusive 
desrespeitO aOs diieitos trabalhistas, e que outras investigações 
serão necessárias para melhor apurar-se a gravidade do dano. 
Recomendou~se às autoridades competentes o afastamento 
cautelar da atual diretoria da Eletrosul, bem como do seu 
Presidente. 

O SR. ESPERIDIÁO AMIN- Nobre Senador Eduardo 
Suplicy, concedi o aparte a V. Ex~. mas desejo, pelo menos, 
ter o direito de recomendar à Mesa que atente para o fato 
de que o seu aparte já ultrapassou 10 minutos. Se V. Ex~ 
se alongar mais, terei grande dificuldade em concluir o meu 
pronunciamento. Além disso, V. Ex" está inscrito para falar 
hoje. Sei que, estando na tribuna. não posso lhe negar aparte, 
aliás, nunca neguei, nem V. Ex• teve que esperar por aparte; 
mas eu já esperei. uma vez. 21 minutos para conseguir um 
aparte. Fiz questão de lhe dar o aparte na hora em que pediu 
para mostrar-lhe que, na prática, sou um pouco mais justo 
do que V. Ex' 

Eu gostaria de focalizar ainda algui?S pontos, começando, 
inclusive, pela Eletrosul. 

O Sr. Pedro Sirilõn -Conhecendo o Senador Eduardo 
Suplicy como conheço. sei que S. Ex~. quando estiver na tribu-
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na, lhe dará imediatamente o aparte, c por 15 minutos,_ nobre 
Senador Esperidíão Amín. - - -

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Já que o Senado-r Simon 
fez esse comentário sobre o fato, o~tem V. Ex~_ chegou a 

, dizer que já me dera o aparte, mas isto não aconteceu. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Não, eu tinha dado para o 
sinal dado por V. Ex~ 

O SR. ESPERiDIÃO ÀMIN -V. Exi_q_ufs-se creditar, 
ontem, de algo q~e não tinha desembolsado -no caso, era 
o tempo do seu d1scurso. 

Vou começar-pela Eletrosul. Tenho que dizer aqui de 
público que, realmente, recriminei V. Ex~ em bons termos 
porque V. Ex~ deu como lido um discurso' que não lera. Foi 
isto que reclamei: deu como lido, num procedimento etica
mente discutível, um discurso onde ª~usavª uma pessoa do 
meu círculo de amizades; se o tivesse lido, eu teria pedido 
u~ aparte na. ~o;a. Isso eu· reclamei e reclamarei sempre. 
Aliás, devo dmgir a reclamação à Mesa: ela não pode dar 
como lido um discurso agressivo -a- alguém. Foi isso que redaR 
meí. -

O Sr. Eduardo Suplicy - Gostaria de rÇ!ssaltar que eu 
não__ sabia, não tinha consciência, na ocasião, de que V. EX" 
era tão amigo do Prcsiden.te~ , - - "- __ 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Coitado, então, de quem 
não é meu amigo, pois- vãi receber, na "Voz do Brasil", uma 
acusação que não· foi feita, aqui, eticamente. Estou discUtindo 
a questão ética. 

O Sr. Eduardo Suplicy -É regimental entregar discursos 
à Mesa para serem dados como lidos. ___ _____ _ 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Não é regimental, absolu
tamente. O que pode ser tolerado e dado como lido é matéria 
não-polêmica; matéria polémica nâo pode ser dada como lida. 
É uma questão de ordem e uma questão de ética. 

O Sr: Eduardo Suplicy - É uma sugestão que V. Ex• 
faz ao Regimento. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN _:Não. 0 Regimento diz 
isso, e a ética também o diz. 

O segundo tópico do s_eu aparte é sobre a questão da 
Pau Brasil. Nada tenho contra a investigação. Se V. Ex• acha 
que não está sendo bem investigada, então deve questionar 
a Receita Federal, a Polícia Federal, o Ministério Público. 
V. Ex·-' acha que o meu Partido quer embaraçar a -investigação 
fiscal? o que é isso, senador"!- Qüero mais que invéstigue. 
Se houve sonegação, que se cobre o sumo, o sumo de quem 
sone&ou. 

E preciso dizer que não conheço o inquérito, e se_ alguém 
tiver informação privilegiada, das duas uma: ou está partici
pando do inquérito ou sabe o que a sociedade ignora. O 
que tenho lido nos jornais remeteRme, ate o momento, ao 
princípio de Direito pelo qual não se deve condenar algué~, 
seja a CUT, seja o PT, sem uma investigação-, e uma investi
gação que deve correr pelo foro competente. Não cc::mdeno 
previamente. 

Espero que a Receita Federal, o Ministério P-i.í.bii'co e 
a Polícia Federal cumpram com o seu dever, e confio neles. 
O caso está sendo investigado. Se V. Ex~ acha que é pouco, 
peça uma CPI. Eu não vou pedir, porque e-ntendo que CPI 

·é para aquilo que não está sendo investigado ou não o está 
sendo suficientemente. Pedir CPI para algo que está correndo 
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no foro competente seria argüir mais" do que uma dúvida:
seria argüir uma suspeição sobre a competência e sobre a 
ética de quem está investigando. Ainda não tenho elementos 
para isto. Por isso, acho que a investigação deve prosseguir. 
Há problema fiscal? Tem mais é que cobrar tudo e mais um 
pouco desses e de todos os que estejam devendo. 

Não tenho qualquer questão a colocar. Agora, as ilações, 
_a-panfletagem, a difamação, a conclusã9 a que estão subme
tidas as tais investigações pela ação de destacados líderes do 
PT, essas têm que ser repelidas. Todos têm o direito de fazer 
política, mas não- têm o direito de condenar. Ainda existe 
Justiça, ainda existe Ministéi"io Público, ainda existe o direito 
de defesa. Mais: ainda existe o princípio geral do Direito 
pelo qual ninguém pode ser condenado sem se esgotarem 
as oportunidades e o direito de defesa. 

Quanto ao primeiro tópico que V, Ex~ abordou, acho 
boa essa sua proposta de estender a CPI. Ela até me fascina 
à primeira vista. Em primeiro lugar, porque V. Ex" me dá 
inteira razão; quer dizer, não estamos pedindo um despau
tério. V. Ex" acaba de dizer que fazemos bem em pedir essa 
CPI. Não pedimos para ampliar uma loucura; esta, nós a 
erradicamos, mas uma coisa boa, devemos ampliamos. 

Por decorrência, está comprovado, pelas notas taquigrá
ficas desta sessão, que o representante do PT no Senado consi
dera a nossa iniciativa salutar, tão salutar que a deseja ampliar. 
Nunca vi alguém pedir para ampliar um erro ou um equívoco; 
pedimos para ampliar um bom exemplo. Está aí uma boa 
iniciativa! 

--- - -

O Sr. -Eduardo Suplicy- Desde que não sejã -discrimi
natória - V. Ex~ compreendeu bem o sentido das minhas 
palavras. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Creio tê-lo compreendido, 
tanto é que o estou comentando e concordando com ele. 
Recolho, portanto, da sua observação, primeiro, um aplauso
e o agradeço. Segundo, a extensão, Senador Suplicy, deve 
seguir para que não sejamõs levianos. Juridicamente, estamos 
debruçados sobre isso. Temos a oferecer fatos, indícios e decla
rações, inclusive do Presidente-Nacional do PT; e, como cita
ção apenas, a entrevista que Concedeu ao jornal O Estado 
de S. Paulo, no dia 1 o de agosto, que, repetindo o que eu 
disse ontem, até enaltece V. Ex':, exalta o seu sentimento 
de moral. 

Eu disse ontem e repito agora-: quando o Sr. L_u!? Inácio 
Lula da ~ilv~ diz que telefonOu- para a intendência, quero 
dizer, para a CUT, pedindo o carro de som com a liberdade 
de quem pode se dirigir à- sua despensa -e era um comício 
na Vila Maria, imagine, onde havia o maior reduto eleitoral 
de Jânio Quadros!- o_carro de_§Ç>m chegou, e,V. Ex~_teve 
pruridos, não quis usá-lo, e ele ficou irritado. E o que está 
dito na entrevista dele; não estou distorcendo nada! A única 
coisa que reconheço ter fe_ito aqui, com alguma adjetivação, 
foi dizer que ele agiu com o, sentimento de quem se dirige 
à despensa, à intendência. E mesmo! "Olhe, providencie. 
Se faltou som, providencie._É uma ~ontinuidade d9 meu djspo
sitiVo ddtoral, do meu diSpositivo partidário". Isto está na 
entrevista; não fui eu qUem disse. São palavras do Presidente 
Nacional do PT, demonstrando essa intimidade que queremos 
investigar- mais uma demonstração. _ 

São essas, Senador Eduardo Suplicy, as colocações que 
faço a respeito do seu aparte, que recolho como uma contri
buição. E repito: não posso lhe dizer que o meu partido con
corde com essa extensão; mas. se houver fatos -e arrolamos 
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fatos - V. Ex~ poderá faZê-lo, desde que -haja fatos. Não 
posso é pedir para estender uma in'(estigação_ apen~s por ana
logia. Não é este o princípio da Comissão Parlamentar de 
Inquérito: -e-stá pedindo para fulano, tem que pedir para sicra
no. Está pedindo para quem? Penteia para a esquerda, tem 
que pedir para todos que penteiam para a esquerda; está 
pedindo para quem não penteia, teiil que pedir para todos. 
Quer dizer, essa generalização, essa universalização por-an~ilo
gia de uma Comissão Parlamentar de Inquérito não se:i cons
truir, não tenho nada contra; vejo·corn lógica. Só não posso 
dizer que disponho, aqui, dos_ elemento-s, dos indícios, das 
comprovações que a fundamentariam. 

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

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Pois não. Ouçónovamente 
V. Ex~ Veja como sou democrático_: falei 10 minutos, o mesmo 
tempo do seu aparte. 

Devolvo-lhe a palavra. 

O Sr. Eduardo Suplicy- V. EX"= conhece, porque é fato 
público, que a Força Sindical, do Sr. Luiz Antônio de Medei
ros, também foi para as portas das fábricas, durante a campa
nha, com o Sr. Paulo Salim Maluf. Então, há_ fatos aqui e 
lá que talvez mereçam averiguação. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Não estou proibindo que 
o Sr. Luiz Antôriio -de Medeiros ou o Sr. Jair Meneguelli 
façam campanha política. O problema é com: os meios~ 

O Sr- Eduardo Suplicy - () primein.? ponto iffiporÜmte 
é reiterar aqui a disposição da Central Unica de Trabalha
dores, do Presidente Jair MeneguellLn 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Senador. creio que repro-
duzi corretamente o que ouvi. · 

O Sr. Eduardo Suplicy ~ Sim, mas ~e_ro reiterar :
dada a importância do gue foi expressadO por ele_ - que 
o Presidente da Centrai Uníca dos Trabalhadores, que nunca 
teve receio de mostrar suas contas, vai colocar, para a opinião 
pública, para toda a imprensa e, portanto, para todos os parti
dos, para o Congresso Nacional, à disposição de quem quer 
que seja, a contabilidade da CUT. Isto foi colocado_ab~rta
mente, para quem queira saber. O segundo ponto:_não s_ei 
o que aconteceu com o requerimento, que V. Ex• aqui me!lcio
na, encaminhado à Presidência da Comissão de Evasão Ftscal. 
Se não-saiu ainda do Senado, V. Ex\ a qualquer momento, 
pode fazer um requerimento de informações sobre qualquer 
assunto que considere do interesse público. Mas V. Ex".men
ciona aqui apenas o -que fez na Comissão e não contou o 
resto da história. 

O SR. ESPERIDlAO AMIN .:_ Em primeiro lugar, eu 
gostaria de retificar a data do segundo requerimento. O pri
meiro é 12 de novembro. Foi divulga9o. O segundo, a reitera
ção, mencionei- peço-ãfé que a Taquigi'afia corrija- como · 
sendo de abril. Não, a reiteração ocorreu no dia 11 de maio 
de 1993. 

O Sr. Eduardo Suplicy -A quem é dirigido o requeri
mento? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN -À CP! da Evasão Fiscal. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Para quem? A- CPI encaminha 
a alguém. A quem então? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- O meu requerimento foi 
feito à CPI da Evasão FiscaL 

O Sr. Eduardo Suplicy- Para quem? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Ao Presidente da CP! 
da Evasão Fiscal. A CPI da Evasão Fiscal não deliberou sobre 
o meu requerimento; não foi encaminhado. 

Mas aí, Senador, existe uma analogia também. O assunto 
foi ventilado. Se a Central Única dos Trabalhadores estivesse 
interessada em esclarecer, juntamente com o PT. era só ter 
mandado uma carta. 

Eu não ia tocar neste assunto, mas, a propósito, quero 
lhe dizer que o Deputado Chico Vigilante, que também é __ 
do seu Partido, já nesta semana, fez um discurso des-ancando 
o PPR e dizendo que lançava um desafio ao Esperidião Amin: 
que ele concordasse com uma devassa _nas suas contas. E. 
que teria discutido com o Lula: que 100 ou 200 políticos mais 
notáveis do :Sfasil _se submetessem a isso também. Está nas 
notas taquigráficas, eu disponho delas. 

- Autorizei o Líder, em exercício, do PPR na Câmara a 
levar ao conhecimento, e S. Ex• o fez ontem, que diante 
de muito menos do que isso eu enderecei, quando inquirido 
à Assembléia Legislativa de Santa Catarina, quando soube 
que iúam quebrar o sigilo bancário, fiscal e de_renda de todos 
os ex-governadores de Santa Catarina. eu não esperei que 
fosse votado. Mandei uma carta e mandei tudo. Quando sabe
mos que tal atitude está sendo cogitada, e queremos demons
trar, tomamos a iniciativa. O Sr. Jair Meneguelli poderia to
mar a iniciativa que tomou hoje antes. Eu não o estou censu
rando. Apenas estou registrando que também há um caminho 
para isso. 

Não estou é devendo o requerimento. 
Agora, a CPI não deliberou sobre ele e não o endereçou 

ao Banco Central ou a quem de direito para obter a quebra 
de-sigilo por mim requerida. Não disse que foi decidido pela 
CPI. Foi requerido por mim, em novembro, e reiferãdo em 
maio deste ano, nâo em abril - esse foi o lapso de data. 
Quero deixar isso muito claro, Senador Eduardo Suplicy, por
que há um roteiro que foi cumprido e há um propósito que 
foi anunciado de que estou tornando público com todas as 
letras no exercício do meu dever e da minha responsabilidade. 

O-Sr. Eduardo Suplicy- Permite-me V. Ex~ um aparte, 
nobre Senador Esperidião Amin? 

~ O SR. ESPERIDIÃO AMIN _:_ Ouço o aparte do nobre 
Senador Eduardo Suplicy e, em seguida, o nobre Senador 
Pedro Simon. 

·o Sr. EduardoSuplicy- V. Ex· há de convir que quando 
o Míilistro Jorge Borf]hausen, no Governo Collor, falou sobre 
a questão da CUT e que foi matéria de primeira página dos 
jornaiS, o Presidente da CUT, ao tomar conhecimento, teve 
aquela iniciativa. Quando V. Ex~ apresentou esse requeri
mento na CPI da EVasão Fiscal, ele foi pouco divulgado. 
Eu, por exemplo, só tomei conhecimento disso ontem. Não 
participei da reunião nesse dia e não vi divulgado na imprensa, 
pelo menos, com aquela força que naquela ocasião tivera. 
Mas este ponto já está sanado. O que quero concluir é que 
considero, portanto, importante que V. Ex" esteja de acordo 
que, então, o pedido de CPI- entendo que V. Ex" aceitou 
a sugestão - será para que se averigúe todos os partidos 
políticos e todas as entidades sindicais, patronais e de trabalha
dores neste País, no que diz respeito à sua vida política, à 
inter_ação entre cssils entidades e os partidos políticos, à forma 
como levanta_m dinp.ei_ro._ );, inclusive, se V. Ex" quíser especi· 
ficar essa sugestão do Lula - ontem conversei com ele -
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para que possam os políticos mais impOrtantes deste País, 
os Parlamentares do Congresso Nacional ou, talvez, os mais 
importantes, os Líderes - isto se- poderia conve~iar entre 
todos os Partidos que decidissem co_nju!lJ!}._mente sobre essa 
CPI- examinar a vida dos partidos, a forma como levantam 
dinheiro, a forma como fazem campanha,- isto será extrema
mente saudável. Que seja feitO sem ~críminação, que seja 
feito não como uma forma de se sair atirando.. Faço aqui 
uma imagem, nobre Senador Espcridião Amin- V. Ex~ gosta 
muito de imagens. O próprio Presidente do PT, Luiz Inácio 
Lula da Silva, que ontem conversava comigo.--dizia: "0 PPR 
parece um lutador de boxe que, de repente, levou uma panca
da, um daqueles hooks no fígado, ... " 

O SR. ESPERIDJÃO AMIN - Quem entende de boxe 
é V. Ex~! 

O Sr. Eduardo Suplicy- Estou apenas colocando a ima
gem, Senador. "E ficou baqueado, cm situação difícil; então 
começa a espern·ear, a dar soco para todos os lados. O PPR 
parece estar nessa situação, em função do hook que levou 
no fígado e que se chama Pau Brasil." É precíso que isto 
seja apurado adequadamente. conforme diz V. Ex~, com preci
são, pelos órgãos do Ministério Público, da Polícia Federãl 
É um caso de polícia. Outro-ponto é a forma cámo se abusa 
do poder económico neste Pais, a forrlla como políticos intera
gem com o poder público, com as empreSas privadas, fazendo 
da política, muitas vezes, matéria de negócio-. Precisamos sa
ber distinguir quando um político defende o interesse público 
e quando defende negócios de grupos privados. É muito im
portante que isto seja feito. A CPI colocada nesses termos, 
ou seja, em relação a todos os partidos políticos, entidades 
sindicais, federações, confederações, Força Sindical, CGT, 
CUT etc., parece-me uma-coisa saudáveL Se V. Ex~. tendo 
aceito esta proposição. resolver colocar a CPI para todos redi
girmos cm termos mais adequados, estará fazendo realmente 
algo saudável. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Senador Eduardo-Suplicy, 
a assinatura de V. Ex~ seria, Sem dúvida alguma, um troféu 
que eu guardaria para mostrar aos meus pósteros. Mas o 
meu requerimento é mais modesto, não pretende tal unanimi
dade, apenas um terço. 

Agora, vamos nos ater, repito, àS ·a-úVídas que- têm fatos 
concretos a lastreá-las. Não vou misturar as coisas. Misturar 
dúvida com indícios e comprovações de promiscuidade,_ isto 
eu não vou fazer. Se V. Exfi tem dúvidas, procure-o esclareci
mento. Eu tenho esta dúvida e tenho esta fundamentação. 
O meu Partido a tem, já não é mais Espcddião Amin. A 
primeira dúvida partiu de miin, por isso ela não teve noto~ 
riedadc. 

O Sr. Eduardo Suplicy - É preciso que V. Ex" seja 
esclarecido sobre o Regimento Interno. Nele há o art. 203, _ 
que diz: --

0 SR. ESPERJDIÃO AMIN- V. Ex" terá mais um apar· 
te, mas deixe-me falar, ati.! p'orque me parece quC não é maté
ria urgente. O Regimento está aí, de .forma q1,1e poderemos 
corrigir equívocos de interpretação no momento oportuno. 
Isso é autópsia. _ 

Quero enfatizar o que falei aqui: o meu Partido está 
requerendo uma CPI sobre f:Hos, sobre vasos comunicantes 
entre uma central de trabalhadores e um partido polttico. 
fatos demonstrados, objctivos. E não pretenâo, com isso, 
lesar o fígado de ninguém. Queremos é purificar a mente. 

a prática .. O boxe, Senador Eduardo Supiicy, é um esport~ 
muito violento. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Eu também o considero assim. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- V. Ex•, com muito mais 
conhecimento de causa. Não o pratiquei, mas o considero 
um exercício moderado de tortura. 

Não gostaria de comparar a desenvoltura com que apre
sento a reiteração da dúvida assumida agora pelo meu Partido 
com a situação de um sparring ou de um lutador; primeiro, 
porque não queremos ·nocautear ninguém; ao contrário, que
remos que todos, na vida pública, possatnos tratar os assuntos 
civilizadamente, sem injuriar,' Como estou fazendo aqui. 

V< Ex~ não recolherá deste pronunciamento- uma Injúria 
a quem quer que seja, um jufzo_contra quem quer que·seja. 
O único julgamento que mencionei fof o do deputado que 
teria sido expulso pelo PT. Não falei de nenhum outro julga
mento. Por isso, não aceito julgamento precipit:ido de nin
guém. Se o Presidente do Partido de V. Er. acha que aplicou, 
ou está aplicando, um knockdown, um golpe - que_ espero 
não seja muito lesivo a alguém - posso dizer que não é 
do meu sítio, não é do meu Partido. 

O Sr. Pedro Simon- Coh~e-de-me V. Er um aParte? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Ouço, com grande honra 
e satisfação, o nobre Líder do GoVerno, Senador Pedro Simon. 

O Sr. Pedro Simon - Quero felicitar os dois Senadores 
por manterem elevado o tom do debate. Soma para esta Cã.sa. 
para o ~~nadot quando discutimos assuntos, ainda que delica
dos, da maneira como V. Ex~ e o Senador Eduardo Suplicy 
estão fazendo. Penso que vamos viver dias de muita responsa
bilidade. Eu dizia da tribuna, onde está V. Ex\ que, no mo
mento em que esta Casa afastou, por corrupção, um Presi
dente da República, é natural que esta questão continue sob 
interrogação da sociedade. Quando afastamos o Presidente 
da República, não queríamos apenaS tirar o Cóllor e substi
tuí-lo pelo Dr. Itamar: queríamos debater uma realidade. É 
claro que devemos ter muito cuidado. Tenho dito isto princi

. palrnente ao nível da grande imprensa, para que daqui a pouco 
não se atinja todo mundo; temos que ter responsabilidade. 
Agora, é importante que essas questões venham à tona, para 
que discutamos, debatamos e esclareçamos. Mas V. Ex• levan
tou uma tese sobre a qual faço questão de trazer esclareci
mentos. V. Ex~ diz que foi levantada uma dúvida com relação 
a V. Ex' 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Quanto aos ex-gover· 
nadares em geral. E não foi nem votado o requerimento. 
Posso até detalhar depois. 

O Sr. Pedro Simon - QUãntO. a mim também, então, 
vou falar em causa própria. Penso qu_e - e há projeto neste 
sentido tramitando nesta Casa - para o cidadão eleito pelo 
voto popular, ou que desempenha cargo de confiança, ou 
seja, para serlador, deputado, governador, presidente daRe
pública, prefeito, ministro e secretário de Estado, deveria 
haver lei estabelecendo que as suas contas seriam permanen
temente abertas. O sigiro bincário não existiria para esses 
cidadãos. Faço justiça a V. Ex•, pois um membro do seu 
Pa:rtido, o Deputado Victor Faccioni, é autor de um projeto 
neste sentido, que tramita na Câmara dos Deputados. Penso 
até que não se deva nem pedir licença para quebrar o sigilo 
bancário; nem deve alguém dar uma de bacana e dizer: "Quero 
que quebrem o meu sigilo bancário". Não deve haver o que 
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quebrar. Entendo que para o cidadão que é eleito vereadOr, 
deputado estadual, deputado federal, senador, prefeito, go~ 
vernador, presidente da República ou que ocupa funções de 
ministro de Estado ou de secretário de Estado ou de secretário 
muniCipal, naturalmente, não deve existir sigilo. CQm isso, 
não ficaremos sempre nessa dúvida: pedir ou não pedir, ofere-
cer ou não. - --- - - --

0 SR. ESPERIDIÃO AMIN - Senador Pe_dro Simon, 
gostaria de informar a V. E~ que hoje, na Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, um projeto desse teor, de autoria 
do Senador Gerson C:imata, foi rejeitado por inconstitucional. 

Devo assinalar que teve o projeto dois votos favoráveis: 
o do Senador Jutahy Magalhães e o me-u, apesar de estar 
evidenciado no parecer que ele é inconstitucional. 

O Sr. Pedro Simon- Inconstitucional por quê? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - É inconstitucional nos 
termos do parecer do Senador Amir Lando, que foi lido hoje 
nessa Comissão. Mas, já que V. Ex• abordou o assunto, gosta
ria de esclarecer, para que fique bem claro, vou fazer constar 
do meu pronunciamento, o quc_aconteceu: 

Em 17 de novembro do ano passado, enderecei o seguinte 
ofício ao Presidente da Assembléia Legislativ-a_ do meu Est~do: 

''Tomei conhecimentCi de q"úe fOi cOg'fiádà a apre
sentação de requerimento - quer dizer, nem tinha 
sido apresentado ainda-, visando obter a quebra de 
sigilo bancário e fiscal de todos os ex-govetnadores 
do nosso Estado. 

Em face disso, por indeclinável princípio, contactei 
o líder da bancada do meu partido- PDS, na época 
-, para que ele_ próprio agilizasse o citado requeri
mento, no tocante à minha pessoa. Sou dos que enten
dem ser sempre obrigação dos homens públicos dar 
transparência às questões de natureza moral, tal obriga
ção avulta na atualidade brasileira. 

No momento, particularmente, nao teria como 
cumprir a circunstanCial c grave tarefa ~e ser membro 
do "júri"- isso foi em 17 de novembro do ano passado 
- do Presidente Fernando Collor de Mello se tivesse 
algo ligado à minha vida pública para esconder. 

Por isso, estou encaminhando todas as minhas de· 
claraçõcs, de 1975 a 1992, e peço que seja aprovado, 
pelo menos, o requerimento no que me toca." _ 

Entendo assim. Por isso, votei a favor hoje na Comissão. 
Mas a legislação brasileira não é essa, ela exige para a quebra 
de sigilo bancário a instauração de um processo em foro com
petente; Plenário do Senado ou da Câmara, uma CPI, Minis
tério Público ou um juiz. São esSes os casos. A legislação 
brasileira é assim, a Constituição é assim. 

O Sr. Albano Franco---=. Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Estamos aqui discutindo 
urna questão que V. Ex" coloca com muita propriedade e 
por isso quero lhe agradecer. Se o tom do nosso debate já 
era elevado, e creio útH, V. Ex~ deu a ele um destaque maior 
ainda, porque fala com propriedade e tem sempre falado nisso. 
Nós, que já o ouvimos várias vezes desta tribuna -que tão 
bizarramcnte ocupo para suceder ao seu discurso de sexta-feira 
passada, um belíssimo discurso -, somos testemunhas de 
que V. Ex~ tem sido rigorosamente coerente nisso. O aparte 
de V. Ex~ é muito útil. 

O Sr. Elcio Alvares- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Antes de ouvi-lo, nobre 
. Senador Elcio- Alvares, tenho de cumprir o dever de ouvir 
o nobre Senador Albano Franco. - . 

Antes, porém~ quero dizer ao nobre Senador Pedro Si
mon, meu amigo, que S. Ex~ colocou uma palavra de Senado 
neste debate. E possível discutir-se questões delicadas preser
vando a urbarlidade, o respeito e aquilo que considero como 
o verdadeiro sentimento democrático: divergir, sim, bater no 
pecado e respeitar o pecador. É a velha lição de Santo Agos
tinho. 

OUço o nobre Senador Albano Franco. 

O Sr. Albano Franco- Nobre Senador Esperidião Amin, 
ouço com a devida atenção o pronunciamento de V. Ex~ Mas, 
tendo em vista que o nobre Senador Eduardo Suplicy se referiu 
à entidade que presido, como também fui autor citado em 
seu discurso, cabe-me, neste instante, com a responsabilidade 
de presidente da entidade sindical de grau superior, colocar 
à disposição do Senador todas as informaçôe_s necessárias, 
tais como: despesas, receitas, contas etc. Aproveito, tamb~m. 
para informar ao Senador Eduardo Suplicy que temos nossas 
contas, convênios e arrecadações aprovados pelo nosso Conse
lho Fiscal, pelo nosso Conselho de Representantes, assim co
mo pela Inspetoria Geral de Finanças do Ministério do Traba
lho e pelo Egrégio Tribunal de Contas da União. Com relação 
à Confederação Nacional da Indústria, S. Ex~ pode se sentir 
à vontade para solicitar quaisquer tipos de esclarecimentos. 
e in_formações sobre quaisquer assuntos ou matérias-relativas 
à administraçãO ou à participação daquela entidade. Senador 
Esperidião Amin, entendo ser importante a preocupação de 
V. EX'! com a transparência das contas, das despesas, principal
mente no resguardo da vida pública do parlamentar. porque 
temos que dar à sociedade brasileira essa satisfação ·que ela 
está a nos exigir. O político, hoje, tem que estar consciente 
das dificuldades que vai enfrentar e bem assim que a legislação 
terá que ser cada vez mais aperfeiçoada no sentido de a socie
dade poder verificar com transparência todos os atos e atitudes 
do político, quer da sua vida particular, quer da sua vida 
pública, principalmente os atas relacionados com o desem~ 
penha na vida pública. Muito obrigado, Senador Esperidião 
Amin. 

O SR. ESPERfDIÃO AMIN- Senador Albano Franco, 
fico muito satisfeito por assistir, OuVir e preSenciãr, acima 
de tudo, esta manifestação de V. Ex~ De ffiinlül parte reitero 
que- tanto para a CNI, quanto para qualquer confederação 
-, se eu tomar conhecimento de algum fato, vou requerer 
informaÇões e, -se necessário, urna CPI. Não.requcrerei uma 
CPI apenas por curiOSidade, porque Comissão Parlamentar 

. de Inquérito- ou- inquérito, como desejam alguns fU_ólogos 
~--= é para averiguar algo que se considera irregular, um fato 

e não apenas uina curiosidade. 

O Sr. Elcio Alvares- Senador Esperidião Amin, V. 
Ex• concede-me um aparte? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Ouço V. Ex• com prazer. 

O Sr. EJcio Alvares- Senador Esperidião Amin, gostaria 
de iniciar meu aparte adotando as palavras do Senador Pedro 
Simon. Do debate entre V. Ex~ e o Senador Eduardo Suplicy, 
a Casa acolhe hoje, com muita alegria, um dos momentos 
maís ímportantes do debate político alimentado pela inteli
gência. E, de uma maneira muito especial, quero me_ referir 
a V. Ex•, não só pela admi"raçãci constante que tenho, mas 
também pela amizade pessoal. V. Ex", hoje, da tribuna, abor-
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dando um dos assuntos mais t..lcli.ca,do~, talvez, na colocação 
da visão de um político que preside um partido, demonstra, 
com a sua inteligênCia, que assuntos dessa _ordem têm que 
ser ditos não só com _ _a transparência com-cjuc- V. -Exh está 
falando, mas tambt!m com o brilhantismo de sua inteligência, 
que é permanente. Gostaria de comentar um fato que vem 
em abono a sua posição ·e faço isso prazcrosamente porque. 
ao_ longo da sua vida püblica - tenho colhido vâr~os depoi
mentos em Santa Catarina-, a marca_caracteristicado polí
tico Esperidtào Amin sempre foi honestidade no exercício 
dos cargos públicos. V. Ex•, cm nenhum_ _mgmento. deixou 
de dar rigorosamente cuinprimento a uma determinaç.1o de 
sua consciência. Prcsencicrum fito, que quero trazer ao co
nhecimento dos eminentt:s Colegas da Casa, que é sintom_ático 
do seu comportamento: presidi a Comissão Parlamentar -de 
Inquérito destinada a apurar levantam_entos dt;: contas, não 
só na área dos fundos de pensão, mas também sobre várias 
pessoas que estavam envolvidas nessa questão. Exataml!nte, 
uma dessas pessoas, dentro daquela lista imensa- que fol sUb
metida à Comissão, era um dileto, querido e fraterno amigo 
de V. Ex", de Santa Catarina, que nos apresentou- diga-se 
de passagem - uma das melhores documentações que já tive 
oportunidade de examinar, cm abono_ da sua ho_ncstidade. 
Quando a Comissão, em face dos documentos produzidos, 
entendeu que não deveria ser quebrado o sigilo bancário da
quele cidadão, Presidente das Centrais Elétricas do Sul... 

O SR. ESPERIDIÃO ~AMIN- É o mesmo caso. 

O Sr. Elcio Alvares - Exatamentc, é o mesmo caso que 
o Senador Eduardo Suplicy trouxe ao debate. V. Ex' teve 
uma atitude que marcou muito, naquele momento, a minha 
visão da vida pública. V. Ex" exigiu _que fosse rompido o 
signo bancário de seu amigo frat~rno ... _ 

O SR. ESPERIOIÃO AMJN -Meu amigoAmHcar Gazâ
niga, Presidente da ELETROSUL - Centrais Elêtricas do 
Sul do Brasil S.A .• na época. 

O Sr. Elcio Alvares- E V. Ex·- gravou uma frase: "Eu 
não posso ter amigos que não possam ter suas contas bancárias 
expostas à curiosidade, quando se levanta uma dúvida desse 
porte". Esse é o carátcr dt:: V. Ex" 

O SR. ESPERIOIÃO AMJN- Permite-me V. Ex··. Sena
dor Elcio Alvares? 

O Sr. Elcio Alvares - Pois não, Senador__ Esperidião 
Amin. 

O SR. ESPERIOIÃO AMIN - E ele tinha, amda, uma 
peculiarídadc: a sua esposa é notária, o~ seja, é responsável 
por um cartório. E tem, portanto, no amhH? da qw.!br_a do 
seu sigilo bancário e fiscal. questõel-. que dtz~r:' respetto a 
interesse de terceiros. Por isso, a quebra de Sigilo, no caso, 
tendo que se estender à esposa, tinlm que ser feitct~om cuidado 
adicional por respeito a terceiros. - . -- -:::----- -

Mas eu disse c repito aqui: era o mesmo _ctdada_o. meu 
amigo, Ami1car Gazàniga, Presidcntt: da E;letr:osul, empresa 
que, graças à sua gestão, hojt: alc<~nça 9 pnm~IrÇl __ !ug_ar cnt~e 
todas as empresas do sctor energético do Bras1l. Ele a a.ssur~1~u 
em sexto lugar; quando saiu, a empresa esta v~ e?J pnmetro. 
Meu amigo, orgulho-me ddt::, e me orgulh~i. mats am?a porque 
ele pediu a quebra do 1-1igilo e eu repeti: eXIJo. que seJa. q~ebra
do porque sou amigo dele. Não quero que fiquem duvtdas. 

De\!olvo a palavra a V. Ex' 

O Sr. Elcio Alvares - Esse fato é ilustrativo do seu com
portamento c da sua trajetória na vida pública. Mas também 
gostaria de aduzir, na esteira das palavras do Senador Pedro 
Siinon, que estou inteiramente de acordo com a quebra do 
sigilo bancário de todos aqueles que detêm mandato. Entendo, 
após a "era Collor", em que foi inStaurado o proc:esso de 
impeachment contra o ex-presidentt::, ser necessário haver real
mente uma transparência total do comportamento dos políti
cos. No caso específico da CUT, em se tratando de urna CPI, 
o _único impedimento que vejo em relação à concretização 

- dp,iT).tcnto do Senador Eduardo Sup\icy é que V. Ex•, Senador 
.-Esperidião Amin, precisou o fato com muito detalhe em ter

mos do Regimento. E há uma condição sine qua cm termos 
de uma comissão parlamentar de inquérito: o fato tem que 
ser determinado. 

O SR. ESPERIOIÃO AMIN- Determinado, exatamen· 
te. 

O Sr. Elcio Alvares - No momento em que isso não 
·ocorrer, uma comissão parlamentar de inquérito não pode 
~subsistir e, infelizmente, nesta Casa. numa determinada qua
dra, tivemos várias comissões parlamentares de inquérito ba
seildas cm acontecimentos que não tinham o fato determinado 
arrimando o pedido inicial. Entenâo que esse problema da 
comissão parlamentar de inquérito será examinado em tempo 
oportuno. Mas não poderia deixar de fazer esse registro. Penso 
que todos os presentes aqui, admiradores do Senador Eduardo 
Suplicy, testemunharam, diga-se de passagem, sempre um 
comportamento o mais elevado possível nos debates_aqui no 
plenário e várias vezes, na Comis~ão de_Assuntos Econômicos 
e em outras comissões, onde S. Ex'' se expressou elegante
mente, demonstrando uma atitude parlamentar exemplar. En
tão, no dia de hoje, inegavelmente, Senador Esperidião Amin, 
V. Ex" alteia o debate desta Casa com o fulgor da sua inteli
gência, e o Senador Eduardo Suplicy, em contrapartida, tam~ 
hém marca aqui um po~icionamento que- acredito sincera~ 
mente - é enaltecedor da atividade política brasileira, tão 
criticada ultimiinente. Quero parabenizá-lo e ao Senad~r 
Eduardo Suplicy pela elevação do debate e reiterar, neste 
momento, que nós, políticos, aqui presentes, devemos fazer 
as coisas exatamente como estão sendo feitas: com a maior 
transparência ·possfveL Homem público não pode ter a sua 
vida questionada ou colocada em dúvida. Neste instante -
quem sabe-, vamos ter um procedimento a posteriori, que 
dará a todos os integrantes desta Casa e da Câmara dos Depu
tados, ou detentores de mandato, a dignidade de fazer como 
V. Ex·' fez, como fiz tarnbt!rn na campanha. Em pleno debate 
na campanha eleitoral do Espírito Santo, quando o meu maior 
adversário político fez, de leve, uma insinuação a respeito 
da minha honestidade, compareci a um cartório, dei-lhe urna 
procuração por instrumento, com todos os poderes, para le
vantar toda a minha vida hancária e em qualquer lugílr que 
jUlgasse necessário, inclusive colocando à sua disposição as 
minhas declarações de renda. Senador Esperidião Amin, mais 
urna vez tenho muito orgulho da nossa amizade, porque V. 
Ex\ neste momento, ratifica tudo aquilo que penso a respeito 
da-sua traJetória na vida pública. E agradeço-lhe pelo muito 
que V. Ex" oferecerá ainda a esta Casa, na condição d_e um 
dos seus mais ilustres e brilhantes Senadores. Parabéns. 

O SR. ESPERIOIÃO AMIN- Muito obrigado; Senador 
Elcio Alvares. Agradeço-lhe particularmente pela oportuni
dade- creio até que inadvertida- que V. Ex"'_me deu 
ao relembrar o incidente da CPI sobre Fundo de Pensões, 
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cujo relator foi o Senador Cid Saboia de Carvalho, um de 
seus integrantes roais ilustres. Eu, que não a integrava, riCstc 
dia a que V. Ex" se referiu, fui exatamente levar este pedido: 
a quebra do sigilo bancário. 

O Sr. Divaldo Suruagy- Permite-me V. Ex• um aparte, 
nobre Senador Espcridião Amin? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Com muita honra, Sena· 
c!or Divaldo Suruagy. 

O Sr. Divaldo Suruagy- Senador Espcridião Amin, co
nheci V. Ex" quando prefeito de Florianópolis. Juntos chega
mos à Câmara Federal, governamos os nossos Estados c_juntos 
também chegamos ao Senado da República. Portanto, sinto
me perfeitamente à vontade para fazer uma análise da vida 
pública de V. Ex\ modelo de dignidade não apenas para 
Santa Catarina mas para todos nós que integramos o processo 
político brasileiro. V. Exh tem-se caracterizado por ser um 
campeão de votos. Nos pleitos em que tem-se submetido ao 
julgamento do seu povo, V. Ex• tem saído consagradO pelas 
magníficas votações. Daí achar que o mClhor julgador e 9 
povo de Santa Catarina, que sempre tributou a V. Ex' nã-o 
apenas o respeito, a admiração mas, acima de tudo, uma 
confiança absoluta que falta â classe política como um todo. 
A idéia de V. Ex•, professada e defendida pelo Senador Pedro 
Simon, Líder do Governo nesta Casa, c agora tambl!m con
substanciada pelo Senador Elcio Alvares, merece, na minha 
opinião~ o apoio-unânime de todos aqueles que fazem a Câma
ra Alta do País. Sugiro a- V. Ex\ como presidente de um 
dos partidos mais importántcs-do Brasil, que, juntamente com 
os líderes de bancada, elabore uma emenda â Constituição 
com a assinatura de todos os 81 Senadores. Creio que nenhum 
Senador negará seu apoio a uma emenda que caracterize a 
vontade expressa pelo Senador Pedro Simon, de que todo 
homem público tenha permanentemente abertas suas contas, 
independentemente de qualquer requerimento. porque o no
me Já está definindo. Somos homens públicos, o que significa 
dizer que nossos atos pertencem ao público. Não podemos 
nos escudar cm qualquer artifício. Nossas vidas têm de estar 
sempre expostas à atividade pública. Por quê? Porque exerce
mos função pública. Congratulo-me com V. Ex• c com o.Sena
dor Eduardo Suplicy pela maneira elegante com que V._,:=:x's 
estão conduzindo um tema profundamente apaixonante. Os 
partidos de V. Ex')s estão envolvidos na paixão política, na 
paixão eleitoral, porque, quer queiramos, quer nao, !ídeics 
dos partidos de V. Ex•s são candidatos naturais, ou pelo menos 
mediante a imprensa, à Presidência da República e, por mais 
que queiram negar, já estão envolvidos no jogo sucessOrio, 
e a paixão sucessória, todos nós sabemos, leva à-radicalização. 
Entretanto, nesta Casa, V. Ex~ e o Senador-Eduardo Suplicy 
mostram que política pode ser feita c_om elegância, com cava~ 
lheidSmo· e, aci:ffia de tudo, __ com espírito público. Portanto, 
congratulo-me •:om esses dois eminentes Parlamentares, res
saltando- V. Ex• que exerceu várias funções executivas sabe 
disso -que o homem público só é conhecido nã-sua grandeza, 
na sua intCifeZa quando exerce uma função executiva, quando 
passa a ter a chave do cofre, quando controla o dinheiro 
público, quer seja como prefeito, quer seja como governador, 
quer seja como ministro. V. Ex~ foi aprovado em tOdã Oportu
nidade em que exerceu função executiva. Na função legisla
tiva, todos sabemos, nós cobramos, solicitamos; -reiVindica
mos, pedimos, mas na função executiVa nós decidimos, realiza
mos. Temos o que é mais importante: o controle do dinheiro 

público; temos a chave do cofre. Aí, sim, é que se pode 
julgar e se pode ana!isar um homem público.· Se V. Ex' tivesse 
entrado com pequeno património no Governo de Santa Cata
ril)a e tivesse saído milionário_, não precisava nenhuma prova 
mais evidentt:: do que essa de que não havia sido correto 
no uso do dinheiro público. Mas, pelo contrário, V. Ex• sempre 
primou pela retidão de caráter c por uma preocupação perma
nente de mostrar ao País que política pOde ser feita com 
dignidade. Daí a minha alegria ~r_n_ congratular-me com V. 
Ex.•--c, principalmente, a minha satisfação de tê-lo como com
panhciro e amigo nesta Casa. 

, O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Senador Diva! do Suruagy, 
c meu dever agradecer a V. Ex• as palavras amigas, muito 
estimulantes, encorajadoras, fratt!rnas acima de tudo. 

Faço o maior dos meus esforços, o mais sincero, para· 
merecer que os amigos pensem, fundamentadamente, isto de 
mim. Desejo, antes de ouvir novamente o Senador Eduardo 
Suplicy, já encaminhando para encerramento, frisar dois pon
tos. 

Primeiro, foi aqui mencionado, por vários debatedores, 
os aparteantes em tons variados, as circunstâncias de que 
aquilo que o meu partido assumiu é, ou seria, de interesse 
do Sr. Paulo Salim Maluf. O_ -~enador Divaldo Suruagy deu 
talvez a fOrma mais concisa. E o nome mais forte do -meu 
partido para a disputa de 1994. É natural que S. Ex~ seja 
alvo de atenções e de ataques. Isto faz parte da história brasi
leira. 

Recentemente, aconselhado por alguém mais experiente, 
recorri aos Anais da Càmara dos Deputados e lá achd um 
discurso proferido no dia 13 de setembro de 1955 - Vinte 
dias antes das eleições- por Pinheiro Chagas, mineiro ilustre, 
a respeito de Juscelino Kubitschek de Oliveira. Discorre so~·re 
os sete obstáculos que Juscelino haveria de vencer para, even
tualmente, chegar a ser Presidente da República. 

Ora, não há dúvida de que o Sr. Paulo Salim Maluf é 
um dos nomes que estão a despontar para um processo que 
eu, pessoalmente, gostaria fosse deflagrado só no ano que 
vem. Estamos passando por um momento muito grave e temos 
coisas muito importantes para tratar tanto no Senado como 
na Câmara dos Deputados quanto no Governo e na sociedade 
brasileira: recessão, inflação e as dificuldades da sociedade. 
Iyras nem sempre conseguimos fazer a hora- seria o sonho. 
As vezes temos que enfrentar a hora. 

O que quero dizer a respeito de Paulo Salim Maluf é 
muito simples. Fui praticamente seu desafeto até 1991 e adver
sário pOlítico cm todas as disputaS: que teve dentro do partido. 
De forma que penso que t~nho alguma autoridade para falar 
sobre meu apreço a S. Ex" E difícil arrolar, neste País, alguém 
que tenha sido submetido a uma devassa maior do que a 
que S. Ex• sofreu. Se houver outros exemplos, eu não saberia 
arrolar quais políticos brasileiros, nas campanhas e ao deixar 
o Goverrto, sofreram ataques. · 

Atualmente, na condição de Presidente do Partido que 
integra e no qual desponta, estou absolutamente convencido 
de que posso transmitir que a administração dele na Prefeitura 
d~ Município de São Paulo é transparente, até porque não 
lhe (altam fiscais. E é bom que seja assim. Eu não tenho 
nenhuma dificuldade em dizer que, além dos ataques normais, 
o Sr. Paulo Maluf está sendo mais uma vez submetido a um 
ataque muito especial. Confio que S. Ex", especialmente pela 
qualidade c pela honradez da sua administração na Prefeitura 
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do MunicípiO de São Paulo, poderá continuar contando com 
a confiança que desfruta no seio do nosso partido. 

Agradeço pela compreensão de todos por cu ter tomado 
tanto tempo da Casa para tratar de assunto tão delicado. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Ouço, antes de concluir, 
por dever de lealdade, o Senador Eduardo SupiTcy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY :..._ Bá algunspontos que 
considero importantes abordar, Senador Esperidião A mio. 
V. Ex~ tem tido o cuidado, da tribuna do Senado, de não 
ofender adversârios, mas nem sempre tem o mesmo cuidado 
nas suas declarações à imprensa. Acredito que a reação do 
Deputado José Dirceu, citada por V. Ex", tenha tido por 
motivação, sobretudo, a maneira ofensiva com que V. EX'' 
se referiu ao Presidente Nacional do Partido dos Trabalha
dores, Luiz Inácio Lula da Sílva, em algumas de suas entre
vistas. Lula trabalhou 20 anos em fábricas e, por um período 
longo, na Empresa Villarcs como torneira mecânico. Conse
guiu, graças à confiança de seus pares e daqueles do seu meio, 
tornar-se presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. Como 
tal, por longos anos, nos anos 70 até o--iníCio dos ai:los 80, 
foi reconhecido como um dos mais importanteS líderes Sindi
cais. da história, sempre trabalhando com extraordinário afin
co. Luiz Inácio Lula da Silva tornou-se o Presidente do Partido 
dos Trabalhadores desde a sua fundação. Mas isso nem sempre 
se deu, porque preferiu manter um sistema de rodízio. Hoje 
é novamente o Presidente do Partido dos Trabalhadores e, 
como tal, tem urna atividade de trabalho extraordinariamente 
intensa. Nós, parlamentares, companheiros de Lula no Partido 
dos Trabalhadores, damos 30% de nossa remuneração líquida 
ao Partido. Assim decidimos porque entendemos que seria 
importante que Lula trabalhasse em tempo integral nessa ativi
dade, para exercer da forma melhor possível aquilo que consi
deramos seja interesse dos trabalhadores, dos _simpatizantes. 
dos filiados do Partido dos Trabalhadores. Acreditamos que 
Lula é a pessoa que, atualmente, melhor condições reúne 
para se tornar o Presidente da República. Avaliamos que, 
dada a importância da função política, que ê uma função 
nobte,_ele precisaria dedicar-se integralmente a essa atividade 
em tempo integral. É por isso que ele recebe uma remuneração 
que não é muito diferente da remuneração de um trabalhador 
especializado, é menor do que a de um parlamentar. Em 
entrevistas à imprensa, V. Ex~ e outros companheiros seus 
do PPR questionaram até mesmo detalhes sobre o preço dos 
charutos que Lula, tendo-os recebido de presente, estaria fu
mando, como se isso fosse uma extravagância, e fizeram alega
ções de que ele não estivesse traóalhando. _ _Eois pode estar 
certo V. Ex• de que Lula está trabalhando numa das funções 
que nós, do Partido dos Trabalhadores, consideramos das 
mais importantes e dignifiCantes para um homem público, 
que é a de presidir um partido. Sabe V. Ex\ hoje presidente 
de um Partido, das responsabilidades e dificuldades de se 
organizar um partido nacionalmente. Se V.- Ex~._quiscr até 
ouvir, a recomendação que lhe faço é que tenha pelo Presi
dente do Partido o respeito que merece. Gostaria também 
de dizer que não recomendo a V. Ex• ser um pugilista, esporte 
que pratica o presidente de honra do seu Pa~~ido. _Diz __ muitas 
vezes_$_. Ex'1 que costuma teroi'gulho dos esportes que praticou 
e sempre cita que um desses esportes foi exatamC-nte o pugilis
mo. Esse é um esporte que exige muito. Do ponto de vista 
do preparo físico é excelente. Se for só a questão do preparo, 
até o recomendo a V. Ex~ Mas, como V. Ex• é um desportista 

exímio e sabe se tratar muito bem, não precisaria desSa reco
mendação. De fato, o boxe é um esporte apaixonante, mas 
arriscado. Ele pode, de fato, levar pessoas a momentos de 
perigo por sua característica violenta. Esclareço, SenadorEs
peridião Amin, que o art. 203 do Regimento Interno dispõe 
o seguinte: · 

"É permitido ao Senador enviar à Mesa, para pu
blicação no Diário do Congresso Nacional e inclusão 
nos anais. o discurso que deseje proferir na sessão, 
dispensada a sua leitura." 

Sahe V. Ex• que rarissimamente usei desse dispositivo 
regimental. Eu o fiz, naquela ocasião, não por qualquer estra
tégia política, como já expliquei, e sim por uma circunstância 
de, naquele dia, não ter tido tempo para pronunciar o discurso 
em plenário. Aqui, às vezes, fica-se esperando os demais ora
dores e eu não pude fazê-lo naquele dia. Fiquei, então, preocu
pado porque já havia encaminhado o meu pronunciamento 
ao Ministério Público e achei por bem registrá-lo. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - A imprensa já estava 
atrás do assunto. Recebi o telefonema do jornalista da Folha 
d_e S. Paulo e o discurso não havia sido pronunciado. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Senador Esperidião Amin, há 
outro ponto: V. Ex~ falou dos vários comunicantes entre o 
PT e a CUT, da consangüinidade. Será esse, de fato, um 
aspecto relevante_ para constituir-se urna CPI? 

Senador A_lbano Franco, agradeço-lhe por me haver ofe
recido os seus préstimos. Não o estou questionando; fiz, inclu
_?jve, questão de registrar que não coloco em dúvida sua relação 
com a CNI. Aliás, se fôssemos examinar os vasos comuni~ 
cantes entre a Confederação Nacional das Indústrias, o Partido 
e o Senador Albano Franco não seriam vasos comunicantes, 
porque o vaso seria transparentemente um só. Como exarnínar 
a questão'? V. Ex~ sabe que Jair Meneguelli. Vicentinho, Gil
mar Carneiro e tantos outros são membros da CUT- desta
cados dirigentes -e filiados ao Partido dos Trabalhadores. 
São pessoas que honram o nosso Partido. Onde V. Ex~ qu~r 
chegar? É preciso um pouco mais de substância para dizer 
que existe um fato determinado. V. Ex~ disse que a CUT 
receb~: rec_ursos do exterior. Isso é transparente; recebe-qs 
para convênios. formação de quadros. Estão lá. Se V. EX" 
quiser, poderá visitar o Instituto Cajamar. verificar os seminá
rios. Há_ diversas entidades internacionais, sindicatos. que- fa
zem questão de prestar auXIlio, nessa formação de quadros, 
ao Partido dos Trabalhadores. O nobre Senador menciona 

- urri outro fato determinante: o empréstimo do Sindicato dos 
dos, dentre eles José Genuíno, e outros, fizeram, sim. a reco
mendação de um empréstimo, cuja finalidade, Senador Espe
ridião Amin, seria a realização, em Manaus, de um seminário, 
de conhecimento público, em que ocorreriam palestras de 
empresários e trabalhadores. Tal_fato resultou no afastamento 
do Deputado Ricardo Moraes, do Partido dos Trabalhadores, 
aliás, antes da decisão no Encontro Nacional ou do DiretóriO 
Nacional em junho último. Seria importante que V. Ex·' sou
besse que o Deputado Ricardo Moraes teve a iniciativa de 
se afastar do Partido dos Trabalhadores antes da decisão final. 
S. Ex_" avaliou que esse seria o melhor proc:_edimento, porque 
ocorreram, pelo relatório da Comissão qe Etica, procedimen
tos considerados inadequados pelo Partido, o que, provavel
mente, acabaria acarretando a S. Ex~ uma decisão difícil. As~ 
sim, S. Ex~ preferiu sair do Partido; todavia, nada houve. 
V. Ex'' poderá esclarecer melhor esse assunto da recomen-
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dação do empréstimo .. Tal problema precisaria~ agõra, ser 
objeto de uma CPI? V. Ex• obterá o esclarecimento de pronto, 
Senador Espcrldião Amín. E se V. Ex• quis_cr.._averiguaí a 
maneira como os partidos políticos, homens e mulht.!rcs ,Públi
cos neste País, levantam recu[SOS., como interagem com as 
entidadt:s sindicais, na mais variada forma, a maneira como 
se abusa do poder económico nas eleições, aí, Senador Esperi
dião Amin, para todos os partidos c- entidades sindicais patro
nais e de trabalhadores, cu gostaria de ajudar a redigir o 
requerimento para a convocação de uma CPI. Estou disposto 
a assiná-lo .. Todavia, apurar apenas os recursos do PT e da 
CUT parece-me algo diSó·liTiíri"ãfóflo("fUC cu nãO reComendaria 
a um procedimento isen{o COni.ó V. Ex" muitas vezes faz ·ques
tão de ter. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Em primeiro lugar. Sena· 
dor Eduardo Suplicy, quero dizer que não sou isento. Procuro 
ser justo, mas não tenho o compromisso da isenção .. Tenho 
um Partido político _e V. Ex" tem outro .. 

Investiguei, o meu Partido político investigou dados e 
informações e consubstanciou um conjtintõ de fatos dctermi~ 
nados nesses vasos comunicantes que estão orientando o re
querimento que será apresentado. Será objeto de muito deba
te, se é fato determinado ou não é. 

Não posso deixar de comentar, ainda_ que algum tempo 
já tenha passado .. Primeiro, com toda a consideração, dispenso 
qualquer lição, qualquer aula sobre respeito .. Dispenso-as. 
Se essas aulas fossem ministradas, apenas para efeito de treina
mento, no âmbito do próprio PT. seriain muito maiS Uteis .. 
A história política do Brasil estü aí para mostrar. 

Segundo, quanto às suas oh:-.ervações sobre e~orte, fico 
muito feliz, porque. sem ter o vigor flsico que V. Ex·' já de
monstrou em várias oportunídades, como atleta que foi e 
é ainda, também me esforço para manter o cadáv_cr em bom 
estado de conservação, enquanto estiver ambulando. 

Um terceiro ponto, Senador Eduardo Suplicy: V .. Ex" 
poderá aperfeiçoar o requerimento que o meu_ Partido vai 
apresentar, sem dúvida alguma, com fatos que poderão esten
der o requerimento a outras situações. O que desejo caracte
rizar é que o Partido Progressista Reformador, através da 
sua Comissão Executiva, à vista do requerimento já escrito. 
dos fatos que já o instruíram, vai reqllerer tal CPI. Ela é 
discriminatória? Sim .. Será .que é justa? Cabt!rá às duas Casas 
avaliar .. Não sou dono da justiça e não pretendo encarná-la .. 
Procuro ser justo e não condeno ningut..m, porque a bas~ 
do respeito sobre o que falamos é não condenar; muitas vezes, 
é não atirar a primeira pedra. E c!.ta aula. nobre Senador, 
seria muito útil se fosse ministrada aos seus correlig_ionários, 
sem dúvida alguma. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Pt.!rmite-me V .. Ex• 
um aparte? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Ouço V. Ex' com prazer. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Eu não gostaria que 
V .. Ex~ encerrasse o seu prohunciamento, como está fazendo 
agora, sem a minha palavra de louvor ao alto nível cm que 
se desenvolveu esse debate,_ basicamente entre V .. Ex-' e o 
ilustre Senador Eduardo Suplicy. Quero dizer que notei que 
V .. Ex~ se preparou para este momento; ·preparou-o-s nervos, 
a mente, adequou-se do melhor modo possível para um com
portamento ético, para utn comportamento moral que não 
merece o menor retoque a esta altura final do seu pronuncia
mento .. O Senado Federal $e engrandec_c diante de intenções 

e desempenhos como o de um parlamentar do quilate de 
V .. EX"' Sei que o nobre Senador chegou a esta Casa já com 
muita experiência. Hoje, além de transmitir essa experiência, 
aprimora-se a cada dia; notamos que, até literariamente, V .. 
Ex·' se preparou para esse discurso. Primeiro, banindo os adjc
tivos, as qualificações, os prejulgamentos, para ãpcnãs fixar 
uma posição partidária que deve ser respeitada. Tanto ~ res
peitável a posição do Partido de V. Ex", como é respeitável 
a posição do Senador Eduardo Suplicy na defesa do seu Parti
do. Isso é altamente democrático .. V. Exc apenas confirma 
os prognósticos daqueles que. sabendo da sua ch~gada ao 
Senado Federal, louvavam a Casa pela aquisição que o pOvo 
do s_eu Estado lhe proporcionara naquele pleito. que tão bt::m 
V. Ex·· venceu na disputa registrada de seu Estado .. Parabéns .. 
Quero, também, antes de encerrar, dizer que. como Relator 
da Comissão a que se referiu o Senador Elcio Alvares, devo 
dar o testemunho de que nunca houve a menor interferência 
de V. Ex" que não fosse no sentido apuratório. Quando o 
Relator se satisfez com a documentação, previamente levada 
ao seu conhecimento, não fez isso para atender a V. Ex\ 
mas por uma questão clara que se config_t_Lrara no exame que 
fora possível, exatamente porque todos os documentos de 
que precisava o Relator, naquela ocasião, foram levados vo
luntariamente pelo cidadão que tinha no foro da amizade 
a presença de V. Ex' lembro-me, como hoje, de sua voz 
erguendo-se numa reunião da comissão para pedir a quebra 
de sigilo. Fora o Relator quem se cumcdira,_ naquela ocasião, 
no exame prévio de documentos que lhe foram apresentados .. 
Fica, portanto, esse registro em abono a esta conduta sempre 
muito limpa e muito inteligente de V. Ex• Desculpe o alongar 
do aparte. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Desejo registrar que essa 
observação de V .. Ex·' muito me honra, Senador Cid- Sabóia 
de Carvalho, pois V .. Ex·' é um Senador atuante, atento e 
sempre pronto a oferecer observações judiciosas, merecedor, 
portanto, do nosso respeito. Agr<!dcço-lhe sensibilizado. 

Quero agradecer também a todos os Srs. Senadores pelas 
suas intervençõe~ _c cumprimentar, também, meu oponente 
maior neste confronto verbal, Senador Eduardo Suplicy, por
que também cumpriu com seu dever e honrou a sua fé .. Aqui 
estou, cumprindo meu dever e mantt.!ndo, preservando e hon
rando a_ minha ft! no meu Partido, nos meus companheiros 
e. acima de tudo, na democracia. 

Muito obrigado. 

- DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SENA· 
DOR ESPIRID!ÃO AM!N EM SEU DISCURSO: 

REQUERIMENTO N" • DE 1992 

Requeremos, nos, termos regimentais, a quebra de sigilo 
bancário, da Central Unica dos Trabalhadores- CUT. com
preendendo todas as contas que movimentou-a, em qualquer 
estabdt.!cimento bancário. 

JustificaçãO 

Numa sociedade que se quer seja democrática c pluralista 
é dt.! fundamental importclncia 4ue as entidades, que a com
põem. quando fundamentalmente questionadas. dt!em ampla 
e irrestrita transparência a sua atuação .. 
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Neste momento histtSrico, cm que o pCrvá desta Nação Brasi1ia, 17 de novembro d~ 1992 
readquire confiança c credihilidade nas Jnstitu.ições. é nosso _ . Excelentíssimo Senhor 
dever requerer que tambl.!m a Central Única dos Trabalha- Deputado Gilson dos Santos 
dores preste conta aos trabalhadores de seus atos adminis~ DD p ·d d A . rcs1 ente a ssemhléia Legislativa 
trativos, mormente quando se trata de ação sindical reconheci- 88.020.170 _ Florianópolis _se 
damcntc partidarizada. 

O fundamento deste requerimentO e a procedt!ncia de 
seu objcto são oportunizados por suspeitas e iflâícios ressal
tados em,recl!nte debate poHtico (dia 8-11 pp.), no qual a 
Central Unica dos TrabalhadNes (CUT}, asSUmir compro
misso (não cumprido, ainda) cm face das tais denúncias. auto
rizar a quebra de sigilo ora requerida. (anexo- Jornal da 
Tarde, edição de 11-11-92). 

Sala das Sessões, 12 de novembro d!.! 1992.- Senador 
Esperidião Amin. 

MALUF, SUPLICY E CUT: A BRIGA 

O .candidato do PD_S_à Prefeitura paulbtana, Paulo Maluf, 
afirmou ontem que não vai pedir a quebra do sigilo bancário 
de suas empresas, como quer a Central Única dos Trabalha
do_r_es (CUT). "Isso não foi acertado no debatl!. A CUT está 
querendo fugir do desafio". interpretou. O pcdr.::_ssista dissr.:: 
ter informações de que a Central presidida por Jair Meneguelli 
"recebe dinheiro do Exterior por baixo do pano". No debate 
da Globo, domingo, Maluf prometeu ao_ candidato do PT, 
Eduardo Suplicy, que abriria suas contas se a CUT fizesse 
o mesmo. 

O advogado do Maluf, Mário Brenno Piileggi, registrou 
ontem procura-ção no 17'' Ta helião de Notas para representar 
o candidato junto ao Banco Central, autorizando a liberação 
do sigilo de suas contas pessoais. ··Foi o que combinei. Se 
a CUT não cumprir a sua parte, vai comprovar ã nlinha acusa~ 
ção", disparou Maluf. 

O presidente da CUT, Jair Mcneguelli, tambt5m proto~ 
colou ontem um ofício, no Tribunal Rcgiorial Eleitoral (TRE) 
e no 4'' Cartório de Tltulos c Documentos, aceitando o desafio. 
Ressalvou. no entanto, que só abrirá as contas da CUT e 
as de seus dirigentes se for quebrado o sigilo bancário não 
apenas de Maluf, mas tambt!m de suas empresas c de alguns 
pedessistas. como Caiim Eid, Marcos Cintra, Heitor Aquino 
e Marco Antõnio Michaluate, genro do candidato, MencgueHi 
garantiu que renunciará a seu mandato caso sejam encontradas 
irregularidades nas contas da Central ou de seus dirigentes. 

··Mas se as faicaturas estiverem d_o lado de Maluf, suas 
empresas ou correligionários, ele é que deve renunciar à polí
tica." 

Eduardo Suplicy autorizou ontem pessoalmente, junto 
ao Banco Central de São Paulo, _a abertura de suas contas 
bancárias. 

"Depois de eleito, a cidade terá garantida a transparência 
nas contas públicas", destacou ... Não quero a devassa na con
tabilidade de Suplicy, nem da mãe ou do írmão do Me negue !ii. 
Quero explicações da CUT. O PT já jogou a toalha e reconhe
ceu a derrota", afirmou Maluf, durante carrcata na periferia 
de Santo Amaro. Não era essa, porém. a avaliação feita ontem 
por assessores de Suplicy, animados com o crescimento do 
petista nas pesquisas de intenção de voto. ''Os dois candidatos 
chegarão empatados no dia 15. Mas o PT ê imbatível na boca~ 
de~ urna c ganharemos a eleição", acredita Ricardo Kotscho, 
assessor do candidaLO do PT. 

Senhor Presidente, 
Tom~i conhec~mento de que foi cojitada a apresentação 

de .requenmento visando obter a quebra de sigilo bancário 
e f1scal concernentemente a ex-Governadores de nosso Es
tado. 

Em face disto, por indeclinável princípio, contatei com 
Líder da bancada de meu partido, o PDS. para que ele próprio 
agilízasse o citado requerimento no tocante à minha pessoa. 
Sou dos que entendem ser- sempre- obrigação dos homens 
públicos dar transparência às questões de natureza moral. 
Tal obrigação avulta na atualidade brasileira. 

No momento, particularmente, eu não teria como cum
prir ~ circunstancial e grave tarefa ser membro de ··juri" do 
Presidente Fernando Collor de Mello se tivesse algo ligado 
a minha vida pública a esconder. 

~or isto, confirmando e estendendo objeto do pedido 
que hz ao Deputado Gervásio Maciel, faço ch!.!gar às sua~ 
mãos. pedindo-lhe a gentileza de remeter à '"CPI sobre a 
3~ ligação ilha-continente" cópias de minhas Declarações de 
Rendas dos exercícios de 1975 (ano de minha investidura no 
cargo de Prefeito da Capital) até o ano de 1992 (ano base 
1991). 

Permanecendo à sua disposição c dessa Casa, valho~me 
do ensejo para reiterar pro-testos de consideração e apreço. 
-Senador Esperidião Amin. 
- A "'Nota Técnica'' (anexa 1), alusiva aos requerimentos 
de quebra de sigilo bancário, fiscal etc., referentes a Orestes 
Quércia e à CUT (anexo 2). me foi entregue hoje, pclã nlanhã, 
por determinação do Senador Ronan Tito, Presidente da CPI 
da Evasão Fiscal. 

Solicito: 
1. obter as Notas Taquigráficas da reunião, especifi

camente a respeito do assunto; 
2. solicitar elaboração de recurso contra a decisão, se 

possível para o Plenário do Senado (ou, ao menos, para o 
da Comissão). O recurso deve ser fundamentado nos fatos 
que - de novembro/92 até hoje - tornam mais atuais e 
necessários os requerimentos em foco.- Senador Esperidião 
Amin. 

REQUERIMENTO N• , DE 1992 

Requeremos, nos, termos regimentais, a quebra de siãi(o 
bancário, da Central U nica dos Trabalhadores- CUT, c~rn~ 
preendendo todas as contas que movimentou-a em qualquer 
estabelecimemto bancário. 

Justificação 

Numa socied~de que se quer seja democrática e pluralista 
é de fundamental importância que as entidades. que a com· 
põem. quando fundamentalmente questi<?nadas, dêem ampla 
e irrestrita transparência a sua atuaçãb~ -· · · 

Neste momento histórico, em que o povo desta Nação 
readquire confiança c credibilidade nas Instituições·. é nOsso 
dever requerer que também a Central Única dos Trabalha
dores preste conta aos trabalhadores de seus atos adminis~ 
trativos, mormente quando se trata de ação sindical reconheci
damente partidarizada. 
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O fundamento deste requerimento 1.! a procedência de 
seu objeto são oporturiizados por suspeitas e indícios ressal
tados __ em recente debate político (dia 8-11 pp.), no qual a 
Central Únir.:a dos Trabalhadores__ (CUT). assumir compro
misso (não cumprido, ainda) de, cm face de tai::; denúncia~. 
autorizar a quebra de sigilo ora requerida. (anexo -Jornal 
da Tarde, edição de 11-11-92). 

Sala das Sessões, 12 de novembro de 1992. -Senador 
Esperidião Amin. 

REQUERIMENTO N• , DE 1992 

Requeremos, nos termos regimentais, a c}uebra de sigilo 
ffscal,- do Sr. Orestrc Que-feia, referente às declarações de 
rendimentos e de bens, relativo aos anos base de 1986, 1987, 
1988, 1989 e 1990. · · · · · -

Justificação 

Com o intuito de dar ampla e irrestrita transpar~ncia 
na identificaçãO das dcnúnicas que sugerem a existência de 
evasão fis_cal dos cofres públicos e a fim de que não haja 
tratamento diferenciado c privilegiado, requeremos seja auto
rizado por esta Comissão a quehra do sigilo fiscal referente_ 
à declarações de rendimentos e de bl;!ns do Sr. O reste Quércia. 

É importante frisar que a Comissão Parlamentar de In
quérito da Câmara dos Deputados criada para investigar possí
veis irregularidades no processo de privatização da V ASP, 
não legar êxito na aprovação de requerimento de igual teor 
numa clara tentativa de proteção ao Sr. Oreste~ Quércia, 
em face das circunstâncias que o Brasil vive, é uma agressão 
à moralidade a que a sociedade aspira. 

Sala das Comissões, 12 de novembro de 1992.- Senador 
Esperidião Amin. 

REQUERIMENTO N' , DE 1992 

Requeremos, nos termos regimentais, a quebra de sigilo 
bancário, do Sr. OrestE-QUércia, no período de fl.!vaciro 
de 1989 a novembro de 1990, das contas que movimentou, 
individual ou conjuntamente em qualquer estabelecimento 
bancário, por empresas de sua propriedade ou em que tenha 
participado corno cotista, acionista, membro de Dirctoria e/o~ 
Conselho de Administração, bem como a quebra de s~gil~ 
de remessas de divisas ao exterior. 

Justificação 

Com o intuito de dar ampla e irrcstrita tranSparência 
na identificação das denúncias que sugerem a existência ae 
evasão fiscal dos cofres públicos e a fim de que não haja 
tratamento diferenciado e privilegiado, requeremos seja auto
rizado por esta Comissão a quebra do sigilo bancário. fiscal 
e de remessa de divisas_ ao exterior do Sr. Orestes Quércia, 
na qu_alidade de pessoa física e jurídica. 

E importante frisar que a Comissão Parlamentar de In
quérito da Câmara dos Deputados criada para investigar possí
veis irregularidades no processo de privatização da VASP, 
não logrou êxito na aprovação de requerimento de igual teor 
numa clara tentativa de acohertamento do envolvimento do 
Sr. Orestes Quércia. 

Anexo. Edição Veja, de 11-11-91. 
Sala das Comissões, 12 de novembro de 1992.- Senador 

Esperidião Amin. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) - Com a palavra 
o SenadOr Esperidião Amin. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, atendo-me_ à reunião que acabamos de interromper, 
desejo participar dos cumprimentos feitos ao Sr. Ministro A~
tónio Britto, que fez uma exposição de alto conteúdo e, didati
camente. muito bem preparada, razão pela qual, inclusive, 
não me inscrevi. 

Distinguido pelo Sr. Presidente', com as informações que 
S. Ex" acaba de nos prestar, desejo colocar duas questões. 

Em primefro lugar, agradeço a atenção que está sendo 
dada aos dois requerimentos que apresentei há seis meses, 
no dia 12 de novembro de 1992. Daquela época até hoje, 
ocorreram vários fatos que tornam até mais oportunos os 
requerimentos. 

Para não me alongar, considero que todo o cenário da 
renúncia do Sr. Orestes Quércia à Presidência do PMDB favo
rece e oportuniza o r.::querimento. __ . 

- Em segundo lugar, de lá para cá, no tocante ao requeri
mento formulado a propósito da CUT, temõs tornado conheci
mento de empréstimos feitos por sindicato ligado à CUT
e para mencionar um caso concreto cito o do Sindicato dos 
Metarlúgicos de Manaus, envolvendo cinco Deputados Fede
rais do PT, inclusive com providência de expulsão de um 
desses Deputados, deliberada pelo Diretório Municipal de 
Manaus; e outras questões ligadas à evasão fiscal, por exem
plo, no que toca à imunidade de sindicatos e Partidos Políticos 
quanto ao seu património e aos seus serviços. E é exatamente 
um serviço prestado pelo Sindicato dos Bancários de São Pau
lo, que, ontem, estava, mais uma vez, referido nessa questão 
da expulsão de um Deputado Federal do Estado do Amazo
nas, que veio à baila. . 

De sorte que agradeço a informação que o nosso Presi
dente presta. Se V. Ex", Sr. Presidente, Senador Ronan Tito, 
acolhe o parecer, que, parece-me, é no sentido de negatório, 
lerei, com a maior atenção, mas, desde já, recorro nos ter~ os 
regimentais, inicialmente, à própria Comissão e, se n-ecessáno, 
ao Plenário, no sentido de deslindar se é pertinente ou não 
o objeto dos dois requerimentos. 

Para não interromper o debate a propósito do_ assunto 
da nossa reunião, encerro minhas colocações, agradecendo, 
mais uma vez, a atenção do Sr. Presidente, Senador Ronan 

_ Tito. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) - Cabe-me aqui 
uma informação, que não me é agradável fornecer a esta 
CP!. 

Do dia que V. Ex~ requereu até hoje, este foi o primeiro 
dia que tivemos quorum para deliberar nesta CPI. 

Por outro lado, durante esses seis meses, só tivemos a 
presença de V. Ex• talvez, umas duas vezes, presença essa 
sempre batalhadora e que nos honra muito. Por isso mesmo, 
V. Ex", nessas duas vezes em que aqui veio, verificou, de 
plano, que não tínhamos quorum para decidir qualquer recuF
so ao Plenário da CPI. 

Antevendo que V. Ex~ tem esse direito e poderia recorrer. 
a Presidência não poderia colocar esse assunto à baila sem 
o quorum necessário. Hoje, por termos esse quorum o assunto 
foi colocado. 

Tentemos, todos nós, fazer com que haja quorum nesta 
CPI, para que, na próxima reunião, possamos decidir, de 
uma vez por todas, mesmo com o recurso feito ao Plenário, 
a questão pendente. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Sr. Presidente, peço, por 
ter sido referido em circunstâncias com a qual não posso con-
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cardar, que seja explicitado o número de vezes que estive 
presente à reunião. Não foram só duas vezes. Considero-me 
um homem assíduo, o que é do meu dever. Penso que não 
é difícil constatar isso, tendo o livro de presença à mão. Gos
taria que fosse registradO--nos Anais o número exato de reu
niões havidas, com ou sem quorum, c quantas vezes estive 
presente. Tenho certeza que não foram apenas duas vezes. 

O SR. PRESIDENTE- (Ronan Tito) ....:: Nobre Senador 
Espciidião Amin, será feita essa verificaçãO e, na próxima 
reunião, será registrado nos Anais. 

O SR. ESPERIDIÃO AMJN- Solicíto a V. Ex• que, nas 
notas taquigráfícas, seja substítuída a expressão ''umas duas 
vezes" pelo número cxato versus o número de reuniões. 

O SR. PRESIDENTE: Comprometo-me com V. Ex'' que 
farei isso na próxima reunião, a fim de rCcupCr.árm6s a· ver~ 
dade. 

OSR. ESPERIDIÃO AMIN Sr. Presidente. peço a palavra 
para ·uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon) - Com a palavra 
o nobre Senador Esperidião Anlin, para uma qúcstão de or
dem. 

. O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Pedi a palavra para uma 
questão de ordem, para fins de resguardO das minhas declara
ções de bens, rendimentos e atuação. 

Lamentavelmente, o meu querido amigo, Senador Ronan 
Tito;ausentou-se, mas não quero que reste. por mais tempo, 
alguma dUvida a respeito da minha assiduidade. Parece que 
a ComisSão irá decidir pela manutenção da dívida sobre a 
CUT e sobre o Sr. Orestes. Quércia. -

Deste que existe esta Comissão, houve 19 reuniôes, das 
quais 3 canceladas, se bem entendi. Comparei a 13 das 19 
reuniões realizadas- total de reuniões havidas: 19; compareci 
a 13~ De 12 de novembro, dia em que apresentei os requeri
mentos, até hoje, houve 6 reuniões, das quais faltei 1, ou 
seja, compareci a cinco. GOsüiria que isso constasse da Ata. 

O SR. PRESIDENTE_:_ Será feito o registro, nobre Sena
dor Esperidião Amim. · 

. Durante o discurso do_ Sr. Esperidião Amin, o Sr. 
Chagas Rodrigues, 1" Vice-Presidente deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Lucfdió-Porre l/a, 
Suplente de Secretário. 

Durante o discurso do Sr: Esperidião Amin, o Sr. 
Lucfdio Portel/a, Suplente de Secretário, deixa a cadeira 
da presidência, qúe é ocújJada pelo Sr. Humberto Luce~ 
na, Presidente. 

Qurante o discurso do Sr. Esperidião Amin, o Sr. 
Humberto Lucena, Presidente, deixa a cadeira da presi~ 
dência, que é ocupada pelo Sr. Lucfdio Portel/a, Su-
plente de Secretário. -

SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Concedo a pala
vra ao nobre _Senador Cid Saboia de Carvalho. 

O SR. CID SABOIA DE CARVALHO (PMDB - CE. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Pi-esidente, Srs. Senadores, ontem, de modo breve, abor
dei, na condição de Líder do PMDB, a questão que me traz 
de volta à tribuna desta Casa. Desta fdta, falarei com mais 

liberdade, porque aqui ostento tão-somente a minha condição 
de Senador da República, eleito pelo meu Estado, com a 
legenda do PMDB, Partido de cujos ideais orgulhosamente 
continuo na defesa. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, causou-me a mais pro
funda e grandiosa estranheza quando vi pela primeira vez, 
através da imprensa, uma expressão: "Assembléia Nacional 
Constituinte Revisora". Quando li essa expressão, fíqut:!i pen
sando que ela se referia a um oulro país, a um ou~ro povo. 
a uma outra Nação que tinha referencias diferentes daquelas 
que nos dizem -rC~~pCiú)~ Na verdade. não sei quando foi criada, 
para quê foi criada, por quem foi criada essa nova Asse_~~léia 
Nacional Constituinte; quem são os seus integrantes; quem 
há de presidi-la; quem há de nela trabalhar~ não sei o que 
é isso. 

Depois, espantado, já no dia de hoje, soube que essa 
expressão era atribuída ao Pre::.identc da Câmara dos Depu
tados. S. Ex" teria anunciado essa convocação. 

Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, isso é tão grave, 
mas é tão grave de certo modo. que, se o Presidente da Câmara 
fez isso. cometeu uma falha até quanto ao decoro parlamentar. 
Equiparou-se, com toda a certez.:'l, ao Deputado Jair Bolso~ 
naro, capitão e deputado que pregou o fechamento do Con
gresso Nacional. Com c~sa convocação de urna suposta "As
sembléia Nacional Constituinte Revisora", o que está aconte~ 
cendo é a decomposição do Congresso Nacional. Isso é da 
maior gravidade. Se Jair Bolsonaro, com aquel~ ~~a decla
ração estapafúrdia e desleal, merece um processo, miCialrnente 
no âmbito interno da Câmara dos Deputados, o Presidente 
da Casa, com essa declaração, prega um ato ditatorial do 
mais alto desrespeito ao Congresso Nacional, tirando dele 
a participação do Senado da República. Pior ainda: o anúncio 
de que essa suposta Assembléia se-ria presidida por outrem 
que não o Presidente do Senado. Claramente atravis da Cons
tituição Federal, nas. suas Disposições Transitórias, na comi
nação do a_rt. 2" com o art. 3~, sabe-se, inequivocamente, 
que, se houver revisão constitucional, esta será fdta no âmbito 
do Congresso Nacional cm reunião unicameral. Onde está 
a .. Assembléia Nacional Constituinte Revisora"? _ 

sf: Presidente, Srs. Senador~s, hoje, por qualquer boba
gem, fala-se em "fujimorização". O m8Jdito ditador de um 
pafs tão próximo, hoje, é o centro de aspirações de todos · 
que não concordam com a democracia. De_ quando em quando 
fala-se isso. É como aquela frase: "o Brasil não é um país 
sério", que se atribuiu a Charles De Gaulle. Aliás, sobre 
essa matéria tão desastrada, um dia aqui se pronunciou o 
Senador Jarbas Passarinho, oferecendo um depoimento alta
mente esclarecedor. 

-"O país que é o Brasil não é sério." 
-"O Brasil não é um país sério." 
Por qualquer bobagem diz~se isso. O mesmo ocorre agora 

com a palavra "fujimorização". Por qualquer motivo este cida
dão. que deu tão mau exemplo ao mundo, aparece para ser 
mencionado nas ocasiões mais estranhas. 

Sempre se espera. no País - não sei por qUê - que 
os militares insubordinadamente, venham atingir as institui
ções. É o g~lpe de Estado previamente anunciado: Vai haver 
um golpe! O Congresso Nacional será _fechado! O Congre~so 
Nacional deveria ser fechado! Para que um Congresso Nacw
nal? Há toda uma campanha contra o Congresso Nacional. 
Tão forte é essa campanha. Sr. Presidente, que finalmente 
ela chegou à mente dos próprios integrantes do Congresso 
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Nacional. E é dentro do Congresso Nacional. através de pes
soas que são respeitadas, que são chamadas de democratas, 
de pessoas reconhecidas como lúcidas, que se pe_nsa em fat~s 
absurdos. Cito alguns exemplos: "fujimorii.açâo .. para desti
tuir o Presidente Humberto Lucena da Presid0ncia do Con
gresso Nacional, quando o assunto for revisão; destit~i~ão 
da Mesa do Congresso Nacional, quando o assunto for rev1sao; 
imposição, em face de acordos previament":_ daborados, de 
Presidente e Relator de um colegiado inexistt!"nte legalmente, 
pois ninguém sabe cm que se fundamenta a existência dessa 
ficção que seria a "Assembléia Nacional ~_onstituintc R7vi~o
ra". Isso é piada, é algo que ficaria mm to bem na cnaçao 
de Chico Anfsío, na "Escolinha do Professor Raimundo''. 
Isso dito pelo Presidente da Câmara dos Deputados é uma 
falha moral, é um desrespeito ao próprio Colegiada, é falta 
de decoro, é falha no cmnportamento parlamentar. Pelo m~
nos na parte humorística dessa questão. equipa~a-se o Presi
dente Inocêncio Oliveira aO Capitão Jair Bolsonaro. Daí por 
que acredito que S. Ex•) não tenha afi!ma~ó isso. A meu 
ver. imputa-se a S. Ex~ algo falso, como Já se 1mputara antes, 
num mundo de '!lCusaçõcS', urna série de ilícitos que porventura 
não devem ser verdadeiros: estórias de poçoS profundos que 
eram dados como ilicitudes, mas ilicitudes que jamais seriam 
comprovadas. Acredito que agora, quando se assevera que 
o PreSidente da Câmara anuncia a convocação de uma "assem
bléia nacional constituinte revisora", querem ferir mais uma 
vez a honra desse cidadão, querem dá-lo como piadista, que
rem fazê-lo de humorista, querem levá-lo, como de fato já 
se levou até a Ministra- do Plancjamento, à "Escolinha do 
Professor Raimundo", do humorista Chico Anísio. 

Na verdade, Sr. Presidente, Srs. Senadores, não há nada 
sério que permita essa referência à ''assembléia nacional cons
tituinte revisora''. Quando foram eleitos os ~omponentes dessa 
assembléia? A que se destina, licitamente, essa assembléia? 
Qual sua finalidade, portanto? Onde existe legalmente? Quan
do e como foi constituída? Quando da eleição, o eleitor estava 
certo de que poderia sef convocada uma assclll:~,l~Ja nacional 
constituinte revisora? Como poderão os signatários de um 
suposto requerimento pedir as dependências da Câmara dos 
Deputados para um órgão ilegítimo, ilícito. fruto de uma ficção 
de mau gosto? . c- • • 

Ora, Sr. Presidente, não sei como os professores de Direi
to Constitucional poderão, nesta hora, estar acompanhando 
o noticiário da imprensa. Que pensará Paulo Bona vides. de 
tudo isso? Rui Barbosa, no túmulo, devç estar submetido 
a muitos incómodos. Não sei o que deve estar acontecendo 
agora ao pensamento nacionaL Esse é o item mais grave sobre 
o Congresso Nacional. Se as duas Cas~s já eram. alta~~nt~ 
vulneráveis, se tudo o que se faz aqm, por ma1s legitimO 
e moral que seja, vira "trem da alegria"; se tu?o ~qu! 9ue 
se realiza vira ilícito, se tudo que aqui acontece e fiswlogicO, 
seja ou não seja, o que pensará o povo brasileiro de um 
Presidente da Câmara dos Deputados que pro~ura dar um 
golpe no Senado Federal? Se o Poder Legislativo não se res
peita a si próprio, se não há respeito para com a Mesa d_? 
Congresso Nacional, como aqui. se respeitará o povo brasi
leiro? 

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

O SR. CID SABOIA DE CARVALHO- Com prazer, 
ouço V. Ex• 

O Sr. Ney Maranhão- Senador Cid Saboia de Carvalho, 
V. Ex1, como Senipre·, ·sobe à tribuna para tratar de assunto 
de importância fundamental para os interesses desta Casa, 
que V. Ex" tão brilhantemente representa, e do País. Com 
a inteliuência que lhe é peculiar, V. Exh demonstra preocu
pação. ~orno todos nós. com a imagem do Poder Legislativo, 
o pulmão do povo brasileiro. Daqui saem os grandes projetas 
de desenvolvimento da Naç-ão. Todavia. como afirma muito 
bem V. Ex•, o COngresso Nacional também é alvo de uma 
série de notícias inverfdicas. Por exemplo, quando aqui se 
aprova ·um projeto de relevância. a ressonância é ~enor do 
que quando algum Parlamentar, mesmo de boa-fe, assume 
uma posição contrária à opinião dos inimigos do Congresso. 
Nesse caso, transforma~se em manchete dos jornais. Essa 
apreensão, nobre Senador. é de todos nós. Nem eu nem V. 
Ex' acreditamos que o Presidente da Câmara dos Deputados 
e eventual Vice-Presidente da República, Deputado Inocêncio 
Oliveira, meu correligionário, queira realmente dar um golpe 
no Senado, assumindo a Presidt!ncia dessa assembléia nacion_al 
constituinte revisora. Sabemos que S. Ex} é um parlamentar 
experiente, que exerceu vários mandatos populares e, portan
to, prestou uma extensa contribuição a este País c ao Estado 
de Pernambuco. S. Ex" sabe que uma divisão no Poder Legis
lativo seria um desastre. Tenho certeza absoluta, Senador 
Cid Saboia de Carvalho, de que esse alerta que V. Ex' faz 
na tarde de hoje, dessa tribuna, dirige~se aos políticos sérios. 
Quando o Capitão, hoje Deputado, Jair Bolsonaro procura 
jogar as Forças Armadas contra o poder constituído, que é 
o Congresso Nacional, ao mencionar a possibilidade de golpe. 
está deturpando os bons propósitos da classe militar. consti
tuída pelo povo, que tem dado provas evidentes e concretas 
de respeito à lei e a nossa Constituição. Isso é prova de que 
a nossa democracia está enraizada, após todos os problemas 
por que ternos passado. Cientes estamos de que o povo brasi
leiro tem acompanhado, passo· a passo, as posiçõeS assumidas 
pelos representantes das duas Casas e que, em 1994. confir
mará aqueles que têm demonstrado um comportamento à 
altura das expectativas. NeSse sentido. Senador Cid Saboia 
de Carvalho, estou convicto de que. acima dos interesses pes
soais, está o interesse do País. E o Presidente da Câmara 
dos Deputados, Inocêncio Oliveira, dará essa prova cabal 
de respeito à lei e às duas Casas, com o que estará prestigiando 
o povo brasileiro. Finalmente, Senador Cid Sabóia ~e Carva
lho, para entendimento que teremos de que o Prestdente da 
"Assembléia Nacional Constituinte Revisora" deve ser o Pre
sidente do Senado da República. Portanto, congratulo-me 
com V. Ex' nesse magnífico pronunciamento de alerta à Na
ção, de alerta à classe política, para que tenhamos juízo, por
que o povo brasileiro só espera de nós coisas boas para a 
Nação brasileira. 

O SR. CID SABOIA DE CARVALHO -Tomo o aparte 
de v. Ex" como apoio à linha doutrinária do meu_ pronuncia
mento e agradeço muito a V. Ex' pela compreensao que logo 
formula do mérito do meu discurso. 

Quero apenas dizer que ser~ lamentável; .mas, diante 
dessa ameaça institucionaL é preCISO que se utllrzc un; ~anal 
muito válido e básico para essa questão: levar a .matena ao 
conhecimento do Supremo Tribunal Fed?ral. cuJa natur.eza 
autoriza_ que aquela Corte tenh.a o conhecirne_nto de ~udo Isso 
e, de logo e preventivamente, frxe para a Naçao uma mterpre
tação do Texto Transitório Constitucional. . 
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Não podemos deixar as instituições--sufeíüis a golpes. O 
que se c~--p-era- de militares - e nunca espe-ramoS, porque 
temos o estamcnto militar como da mais alta responsabilidade 
e do maior sentido democrático_ ~-está_ vindo de fontes que 
são partidárias. que são civis c ___ quc __ se intitulam de demo-
cráticas. 

Há um golpe adredcmentc preparado e anunciado contra 
o Presidente do Senado, contra a Mesa do_ Congresso Nacio
nal, contra o Senado Federal. A u_tilização do Supremo é 
indisp-ensável, a essa altura dos acontecimentos, porque se 
tenta, primordialmente, diluir o Senado num colegiado maior 
que é a Câmara dos Deputados e, após diltiído, impor-se 
uma solução: um Presidente que nem é da Câmara nem é 
do Senado, mas que presidirá um ente de ficção, uma falsa 
e legalmente inexistente "Assembléia Nacional Constituinte 
Revisora". Isso é assunto para programa humorístico, não 
para o Congresso Nacional. 

Ao mesmo tempo, atentaRse contra a própria-Federação, 
porque o Senado Federal é sua sede~ os Senadores são repre
sentante::; dos Estados. Quando se atenta contra o Senado, 
atentaRse contra a Federação. Os Srs. Deputados são. constitu
cionalmente. representantes do povo e os Srs. Senadores são 
representantes dos Estados. Essa dupla representação, um 
colegiado _que se forma com essas duplas -a representação 
dos Estados e a representação do povo - é a própria demoR 
cracia consumada e materializada no regimento que já existe: 
o Regimento das duas Casas. quando fundonam em conjunto 
nas sessões do Congresso Nacional. 

Congresso unicameral, mas que jamaiS teve Yotações uniR 
camerais, porque uma votação unicameral dissolve a federa
ção e consagra -apenas a representação do povo. Com ísso, 
atingimos a essência da democracia brasileira no Parlamento. 
Federação que pode ser decomposta porque, inclusive, quan
do se anuncia que haverá uma .. Assemblt.!ia NaciOnal Consti
tuinte Revi::;ora", o presidente é fulano. o relator é beltrano, 
tudo previamente combinado, ainda vem a assertiva: '"E se 
no Senado não gostarem, o próprio Senado será dissolvido". 
Isto é, a essência de uma cláusula pétrea seria brutalmente 
violentada. 

Isso é um golpe. Isso é '"fujimorização". É um ato de 
violência tanto quanto se repctl~scm os- fatoS de-3f de março 
de 1964, Uma viOlência institucional e que estaria sendo elabo
rada no íntimo do próprio Poder Legislativo que, desse modo, 
cai ante o conceito nacional. 

Quero deixar esse meu ponto de vista muito claro. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite V. Ex'! um aparte, 
nobre Senador Cid Saboia de Carvalho? 

O SR. CID SABOIA DE CARV-A-LHO - Com muito 
prazer, ouço- V. Ex". nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Essa discussão será bem amR 
pliada nos próximos dias; considero-a da maior importância 
para o Congresso como instituição. É lamentável que o assunto 
esteja sendo conduzido dessa forma pelo Presidente da CâmaR 
ra dos Deputados, que busca dar um golpe de maioria. Pelas 
declarações feitas pof efe, fica bem dar-ã SUa intenção de 
que: "somos maioria, por isso fa:rertios a:tfullo que desejar
mos". Na Bahia, existe um folclore a respeito de um irmão 
de um ex-governador que dizia, naquela linguagem de interio
rano:-. ''nós é mriioria: nós-faz o que Cfuer". Veja V. Ex~ que 
isso não é próprio de um Presidente da Câmara dos Depu
tados. V. Ex~ deixou bem claro .- c esse é o pensamento 

que também esposo - qu-e é uma ficção essa ,;Assembléia 
Nacional Constituinte Revisora''; isso não pode existir. Pode
mos até discutir_ um dos ponto~ da proposição, da qual o 
Senador Ronan Tito. qtie aqui se encontra, foi um dos autores, 
sobre reunião unicameraL Poderia até haver uma_ discussão 
a esse respeito, porque as sessõeS do Congresso são unicame
rais, mas com votações separadas. Poderíamos discutir a amR 
plitude da revisão: se ffCa adstríta apenas aos assuntos refe
rente::; ao resultado do plehiscito ou se é uma revisão ampla. 
Dentro do int~resse da instituição, não podemos permitír que 
se passe a imagem de que se está disputando um cargo. a 
função· de Presidente dessa reunião, seja ela unicameral ou 
não. Temos que atentar para o interesse da instituição como 
um todo, e penso que temos.até que antecipar, de imediato, 
o diálogo que -estava sendo procurado. Se não chegar a um 
resultado positivo e concreto, já nesses próximos dias -próxiR 
mos dias mesmos- deveríamos entrar com uma medida pre
ventiva no Supremo para discutir a questão e mio ficarmos 
_aqui numa briga que só vai desmoralizar o Congresso, que 
já está bastante mal colocado perante a opinião pública. Não 
podemos permitir que uma atitude impensada do Presidente 
da Câmara dos Deputados atinja a instituição. Por isso, estou 
plenamente de acordo com a linha do pronunciamento de 
V. Ex• Considero lamentável que e_ssa discussão agora não 
se faça de urna maneira mais ampla, mas temos que ganhar 
tempo. Não podemos permitir que cheguemos às vésperas 
da data prevista para o iníCiO da revisão sem uma decisão 
definitiva ~ respeito dessa questão. Porque pior para o ConR 
gresso será começar a revisão constitucional já com um pro
cesso no Supremo e sem decisão, o que pode, inclusive, inter
romper os nossos trabalhos. Isso desmoralizaria totalmente 
a nossa instituição, o Congresso Nacional. 

O SR. CID SABOIA DE CARVALHO- Agradeço a 
V. Ex~ e quero dizer que seu aparte é dos mais brilhantes 
e dos mais ilustrativos. 

Enquanto estamos aqui dialogando, Senador 1 utahy Ma
galhães, lá fora, nos meios acadêmicos, nos meios políticOs, 
discuté:!:~é a legifíihldade do que possa ocorrer neste Congresso 
Nacional se se estabelecer a revisão. Isso porque no plebiscito 
não foi escolhida, pelo povo, a menor alteração institucional. 
Muito pelo contrário, venceu o presidencialismo, venceu a 
República. 

Sou parlamentarista, mas curvoRme à vontade popular 
e entendo que a revisão deve ser muito limifada, exatamente 
para adequar a Constituição Federal ao presidencialismo, que 
está marcado por um pouco de parlamentarismo na letra cons
titucional vigente neste momento. 

O "Sr. Ronan Tito -o Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. CID SABOIA DE CARVALHO- Logo mais. 
Vou apenas concluir este pensamento. 

Se vamos além da _vontade popular, não haverá legitimiR 
dade. Com que autorização vamos excluir do funcionalismo 
o direito à estabilídade? Com que legitimidade vamos alterar 
as cláusulas protetoras dos trabalhadores? Com que legitimi
da~~ v~mos retirar o instrumental da cidadania? Com que 
le~Itlm1dade vamos acabar com a Federação? Com que legiti
midade vamos ofender a própria Constituição, desconhecendo 
as cláusulas pétreas? 

Daí por que há um risco muito grande. Pelos temas, 
poderemos cometer a ilegitiinidade, que, nesse caso, seria 
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Originária. Mas se _esse eolegiado se reúne, tem um presidente 
indevido, desautorizado, fruto de uma ficção; se tem um rela
tor imposto por conchaves, e não pela aplicação das normas 
jurídicas; se esse colegiado aplica golpes. desconstítui o Coo~ 
gresso, cassa a sua Mesa, humilha e despreza o seu Presidente, 
essa ilegitimidade passa a -ser derivada. Haveria _uma ilegitimi~ 
dade originária, uma ilegitiinidadc deriVada. Nesta Çasa, os 
que resistiam a coinpteender a minha tese da ilegitimidade 
originária já tendem para, num primeiro passo-, Clltender que 
seria indiscutível uma ilegitimidade derivada de uma falsa 
presidência, de uma falsa relatoria, de um falso colegiado, 
enfim, de um foro inadequado para alterar e burlar a Consti~ 
tuição Federal. 

Seria bom que a Nação conhecesse a fala de ontem do 
Senador Josaphat Marinho. Lamento que a minha fala como 
Líder do PMDB não tenha sido ouvida no Brasil inteiro, 
em todos os lares, porque a voz que ·eu troUXe aqui ontem 
foi a advertência de alma, de coração, de cérebro, de razão, 
expressão jurídica da defesa_do ordenamento jurídico nacio
nal, quando fiz a advert~ncia contra esse atentado, quem sabe, 
baseado na vaidade dos homens. 

Ontem,lembrava~me aqui de um livro clássico, de grande 
iniportância para a literatura brasileira e po-rtuguesa. Matias 
Aires uin dia escreveu um livro com reflexões sobre a vaidade 
dos homens. Parece que ele foi escrito agora:;- E eSses 'golpes 
que sepultam a cidadania, que ·sepultam a coletividade, que 
desrespeitam as instituições são analisados primeiramente no 
procedimento do homem cOmo indivíduo. O personalismo, 
o egocentrismo, as expressões individuàis, alrilas doentes, en~ 
[ermiças, que produzem soluções, que se fantasiam-, se vanglo~ 
riam, se espraiam, se-maScaram,_ tóm váriaS-Taces, mas, no 
íntimo, tudo é a vaidade do homem, que não respeita neln 
as instituições. 

Nem poderia eu acreditar que, de repente, num mesmo 
partido, houvesse a escolha de um presidente c de _um relator, 
e que essa presidência e essa relatoria também contemplassem 
o mesmo Estado da Federação brasileira. Nem posso entender 
por que as mesmas pessoas devem sempre ter o m~!:lmo desta
que, as mesmas regalias e a mesma escolha, a mesma eleição, 
como se fosse carente este colegiado de talentos, de pessoas 
responsáveis, de pessoas cultas, de pessoas· ilustradas. 

Como poderemos desprezar um Senado Federal onde 
repousa a experiência de tanta gente? O que tem o oferecer 
um Divaldo Suruagy; o que têm a oferecer um Jutahy Maga
lhães, um Josaphat Marinho, a doutrina, a filosofia, a cla~eza 
e a razão de um José Paulo Bisol. Como poderemos desprezar 
um Humberto Lucena, com sua vida pública tão cht:ia de 
experiências ·e de tanto sofrimento para que se alcançasse 
a restauração democrática? Como poderíamos tirar daqui o 
brilho da mulher brasileira, através de Eva Blay, de Júnia 
Marise, de Marluce Pinto? _çomo poderíamos desprezar tudo 
isso para sepultar o Senado Federal dentro de um colegiado 
maior e anulá~lo como Federação, como representação dos 
Estados? Poderia citar o talento de um Eduardo Suplicy, de 
um Mário Covas e de tantos que aqui estão e que só tém 
a oferecer, se houver revisão, luzes as mais claras, as mais 
brilhantes, as mais evidentes para aperfeiçoar o Texto-Consti~ 
tucional no limite da vontade popular. 

O Sr. Ronan Tito -Concede-me V. Ex" um aparte? 

O SR. CID SABOIA DE CARVALHO -Ouço agora 
V. Ex~, Senador Ronan Tito. Desculpe-me por não tê-lo ouvi~ 
do antes. 

O Sr. Ronan Tit_o- Por gentileza do.Senador Eduardo 
Suplicy, estou, _então, me introrrietendo no discurso brilhante 
de V. Ex•, despido o meu raciocínio sempre de ltizes jurídicas. 
Nó entanto, vOU ine- atrever a também dar algumas opiniões, 
porque certa vez ouvi de um grande jurista que Dir"eito é 
bom-senso. Então, permito-me, agora, ler Ó a_ft. )" do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias. · 

•• Art. Y A revisão constitucional será realizada 
após cinco anos, Conrados da promulgação da Consti
tuição, pelo voto da maioria absoluta dos membros 
do .Congresso Nacional, em sessão unicameral." 

Ora, não conheço nenhuma sessão unicamenÚ do Con
gresso Nacional que não seja presfdida pelo" Presidente do 
Senado Federal. Ainda não vi nenhuma, seja sessão do Çon~ 
grcsso Nacional ordinária, extraordinária/de homenagem; to~ 
das elas são presididas pelo Presidente do Cong!esSo Nacional. 
Eu poderia aqui avocar também a autoria do art. 3-?·das Dispo
sições Transitórias. 

O SR. CID SABOIA DE CARVALHO - E muito lutou 
por ele, sou testemunha. 

O Sr. Ronan-·Tito- Na vúdade, a redãção:fi~al- não 
ine perteiicC:. Apenas gostaria de dizer, para endossar o ponto 
de vista de V. Ex• que, na realidade, o que precisa haver 
é cooperação. A Câmara dos Deputados, sem dúvida alguma, 
é maioria numérica, ningué-in contesta isso. Mas se não tiver
mos o entusiasmo do Senado Federal, através do seu PRO DA~ 
SEN, através da sua Gráfica, dos seus elementos, das Direto
rias, dos Senadores -como disse muito be~ V. Exa -, 
o trabalho ficará um pouco mais difícil. O Senado Federal 
dispõe de uma Assessoria extremamente bem qualificada, 
mas, se não houver entendiinento entre as duas Casas Legisla~ 
tivas, isso poderá dificultar demais o trabalho. Considero, 
sem dúvida nenhuma, essa batalha que se está ferindo aí urna 
Batalha de Itararé. Não posso entender que em duas Casas 
eminentemente políticas não se resolva isso através da política. 
Política é entendimento, é conversa, é debate e não manu 
militari. 

Chocou~me profundamente quando o Presidente q.a Câ~ 
mara, a manu militari, dísse: estou constituindo uma comissão, 
vou assumir isso aqui. No mínirrio, eu dirí3. qüe a posição 
do Presidente da Câmara dos Deputados não é g~_~eros~, 
não é nem inteligente. NesSe momento, mesmo que houvesse 
uma disputa jurídica, conforme V. Ex1 preconiza, mesmo que 
recorrêssemos ao Supremo TribUnal Federal é, e~te, por con
seguinte, poderia se es·quivãr dizendo que não é órgão consul~ 
tivo, e que só poderia se pronunciar após um mandado de 
segurança, quando uma das partes tomasse verdadeiramente 
uma atitude. Será que superamos todo o nosso espírito político 
se nossa função maior é conciliar a população_ brasileira e 
não conseguimos sequer nos conciliar a nós mesmos como 
políticos, como líderes? Nós, na verdade, fomos escolhidos 
pela população e não temos o direito sequer de abrir mão 
desse título "líderes". Líderes de quê? De uma guerra? De 
uma revolução? Ou Ilderes políticos? Se somos líderes políti
cos, temos a obrigação precípua de conciliar, de_ discutir, de 
debater, de conversar até chegarmos a urna solução. Por outro 
lado também, se se quer_ num determinado momento. argüir 
"somos Iffaioria", gostarfa Oe lembrar ao Presidente da Câma~ 
ra que democracia é, principalmente, proteção dos direitos 
das minorias. De maneíra que V. Ex'1 faz muito bem quando 
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vai à Tribuna e defende, com a proficiência e com o CõnheciR 
mente de que _dispõe, esse pOntO de Vista que também é da 
maioria' de nós, aliás, do bom-senso. Gostaria 'de dizer a V. 
Ex~ que quá.ndo apresentei emenda para-haver uma revisão 
constitucional; após cinco anos de vigênéia da Constituição 
que acabávamos de redigir, tive em mente algC? _um pouco 
diferente: naquele momento, logo após a queda do Al-5, 
da abertura democrática, estávamos fazendo uma Constitui
ção reativa, e o Brasil não merece uma Constituição n;:ativa; 
o Brasil precisa de u_ma Constituição prospectiva, olhando 
para o futuro. É evidente que a História é mãe e mestra, 
mas ao guiar um carro, olhando apenas para o espelho retro
visor, pode-se bater contra qualquer anteparo e com muita 
força. Previmos, também, a questão do plebiscito, mas não 
fico_u explicitado no art. _3~ da Constituição - e isso talvez 
seja um pouco de hermenêutica - que, se o plebiscito deci
disse isso Ou.aquilo, não haveria revisão. A reViSãO foi justa
mente para que a nossa Constituição, casada na prática, pu
desse mostrar aquilo que verdadeiramente não funcionoU à 
fim de que pudéssemos corrigir esses equfvóCõS, com humil
dade, recor-rendo à inteligência da maioria desta Casa, mesmo 
porque muitos dos que aqui estão - no Senado Federal e 
na Câmara dos Deputados - fizeram suas campanhas basea
dos na revisão .constitucional. Parabenizo V. Ex~ por seu pro
nunciamento. As nossas discordâncias são mínimas. e por essa 
razão o apóio e aprovo. De outra parte, seria muita pretensão 
minha, no campo jurídico, discordar. Agradeço o_ aparte que 
V. Er me concedeu. --

0 SR. CID SABOIA DE CARVALHO -Senador Ronan 
Tito, V. Ex• trouxe um esclarecimento interessante.· · 

Lembio-me, como se fosse hoje, do dia da fusão de duas 
emendas nos trabalhos da Assembléia Nacionãl Constituinte. 
A idéia predominante era exatamente esta: estamos fazendo 
a Constituição cm cima de um quadro emocional, que ·reage 
a um passado muito recente. Havia a conquista dos negros 
e dos índios; havia a conquista das mulheres; havia a conquista 
dos marginalizados; todo mundo- com horror da tortura, todo 
mundo com horror dos que cassaram a liberdade. De_ modo 
que, fazíamos uma Constituição sob uma pressão social que 
nos levava a determinados exageros, a detc_rminados detalhes, 
a certos c'omportamentos que eram impostos pela sociedade. 
E V. EX?, como homem prático, raciocinou à portuguesa: 
vamos dar um tempo, para verificar o que fica disso tudo _ 
em cinco anos, o que é necessário continüar c õ que é .neces
sário não ficar, o que é preciso tirar, porque fizeritos-essa 
Constituição em um ínomellto transitório muito sofrido. 

Então, a revisão seria para reexame de tudo aqUilo que 
ainda fazíaPlOS no calor de uma transição mal terminada. 
Esse era o sentido. Mas nós, Senador Ronan TitO, tínhamos 
um cuidado: no entanto, não se tocará cm tais assuntos. Tra
ta-se das cláusulas pétreas. Definido o que são as cláusulas 
pétreas no sentido estrito, o que são as cláusulas pétreas no 
sentido amplo, poderemos, sim, fazer e cumprir-o objetivo 
da sua emenda. 

E agora? Assent9u o pó; passou-se um lustro. Vamos 
examinar o que de exagero e de impropriedade há. Vamos 
aperfeiçoar a nossa Carta. Esse era o sentido da emenda de 
V. Ex•, que deve ser respeitado; no entanto, dela não se 
pode aproveitar esse sentido de tão boa intenção. 

Acontece que muita gente se arvorou ná emenda de_V. 
E~ para entender um sentido de atualização constitucional. 
Não se pode aproveitar isso para tirar da Constituição o-que_ 

ela mesma reservou como intocável. O objetivo da emenda 
de V. Ex• pode ser atendido pelo Congresso Nacional em 
reunião unicameral. É esse o sentido. . -

Agora, há o exagero de, por exemplo, decompor a Fede
ração, extinguir o Senado Federal. Isso não pode aconte_cer. 
Mas muita coisa foi escrita sob o calor da emoção e o que 
se fez não funciona, porque houve exageros, a nossa alma 
estava muito pródiga do acolhimento da revolta popular e 
escrevemos o que não deveria ter sido escrito. Esses pontos 
devem ser modificados, era esse o sentido da emenda de V. 
Ex• 

Acompanhei a luta de V. Exfi .sobre direitos_ adquiridos 
e sobre muitas outras questões quer na área econômica quer 
na área cível. V. Ex~ sempre esteve atento a essas questões 
de cidadania. Chegou a hora de se cumprir a preVisão de 
V. Ex\ a profecia de V. Ex" naquela hora como homem práti
co. E agora? Cinco anos se passaram, e o que deve continuar 
aqui? O que deve sair do que pode sair? O que poderemos 
acrescentar sem violar a legitimidade dessa Carta? É isso que 
vai acon~:_:::Eo Congresso Nacional. É isso. 

O mais que se queira alterar, se for muito usado, far~se-á 
mediante emenda constitucional. O que não puder ser feito 
conforme o espírito da revisão com aquele colegiado, com 
maioria tão fácil, far-se-á mediante emerida, porque esta não 
comporta, evidentemente, o conflito, o debate doutrinário. 
Poder-se-ia separar o que fazer sob a forma de emenda consti
tuCional ou sob a forma de revisão. Poder~se-ia separar os 
ternas c apresentar dois tipos de trabalho para evitar convul~ 
sões jurídicas. 

Era esse o sentido da proposição de V. Ex"' Tenho certeza 
de que V. Ex'_ nunca quis revisar a Constituição para cassar 

-as conquistas da cidadania. V. Ex" quis uma revisão para 
enxugar a Constitu_ição, para emagrecê-la, porque ela ficou 
muito detalhada. Muita coisa pode sair dali e ir para outros 
diplomas legais, pa:ra não consolídar de modo imutável aquilo 
que pode ser mudado com mais freqüência. Era esse o sentido 
democrático da emenda apresentada por V. Ex~ e é isso o 
que está na Constituição Federal. 

Erraram os Constituintes quando dividiram em dois arti
gos aquilo que_ devia constituir um artigo e um parágrafo. 
Tudo isso ocorreu por força da técnica legislativa. 

Eu quis muito integrar a Comissão de Redação Final. 
Entretanto isso n~o me foi possível. Não sei por que ninguém 
me pós ·na Comissão de Redação Final. Se eu estivesse lá, 
teria corrigido isso. De dois artigos, eu teria feito um só. 
Do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
eu teria trocado a expressão "efetivação" por "efetividade". 
Teria feito muitas outras pequenas mudanças, teria apresen~ 
tado emendas até-para modificar a pontuação a fim de tornar 
a ConstituiçãO mais cfara. Acredito que se tivermos juízo 
iremos cumprir a profecia de V. Ex~ 

O Sr. Eduardo Suplicy- Permite V. Ex" um aparte? 

. O SR. CID SABOIA DE CARVALHO - Com prazer 
ouvirei V. Ex~ Mas, antes, quero dizer ao Senador Ronan 
Tito que, nesta Casa, mesmo quando discordamos, porque 

_nossa formação é diferente, jamais faltará o meu respeito 
e o meu reconhecimento à cultura e à profundidade de seus 
vaticínios. A sua característica aqui é basicamente a do homem 
que vê muito à frente. o vaticínio, a profecia que V. Ex~ 
aqui exerceu, inclusive quando _propôs isto que é absoluta
mente necessário. 
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Senador Eduardo Suplicy, enquanto discutimos aqui essas 
coisas personais de quem irá presidir, de quem irá ser o relator, 
de que o Estado só será altamente benefiCiado; de urii. partido 
só ser altamente distingUido, lá fora, há a Ordem dos Advo
gados do Brasil, há sindicatos, há organizações religiosas ze
lando pelos primados da Constituição. 

Os primados que essa emenda que gerou parte do art. 
2? e do art. 39, essa coisa maravilhosa de conquista popular 
que não se tenta atingir. Pelo contrário, terita-se o aperfeiçoa
mento, dando-se à Constituição um éa(áter mais claro, mais 
atópico, tornando-a mais estrutural e menos minudente, aper- -
feiçoando-se tudo sem retirar nada da conquista popular. 

COricedo o aparte ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Concordo com as observações 
de V. Ex\ Senador Cid Saboia de Carvalho, especialmente 
quando aponta a ação inadequada de quem quer impor uma 
solução que- não é a prevista, a ação de quem, ontem -
e refiro-me aos membros e ao Presidente da Câmara dos 
Deputados-, sem que esteja eXplicitada effi qualquer linha 
da Constituição Brasileira, resolve tomar uma atitude, como 
se estivesse claro que a Presidência e a Relato ria dessa Assem
bléia Revisora devessem estar em mãos unicamente da Câma
ra dos Deputados. Quando _o Partido dos Trabalhadores pre
parou-se para a COnStituinte, originalmente apresentou uma 
proposta de unicameralidade. Um dos mais bril~antes juristas 
brasileiros, Fábio Comparato, tinha contribuído para uma pré
proposta de Constituição e, em princípio, avaliávamos que 
seria melhor a unicameralidade. Estando aqui no Senado, 
sinto-me com a responsabilidade de dar um testemunho aos 
meus Pares. Havia como que a imagem de que o Senado 
fosse, por exemplo, urna Casa muito mais conservadora, uma 
Casa que pudesse, em alguns momentos da Histõ_ria brasileira, 
ter uma atitude muito reacionária. O meu testeffiunhO-deStes 
dois anos e oito meses em que aqui estoi.I, ·em--que-fie-se-ter 
o Partido dos Trabalhadores apenas um representante nesta 
Casa, é de que não sinto o Senado Federal como uma Casa 
que tenha alguma característica de impedir o ptogresso políti
co, o progre-sso- s-ocial ou mesmo o progresso de direitos à 
cidadania de forma diferente ou mais conservadora do que 
a Câmara dos Deputados. Houve época em que o Senado 
Federal era constituído, e por bastante tempo,-em parte, por 
senadores não eleitos, qualificados de biônicos, e, em parte, 
por senadores eleitos. Talvez tenha sido mais por causa dessa 
fase que tenha se criado esta imagem do Senado Federal. 
Mas, se formos analisar como ocorrem as eleições, vamos 
ver que os senadores são eleitos com características qUase 
que majoritárias, e,- às vezeS, majoritárias: 3 cada quatro anos, 
é eleito um senador por Estado, nos quatro subseqüentes, 
dois terços de senadores são eleitos, juntamente com depu
tados e governadores. Em 1994, inclusive com a escolha de 
um novo Presidente da República, vamo_s_ ver que se trata 
de uma eleição que pode ter características as mais amplas 
possíveis, mas com um resultado decorrente da eleição direta 
que pode ser semeJhante.ou próxíino daquele da eleição di reta 
de um prefeito, de um governador, ou do Presidente da Repú
blica. Presenciei muitas vezes- que o Senado Federal teve ã:Htu
des de maior progresso social e de direitos à cidadania que 
a própria Câmara dos Deputados. Para--mim, essa imagem 
que antes ·havia do Senado, pelo menos nesse período em 
que aqui estou, não se _confirmou. Ao contrário. Mas, o que 
está em questão neste momento são os aspectos levantados 
por V. EX'l: em que nledida deve ou não haver a revisão 

constitucional a partir de 6 de outubro deste ano? Qual é 
a abrangência dessa revisão constituci9nal? -Corno se reunirá 
o Congresso Nacional? Da mesma forma_ como s_e re(j.ne, com 
votação primeiro em uma Casa e depois na outra, ou se em 
um processo de votação_ conjunta, como se fôssemos um único 
órgão? Como estas questões não estão completamente claras 
na Constituição, surge agora dúvida, ainda mais diante da 
atitude que entendo também precipitada, do Presidente da 
Câmara dos Deputados: quem é que vai resolver?, como resol
ver? Ontem, na reunião 'das lideranças, o Presidente Hum
berto Lucena e alguns líderes ponderaram que fica difícil a 
decisão, porque não está preViSta na Constituição a consulta 
ao Supremo Tribunal Federal. E este - como salientou o 
Senador Ronan Tito - apenas decide questão já definida. 
nho a resposta e fico aprendendo com aqueles que têm pro
funda formação jurídica, como V. Ex~ No entanto, acho que 
talvez a solução esteja no caminho -como salientou o Sena
dor Ronan Tito - do bom-senso, no caminho -como V. 
Ex~ mencionou- de serem desarmadas as vaidades humanas 
para se che__gar àquilo que seja o interesse maior do povo 
brasileiro. E este o caminho que precisamos procurar. 

O SR. CID SABOIA OE CARVALHO- Senador Eduar· 
do Suplicy, para dar um complemento lógico a~ pronuncia
mento de V. Ex', quero dii:er que o art. 3"' do Ato das Dispo
sições C6nStitticfónais Transitórias tem a seguinte redação: 

"Art. 3'-' A revisão constitucional será realizada 
após dltco anos; coritados da promulgação da Consti
tuiç~o. pelo voto da maioria absoluta dos membros 
dC? Congresso Nacional, em sessão unicameral." 

Se V. E~ abrir a Constituição, vai ver que a expressão 
"Congresso Nacional" está com letras maiúsculas. Esse subs
tantivo Significa dizer que é o Congresso Nacional existente, ª soma da Câmara Baixa e da Càmara Alta, os dois órgãos 
funcionando unicameralmente. Não é um congresso nacional 
a que se referisse a Constituição com letras minúsculas, que 

__ poderia supor que um cóHgresso nacional seria formado para 
o exame da revisão constitucional. Muita gente, pelo que 
está acontecendo, está concebendo a existência de dois con
gressos nacionais: um cóngresso naciorial para a revisão, esse 
não está autorizado em canto algum, nem pelas instituições, 
nem pela lógica jurídica; e outro Congresso Nacional, que 
é esse que funciona, sempre que convocado, para examinar 
as matérias de sua natureza,_ como, por exemplo, as medidas 
provisórias, os vetos presidenciais e outras matérias exclusivas 
do conhecimento desse Colegiada unicameral. 

Veja V. Ex~ que no art. 3'-' "CongresSo-Nacional" está 
com letras maiúsculas. É esse Congresso Nacional que pree
xiste à revisão. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Apenas para um esclareci
mento, Senador: a reunião unicameral significa que tipo de 
votação? 

O SR. CIO SABOIA OE CARVALHO- A reunião urlica· 
meral não impl_ica v?tação unicameral. Se bem que esse assun
to po~sa ser drscuttdo, para ser resolvido em resolução do 
p~prto Congresso, a_ verdade é que o Congresso é sempre 
umcameral, e a votaçao dentro dessa mesma Câmara se divide 
em dois cole~ia?os, para n~Ç>. tirar o peso da Federação, a 
força federac:o~tsta e a sua eXIstência. No momento em que 
esses votos sao xgualados. o Senado é absolvido pela maioria 
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da Câmara, e nenhuma decisão do Senado podeiá prevalecer 
sobre nenhuma decisão da Câmara. 

Seria absolutamente antidemocrático aquele momento 
em que o Senador, ao invés de votar como representante 
da Federação, onde os Estados têm um peso, tivesse _esse 
peso reduzido para se equiparar a um número bem maior 
de representantes do povo. Então, essa votação conjunta, 
um a um, sem que se respeite esse senador ou aquele depu
tado, estaria anulando a Federação. Aí, dirfamos: mas, na 
Constituinte a votação era assim. Sim, porque a Constituinte
era um Colegiada que se formara sob esse critério, segundo 
a convocação~ para fazer a COnstüUição. NaqUela-hora n-in
guém era deputado nem senador, todos eram constituintes. 
Deputados e senadores eram, acima de tudo, parlamentares 
constituintes com o mesmo peso. Foniiil eleitos para dois 
fins: primeiro, para Serem Constituinü~s e: SC:gUridó, uns erani 
deputados e outros eram senadores. Mas, na Assembléia Na
cional Constituinte, -eleS fõram eleitos para um colegiado devi
damente convocado e que gerou uma só eleição- para escolher 
deputados e senadores que, coincidentemente, eram consti-
tuintes. -

Na Assembléia Nacional Constituinte, nem eram depu
tados nem senadores, mas constituintes. Nas reuniões do Sena
do, os senadores eram senadores; nas reuniões da Câmara, 
os deputados eram deputados, assumiam essa condição; na 
Constitti.íntC, eles eram todos igUais porque foram eleífOS pafa 
ess.e fim, para aquele Colegiada devidamente convocado. 

Agora, não há Assembléia :"'acional Constituinte, não 
há essa convocação, não há essa eleição; não há O pressuposto 
legal para essa convocação, que dizem será-feita o pelo Presi
dente Inocêncio Oliveira. Nem queremos acreditar nessa atitu
de à Bolsonaro, que teria sido tomada pelo Sr. Inocêncio 
Oliveira, porque ·se-ria um atentado e S. Ex~ estaria faltando 
com o decoro parlamentar e poderia ter o seu mandato cas
sado. 

Se ele realmente fez isso, está expOSto a uma punição 
do Congresso Nacional, nos termos regin:!~nt~is. Isso_é atenta
tóriO à Constituição, isso é-golpismo. Não-toleraríamos se 
isso fosse_ uma idéia de militares. Nada poderá acontecer aqui 
diferentemente da posição do povo. Enquanto discutimos isso 
-acentuo -,lá fora há discussões sindicais, partidos políticos 
estão se posicionando contra essa vaidade humana. Há o Cle
ro, a Ordem dos Advogados- do Brasil,- entidades médiCas, 
vereadores, deputados estaduais vigilantes na defesa da Cons
tituição. Está havendo um atentado à própria- Constituição 
brasileira. Notem bem o que estou dizendo: um atentado 
à ordem constitucional. Se esse atentado fosse armado, todos 
estaríamos protestando. Como é um golpe brã.nco, aparente
mente demr;crátiCo, é até irónico qüando o Presidente da 
Câmara - não acredito - segundo os jornais, diz assim: 
"Se eu fosse o Lucena, itia ao Supremo", assim corou quem 
desdenha do próprio Lucena e do Supremo Tribunal Federal. 
Esse desdém institucional não pode ser do_ Presidente da Câ
mara. Não podemos nunca acreditar que o Deputado Inocên
cio Oliveira tenha feitO_-iSSO. Isso está como aquela história 
dos poços profundos. Só que esses poços prófundós estão 
sendo cavados no coração democrático do Brasil. O que está 
sendo furada é a alma nacional, em busca de se encontrar 
lá em baixo os valores que venham a·-consumar a vaidade 
humana. 

T~riam sido acordos, quando da eleiçãO da Presidência 
da Câmara? Teriam sido acertoS-extrapartidáiios, que" levaram 
o nosso companheiro Odacir Klein a uma SitUaçãO difícil numa 

disputa inglória? Não s_e_i o que possa ter acontecido. Prefiro 
acreditar na inocência do Deputado Inocêncio. Não é por 
uma questão de similitude de substan-tivo com uma qualidade 
de alma, que vem da boa conduta de um cidadão: a inocência 
institucional. - - - - - -

Poços profundos na cultura brasileira, poços profundos 
na vigilância democrática, atentado popular. Como posso 
acreditar que, nesse trem, venha o grande Nelson Jobim, 
nosso cérebro tão privilegiado e um comportamento tão exem
.plar? Corito poderíar:nos ver, nessa condução. a alma e a digni
dade do Deputado lbsen Pinheiro? Não é possível que isso 
seja verdade, não é possível! Se essa declaração fosse do Capi
tão e Deputado Jair Bolsonaro, nela eu acreditaria porque 
s_ Ex~, depois dos exageros cometidos lá fora, ousou confirmar 
as suas imprudências nos microfones da Câmara dos Depu
tados. Mas, do Deputado Inocêncio, o que sabemos é que 
é um excelente articulador, um homem querido no âmbito 
da Câmara dos_ Deputados, por isso chegou ao cargo. Há 
muitos modos de escolher o presidente de um colegiado. Um 
deles é um bom relacionamento, é a alta confiariça que se 

-Çesperta no coração dos companheiros de todos os partidos. 
As vezes, o método nâo é esse, é uma competência indiscu-
tível; outra vez, é um critério partidário ou uma solução de 
formação de bloco como paritariarnente e paralelamente acon
teceu na Câmara dos Deputados. 

Mas nunca quero admitir, visualizar com a minha miopia, 
que se engrandece na riqueza dos detalhes, porque os míopes 
gostam de vei bem de pertinho. Muitas vezes, tira os óculos 
para ver melhor, tirando os meus óculos para usar as lentes 
naturais da minha miopia. Não quero ver, nesse trem, que 
ameaça passar, pessoas dignas e honradas como Inocêncio 
Oliveira, Íbsen Pinheiro e Nelson Jobim: Não acredito nisso. 

Tenho a impressão de que há um formidável equívoco 
e que ·até houve maldade na utilização desses nomes e da 

--grandeza personal dessas criaturas. Nem quero crer que o 
conhecimento da vaidade dos homens leve os parlamentares 
do Senado, sob a ótica de Matias Aires, a contemplarem 
companheiros da Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Nobre Sena
dor, como a sessão se aproxima do seu término, eu pediria 
a V. Ex~ que encerrasse as suas considerações. 

O SR. CID SABOIA DE CARVALHO- O apelo de 
V. Ex~ já encontra o fim do--ineu trânsito neste microfoiie 
para trazer este meu protesto. 

Quero dizer, Srs. Senadores, que acredito na democracia 
e_ na ci~adania. Acostumei-me, nesta Casa. a respeitar os 
meus Co-ID:panheiros, sejam da Câmara dos Deputados, sejam 
do Senado FederaL Tenho, por-essas pessoas-implicadas-. nesse 
drama que hoje toma os jornais, o mais profUndo respeito. 
Deus sabe, na minha consciência, o quanto admiro essas pes
soas. Não quero, nem de leve, divisar neste atentado à demo
cracia, nessa decomposição do Senado, nessa destituição da 
Mesa Congressual, nem quero ver nisso as pessoas dignas 
que, apenas, ao longo da vida, têm engrandecido a Câmara 
dos Deputados, órgão que jamais pensaremos em extinguir, 
como suma ação democrática da representação do povo; ente 
que, paralelamente, existe na democracia para somar-se à 
Federação que é composta pelos Estadõs, que, por sua vez, 
são representados pelos Srs. Senadores. 

Senadores e Deputados são irmanados nos sentimentos 
democráticos. Uns não devem querer anular os outros. Uma 
Casa não é preterida nem refreada pela outra. É apenas um 
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critério institucional. EstaJus C povo devem subsistir para 
que a democracia seja perfeitamente pura na sua repreSen
tação, enquanto, muito distantemcnte, ouvimos a defesa grega 
da democracia direta, sonho tão grandíoso qúe nem pensalnos 
em alcançar por enquanto. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado. 
(Muito bemt Palmas.) 

Durante o discurso do Sr. Cid Saboia de Carvalho, 
o Sr. Lucídio Portel/a, Suplente de Secretário de.ixd a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Chagas 
Rodrigues, 1~ Vice-Presi.dente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Srs. Senado· 
res, a sessão deverá encerrar-se às 18h40min. Restam poucos 
minutos c teremos que anunciar a Ordem do Dia da próxima 
sessão. 

Consulto o nobre Senador -Ney Maranhão_s~ deseja ocu
par a tribuna, para uma breve comunicação. S. Ex~ -disporá 
de cinco minutos. 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. Como Líder, 
para uma breve comunicação.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res, ocupo hoje a tribuna do Senado Federal para tratar de 
um dos mais importantes c urgentes assuntos, que é o exercício 
real da cidadania brasileira. 

Sabemos que o maior flagelo nacional é a fome, que 
pune mais de 32 milhões, em termos absolutos, e inferniza 
a vida de mais de 90 milhões de brasileiros. 

Inserir na nossa Carta Magna a inviolabilidade do direito 
à vida, sem assegurar a _cada cidadão o acesso à alimentaç-ão 
básica e suficiente para manter-lhe ativo e saudável, é escrever 
poemas na areia da praia. -~ 

Por isso, quero chamar a atenção do Senado Federal 
para a grave crise que enfrenta a Nação brasileira, especial
mente a minha região nordeStina, que é assolada pela maior 
seca do século, que dizima vidas humanas, desorganiza e esfa
cela a produção. 

Portanto, a miséria, a fome_ e a desesperança fazem parte 
do quotidiano de 1/3 da nossa gente. ·'. . __ 

A situação está tomando proporções alarmantes e as luzes 
vermelhas do clamor social estão acesas e reclamam medidas 
que mudem a perversa e cruel situação dos menos afortüriados 
que constituem a maioria dos brasileiros. 

Hoje, não pretendo aprofundar a questão da estrutura 
dos gastos públicos e da iniciativa privada, que inviabiliza 
a retomada do crescimento e a derrocada da inflação; monstro 
que desorganiza e destrói o tecido social; monstro que castiga 
os menos favorecidos e torna mais ricos, através de jurOs, 
lucros e dividendos. as corporações, os oligopólios e monopó
lios. Deixarei para tratar do assunto em outra oportunidade. 

Na tarde de hoje, quero fazer referência a algciffias- consi
deraçõe_s sobre o Plano de Combate à Fome e à Miséria, 
cujos objetivos básicos são: -· ·- - --

1) enfrentar as causas que· contribuem ·para--que mais 
de urna quinta parte da população brasileira - cerca de 32 
milhões de indigentes - sobreviva em condições índignas, 
que não lhe permitam ultrapassar o limiar da fome e da-ml~ 
séria; · 

2) deflagrar um movimento nacional que possibilite a 
imediata adoção de providências indispens_ávei:~f para a ·erradi~ 
cação da fome e da miséria. 

A Frente Parlamentar de Ação pela Cidadanfa assinala 
que atuará conjuntamente com as entidades da sociedade civil 
empenhadas no combate à fome e à miséria da população, 
no apoio a programas governamentais e não-governamentais 
que visem a erradicar a miséria e apresenta um programa 
mínimo que o subscrevo integralmente: 

1 -·Mudanças estruturais nos rumos do desenvolvimen
to, visan49 à g_craç~o deempregos, distribuição de renda, 

-condições dignas de ~ida, acesso de todos à alimentação bási
ca, ã educaçãO: ao atendimento ambulatorial e hospitalar, 
à descentralização e municipalização da saúde pública e da 
merenda escolar e à eliminação das desigualdades regionais 
que comprometem a unidade nacional. 

2- Priodzar él alocação de recursos orçamentários para: 
a) reforma agrária e políticas agrícolas voltadas para a 

produção de alimentos e combate à fome; 
b) irrigação e n·ovas tecnologias para pequenos e médios 

produtores agrícolas em regiões carentes, em especial no No r~ 
deste do __ País, com crédito rural adequado~ 

c) programas sociais do Governo nas área-s de saúde, 
educação, bem-estar social (habitação e saneamento básico) 
e trabalho (geração de empregos e de alimentos aos trabalha~ 
dores); 

3- Convencer governadores e prefeitos a assumirem 
programas emergenciais e estruturais voltadOS para o combate 
à fonie e à_ miséria. 

4- Colaborar na formação dos Comitês Estaduais e Mu
nicipaís da Ação da Cidadania no Combate à Fome, à Miséria 
e pela Vida, organizados pela sociedade civil. e engajar suas 
bases nos Estados e Municípios nos trabalho5 dos Comitês. 

5- Iniciar discussão com as Organizações Não-Governa
mentais sobre a Revisão Constitucional: sua oportunidade 
e·objetivos. 

Poderíamos, ainda, clencar os princfpios gerais desse pia~ 
no des_encadeado pelo Governo" Federai. sob a coordenação 
do sociólogo Herbert de Souza. Deixo de fazê-lo, tendo em 
vista o amplo noticiário da imprensa sobre as suas principais 
aç_ões, notã.damente no que diz respeito à geração rápida de 
emprego e renda para os segmentos da população atingidos 
pela fome e pela miséria. 

Não obst3rite, quero ressaltar um de seus aspectos mais 
importantes que é a "decisão de mudar" esse quadro de gravi
dade e perplexidade que causa indignação e revolta a qualquer 
cidadão, especialmente daqueles que têm responsabilidades 
políticas e, conseqüentemente, que têm o dever de encontrar 
saídas para essas agruras que infelicitam o nosso povo. 

Não é preciso ser doutor em Economia para saber que 
a inflação é a "febre", é a conseqüência dos tumores malignos 
existentes em nossa estrutura económica, que deram a fome 
e a miséria e desorganizam a composição social. 

-----Assim ·como a fome e a miséria acaii'Ciâ.m -as doenças 
e a morte, a degradação das contas públicas, os cartéis e 
monopólios, a sonegação, a concentração de renda, as dispari
dades regionais, o fechamento da economia ao mercado inter
nacional geram o "monstro sagrado" da inflação. 

Digo "monstro sagrado", Porque, se assim não fosse con
siderado e desejado pelas "corporações" beneficiárias do pio
c~sso inflacionário, há muito já teríamos extirpado as causas 
que produzem essa chaga. 

Portanto, nenhuma política econômiCa terá êxito se não 
forem atacadas as várias causas que geram o processo inflacio-
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nário. Querer acahar com a inflação às custa!'! apC-nas dos 
menos afortunados é querer tomar banho sem se molhar. 

Creio que a CPI das Contas Públicas apreseritará números 
completamente desconhecidos dos senhores e da Nação, os 
quais servirão para desmiStificar certas doutrinas- que vêm 
dando sustentação às "corporações" que usufruem do esforço 
nacional e têm levado a fome e a miséria a nossa gente. 

Não obstante, quero reafirmar a minha_crcnça_no Brasil, 
nas suas potencialidades, na sua gente, _no seu trabalho para 
superar os difíceis momentos que atray_c.c;sa. _- - _ 

Sabemos que a inquietação é grande. É necessáriO~ por
tanto, que os que podem (já que os assalariados. aposentados 
e miseráveis já não têm o que ceder ou perder), se sensibilizem 
e não matem a "galinha dos ovos de ouro", tendo cm vista 
que um País não pode conviver com uma estrutura de gastos 
que privilegia os encargos da dívi1a com _75o/c do Jo_tal de 
todas as despesas do _Tesouro Nacional, .enquanto a saúde, 
os salários e outros se tores_ vitais amargam a deterioração 
de suas dotações, gerando, com isso, fome c miséria. 

Para concluir, volto a enfatizar que a fome e a miséria 
do Brasil só serão erradicadas do nosso País com políticas 
económicas harmoniosas c voltadas para o crcscimcnto_equili
brado de todas as suas regiões, como prevê a Constituição 
Federal. 

E isso só será uma realidade, quando houvc_r_uma decisão 
política para resolver. cm caráter definitivo, a situação nor
destina. 

E todos nós sabemos que a solução dos problemas nordes
tinos só virá através da irrigação, que trará fartura para matar 
a fome de nossa gente c _excedentes para gerar renda e em
prego. 

Muito obrigado, Sr. Prcsidente .. _(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Semidor Henrique Almeida. 

O SR. HENRIQUE ALMEIDA (PFL- AP. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr"' _e ~s. Senadores, 
os quase 70 mil amapaenses que habitam hoji a zona rural 
do meu Estado não agüentam maís esperar pelo atendimento 
de __ suas reivindicações de melhores condições de vida para 
continuar no campo. E "isso acontcCC nO mon:lento em que 
o governo e a sociedade civil se dedicam à campanha da Ação 
da Cidadania contra a Fome e a Miséria. Com mais de 100 
comitês espalhados pelo País, a campanha busca matar a fome 
dos brasileiros, dando-lhes ac~sso à cidadania. 

Em minha opinião, tão importante quanto" espalhar comi
tês d~ cop1bate à fome é espalhar entre os agricultores brasi
leiros a certeza de que não faltará compradores para sua pro
dução. Não existe combate à fome sem u_m_a agriculturà esti
mulada a produzir. A maioria dos países ricos tem urrta agricul
tura próspera. Exemplo disso são os Estados Unidos, cuja 
produção agrícola alimenta fartamente s_eu povo, além de con
tribuir significativamente_ para os US$400 bilhões que O país 
exporta anualmente. 

O Brasil está entre os maiores-produtores de frutas do 
mundo, mas segundo dados da ONU desperdiça 40% dessa 
produção. Nosso País tem 8 milhões 500 mil quilômetros qua
drados de área, mas 30 milhões de brasileiros passam fome, 
apesar de termos terra fértil, chuva abundante e sol quase 
o ano inteiro. O destino de uma nação está fortemente asso
ciado à maneira como ela se alimenta. Se continuarmos tratan
do com desinteresse nossos agricultores, não estaremos cons
truindo um destino próspero para nossa sociedade. Conforme 

o Fuodo_Intcrnacional de Desenvolvimento Agrícola, a pobrt:::
za no campo ainda atinge 73% da nossa população ruraL 
E quase metade dos brasileiros famintos vive na zona rural 
do Norte e do Nordeste. 

No meu Estado - o Amapá - a situação é particu
larmente preocupante, principalmente nos munidpios que 
margeiam a BR-156. O crédito rural é inacessível para a maio
ria dos produtores, o solo preciSa de correção, são grandes 
as dificuldades de assistência técnica c faltam estradas vicinais. 
A primeira conseqüêncü.t disso é o preço alto do alimento 
e a escassez de produtos. No Município de Amapá, por exem
plo, num universo de 300 produtores, apenas 140 hectares 
são destinados a9 plantio consorciado de mandioca, milho, 
arroz e banana. E assustadora a baixa produtividade, princi
palmente se obs.ervarmos que o Estado do Amapá importa 
quase todo o alimento que consome. 

Necessitando de novas práticas culturais e de manejo 
da terra, o Estado tem um péssimo rendimento na lavoura: 
para cada hectare de arroz são obtidos apenas mil quilos, 
para um hectare de milho, não mais que 700 quilos, quando 
a média nacional é de 3 mil quilos. O -quadro é· portanto 
de baixa produtividade e de baixo consumo, daí por que enten
do que um povo faminto é um povo com baixo investimento 
em agricultura. E nós temos tudo para sair dessa situação. 
Basta encararmos esse problema com realismo. 

Sem incentivo agrícola, não há quem se sinta estimulado 
a produzir. É fundamental aplicar uma política realista, a 
fim de que não faltem recursos na comercialização da safra. 
Uma política agrícola não só é importante, mas fundamental 
para colocar o País no rumo do desenvolvimento. A propósito, 

-é bom lembrar que não foi a bomba nem o míssil que deram 
à China reconhecimento internacional. Foi a capacidade de 
erradicar a fome num país de mais de 1 bilhão de habitantes. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR.JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr's _e Srs. Senadores, 
vivemos hoje em um mundo onde as relações económicas 
entre países são- cada vez mais interdependentes e, ao mesmo 
tempo, cada vez mais competiti\iits. Isso significa, por um 
lado, que o sinal que vem de fora para o Brasil é o de termos 
de abrir nossa economia, integrando-a à de outros países, 

-Sobretudo os tradicionais parceiros de comércio exterior. O 
mesmo sinal indica-nos, conseqüentemente, que deveremos 
obter maior produtividade e melhor qualidade em nossos ser
viços e produtos exportados. 

Por sua vez, o mercado interno brasileiro passa hoje por 
quadra extremamente desafiadora: uma crise económica -
cuja intensidade e duração superam qualquer outra que tenha 
sido registrada na história do País, desde a sua consolidação 
como Estado soberano-, que necessariamente-fmplica tam
bém maior competência empresarial, com vistas à_ sobrevi
vência no mercado; uma legítima valorização dos direitos da 
sociedade consumidora, agora mais do que nunca cônscia de 
suas prerrogativas privadas, complementarmente ao aparato 
de controle e competência estatal. 

A conjugação desses dois fatores, a competitividade ex
terna de um mundo que se integra economicamente mais e 
niais a cada dia, e a seletividade de sobrevivéncia à crise, 
junto com uma sociedade difusamente mais reivindicadora, 
indicam-nos um único caminho, felizinente percebido pela 
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classe dirigente- brasifehã: a necessidade de se aumentar a 
qualidade de nossos produtos e serviços. 

São, portanto, Sr. Presidente, temas deste pronuncia
mento, o controle de qualidade industrial e a defesa do consu
midor brasileiro, sobre o que passo a dizer o -que s_e s~gue. 

O Brasil poSSui ~tma indúStria que, errl Irid-diã., 'é relativa
mente moderna no que se relaciona ao parque de equipa
mentos instalados c processos industriais. Contudo, a rápida 
evolução tecnológica resulta em reinversão constante, para 
se manter no mercado, tanto o externo quanto o interno~ 
Além disso, há que se aperfeiçoar o pessoal, mediante técnicas 
de desenvolvimento atuais, e conscientlza-r os- ·gerentes para 
assumirem senso crítico de avaliação constante. -

Para dar resposta a todos os elementos _envolvidos, há 
coisa de três anos, o GoV.erno Federal lançou o Programa 
Brasileiro de Qualidade c Produtividade. conhecido pela sigla 
PBQP. Consiste esse programa c·m enorme esfOrço conjunto 
dos governos e dos empresários, visando a aumentar a produti
vidade da indústria nacional, tornando-a mais competitiva, 
em termos internacionais, c produzindo produtos para o mer
cado interno a preços mais- baixos. conhiOUíndo- ass-ím para 
o combate à inflação, no que se refere a custos de produção. 
Seu campo de atuação é amplo c se volta para o aperfeiçoa
mento de todo o curSO operacional de interferência no pro
cesso geral. Vai desde a racionalização e desburocratização 
de atividades de atendimento das repartições públicas que 
interferem na vida económica do País até o aperfeiçoamento 
dos reais segmentos produtivos, passando pelos estocado_res, 
retalhistas, varejistas e comerciantes dos produtos c serviços 
fabricados em toda a economia. -

Esse programa tem certa singularidade p~rantc outros 
países, pois intcrft!ie nas duas pontas do processo: a atividade 
privada e a estatal. No caso do Japão, por exemplo, país 
líder mundial cm qualidade e produtividade, não há indicações 
de mesmo esforço no setor público. Já quanto à França, seu 
grande programa de modernização da função pública não tem 
o mesmo apoio, cm termos nacionais, do segmento privado. 
No caso americano, embora tenha havido uma-ação de manei
ra mais equilibrada entre os dois setores, sua aplicação dava-se 
de forma completamente descentralizada, como é da tradição 
daquele grande pais. 

Para se ter uma idéia da amplitude do PBQP, cm menos 
de três anos de implantação já houve engajamento de ce~ca 
de 300 entidades empre-sariais em mais de 300_projetos. Já 
a administração pública desenvolveu cerca de 240 projetes, 
sendo que 11 Estados já lançaram seus prõgramas estaduais 
de qualidade e produtividade. --

Dentro do programa foi criada, recentemente, a Comis
são Espec_ial de Combate ao Desperdício, tendo em vista a 
ênfase que se procura dar, na atualidade, a essa atividade. 
Segundo o Instituto de Engenharia de São Pª"ulo, o País per~e 
o equivalente a 41 bilhões de dólares por ano, em decorrência 
da falta de qualidade e produtividade de bens e serviços aqui 
produzidos. Tal montante equivale a aproximadamente 10% 
do Produto Interno Bruto brasileiro[ 

Alguns dados constantes do relatório de_ atividades do 
PBQP de 1991/92 traduzem um pouco da enorme perda que 
se verifica no Brasil. Em termos de produção anual de frutas, 
35% são perdidos devido à colhdta inadequada, transporte 
demorado e armazenagem indevic:!_a. Pqr esses mesmos moti
vos, 25% dos grãos colhidos são perdidos a cada ano. Na 
área de serviços-públicos, estima-se em 10% o nível de perdas 
nos sistemas elétricos. devidas, principalmente, à falta de ma-

nuten_ç_ão ?9eq~,Iªd?_da$1inhas de tran_smissão de_eletricidade. 
Já nos serviços de distribuição de água, as_ perdas estimadas 
são de pelo menos 20%._Nos segmentos industriais, 33% do 
material aplicado na construção civil são deixados como entu-

- lho, enquanto nos países de melhor nível a perda é de apenas 
10% do material utilizado. No segmento de reciclagem de 
papel, o nosso-{ndice de reaproveitamento _é de 30%, sendo 
que em países mais econômicos-o-pácéiúual chega a 60%. 

Como se pode ver, há bastante espaço ainda para o desen
':'O!viqtento de um_ aipplo programa de aumento de produti
vidade e comba!e às perdas económicas, por meio de aumento 
da qualidade industrial. Felizmente, dentro das próprias em
presas, a conscientização da busca da excelência está crescen
do. pelos motivos que já dissemos, sobretudo no que diz res
peito à preservação da imagem do fabricante junto ao público 
consumidor. Uma das indicações disso é a estatís_tica do regis
trO- de 16 casos de_ realização do mecanismo conhecido por 
recall, em nossO meio empresarial, nos últimos três anos. 
O recaU, que é um recurso usado pelos fabricantes, consiste 
em alertar os consumidores sobre falhas de fabricação em 
determinado produto e_chamá-los para efetuar eventuais repa
ros ou tro_cas, antes que se incorra em prejuízos maiores: 

Embora seja um número ainda reduzido diante de outros 
países cujas exigências de--merCado são bastante.superiores 
ao nosso, somente o fato de se detectarem tais mudanças 
de comportamento no meio empresarial já é bastante estimu
lante. Se de 1990 para cá realizamos 16 ações de recall, os 
Estados Unidos, apenas durante 1989, efetuaram 246 opera
ções para o mesmo fim. Mesmo considerando a diferença 
do produto interno bruto de_ cada país, constata-se que o 
_desnível dessa prática ainda é grande e temos muito que cami
nhar no sentido do fortalecimento de nossas relações internas 
de mercado. 

À medida que os custos das perdas passam a pesar, as 
ações corretivas normalmente viráo, até como reSultado de 
processo economicamente válido. Somente para se ter uma 
idéia do custo que vem embutido na responsabilidade indus
trial, estima-se que os pagamentos de seguros por casos de 
responsabilidade civil nos Estados Unidos, no ano passado, 
incluindo imperícia médica e acidentes de automóveis, totali
zaram 132 bilhões de dólares, ou 2,3% do PIB americano. 
Normalmente, o percentual de dispêndios com seguros em 
outros países ricos é de cerca da metade desse número. 

O consultor de empresas norte-americano Philip Crosby, 
de renome internacional na área de qualidade empresarial, 
considera que mesmo nos Estados Unidos_ gasta-se cerca de 
25% do que se produz, somente se consertand_o aquilo que 
foTfeito eiTado, em toda a cadeia nacional de produção de 
bens e serviços. Para ele, existem cinco sinaiS de que determi
nada empresa está com problemas de qualidade em suas linhas 
de fabricação, conforme consta de entrevista sua dada à Folha 
de S. Paulo e publicada em junho passado: nada do que é 
feito está exatamente certo, em consonância com a especifi
cação do cliente; perde-se razoável tempo consertando-se o 
que foi entregue ao cliente; as gerências nãO estabelecem 
padrões de desempenho; as gerências não sabem quanto de 
vendas estão gastando, corrigindo as coisas feitas erradamen
te; as gerências rião detectam suas próprias causas, achando 
que os problemas estão sempre com os funcionários. 

A qualidade industrial hoje é algo tão importante no 
contexto das relações internacionais que existe um sistema, 
o ISO --International Organization for Standardization, cria
do em 1987. exclusivamente para, mediante criterioSOs pro-
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cessas de aferição, emitir cei-tificados de qualidade emPre
sarial, de validade internacional, com ampla aceitação no co
mércio exterior. Empresas brasileiras que pfecisam competir 
lá fora, ou mesnl.o para aplicação em certoS ríg-orosos _segmen
tos do mercado interno, estão procurando iinplantar seus pro
cessos de qualidade de acordo com as rígidas normas e padrões 
do chamado ISO 9000, o que significa estarem aptas a concor
rem em qualquer competição de qualidade no mundo. Cerca 
de cem empresas brasileiras já conseguiram esta certificação 
e outro tanto encontra-se em vias de sua ObtençtfO. 

Segundo dados preliminafcs apurados em quase 200 ques
tionários já respondidos em uma pesquisa em andamento
conduzida pelo IBOPE, com universo de cerca:-cte 1.500 em

presas, dentro do "Estudo da Competitividade_ da Indústria 
Brasileira", que vem sen-do feito sob a responsabilidade do 
Ministério da Ciência e Tecnologia, com financiamerito do 
Banco Mundial -, cerca de 30% das empresas industriais 
brasileiras pesquisadas já implantaram ou iniciã.ram a imjjlan

. tação de sistemas de qualidade com vistas à obtenção de certifi
cados enquadrados nas normas do ISO 9000; outros 27% estão 
estudando essa possibilidade. 

Quanto ao mercado interno, Sr. Presidente, o Brasil cami
nha de maneira firme para a criação de condições mais justas 
e confiáveis no relacionamento entre produtores, comercian
tes e consumidores. O grande marco desse processo deu-se 
com a promulgação da Constituição Federal de 5 de outubro 
de 1989, quando se inseriram, de forma realista, a proteção 
do consumidor por meio do Estado e a necessidade de elabo
ração de um código de defesa do consumidor. A partir daí, 
promulgou-se a Lei n' 8.078, de 11 de setembro de 1990, 
com esse amplo objetivo, secundada pelo recente Decreto_ 
n"861, de 9 de julho de 1993, que organizou o Sistema Nacional 
de Defesa do Consumidor - SNDC e estabeleceu as respec
tivas normas gerais de aplicação das sanções administrativas. 

Entendemos que se encontra o País com todas as condi
ções institucionais de- Praticar relações mode.rnas e mutua~ 
mente confiáveis dentro da sua sociedade civil, no que se 
refere à compra de bens e serviços. Podemos dizer que o 
Brasil é uma nação que procura- realizar não- Uiita relação 
mercantíl demag~gica ou hipócrita dentro de suas fronteiras, 
completamente diferente daquela que tenta praticar lá fora. 
Não, o desenvolvimento das relações comerciais externas, fru
to da competitividade e do aumento da produtividade, com 
base em um mercado de altíssimo conteúdo ético - até por 
questões intrínsecas de sobrevivência nele, como já dito -, 
tem.sido acompanhado pela reorganização daquelas existentes 
aqu1 dentro. O mercado interno brasileiro caminha para um 
patamar cada vez mais sério e profissionaliZado, embora te
nhamo.s muito o que desenvolver ainda, para chegarmos ao 
ponto Ideal em que há tempos sobreexiste em detenninados 
países mais adiantados. 

A propósito dessa afirmação geral, vale transcrevermos 
aqui os direitos fundamentais e universais do consumidor, 
reconhecidos mundialmente pela International ()rganization 
ofConsumers Union e pela Organização das Nações Unidas
ONU, para verificarmos como o Código de Defesa do Consu

midor os insere em nosso ordenamento jurídico~~_--~--
0 primeiro deles é o direito à segurança, que consiste 

na garantia contra produtos ou serviços que possam ser nocivos 
à vida ou à saúde. Segue~se o direito à escolha, que é a opção 
entre vários produtos e serviços com qualidade satisfatória 
e preços competitivos. Outro direito é o da informação, isto 
é, o conhecimento dos dados indispensáveis sobre produtos 

ou serviços para uma decisão conscieúte. Temos também o 
direito de ser ouvidos, que consiste nos interesses dos consumi~ 
dores serem levados em conta pelos governos no planejamento 
e execução das políticas ecÕnômicas. Há ainda o direito à 
indenizaçáo, ou seja, à reparação financeira por danos causa
dos por produtos ou serviços. Existe o direito à educ~ção 
para o consumO, ·constituído através_ dos meios pelos quais 
o cidadão exercita conscientemente sua função no mercado. 
Finalmente, insere-se o direito a um meio_ ambiente saudável, 
isto é, à defesa do equilíbrio ecológico para melhorar a quali
dade de vida agora e preservá-la para o futuro. 

No que se relaciona à proteção da vida e da saúde, nosso 
Código de Defes~ do Consumidor preocupa-se de forma seve
ra com as transgressões que ponham em risco a vida, a saúde 
e ~ segurança do cons~midor, relativamente a proÇ_!ltos e 
serviços perigosos ou nocivos. Ele estabelece a pena de deten
ção de três mese~_ a _um ano, acrescida de multa, para quem, 
dolosamente, fizer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir 
informação relevante s-obre, além d-a segurança, a natureza, 
característica, qualidade, quantidade, desempenho, durabili
dade, preço ou garantia de produtos e serviços. Se o_ crime 
for_ cuJposo, a detenção será mais branda, de um a seis meses, 
ma.is-multa. 

No que se refere ao direito à escolha de produtos com 
qualidade insatisfatória, o código prevê o prazo de trinta dias 
para o fornecedor corrigir o defeito. _Qepois desse prazo, quem 
e~colhe é o consumidor, que poderá exigir a troca do produto, 
ou o abatimento no preço, ou a devolução do dinheiro, corri
gido monetariamente. Se houve~ defeito na prestação de servi~ 

Quanto ao direito à inforffiação, o código não pe-nàilza
com menos severidade o autor de delitos em termos de publici
dade. Ele determina a punição do que faz ou promove a 
publicidade sabida pelo autor como enganosa ou abu5iiva, com 
pena de'três meses a um ano, acrescida de multa. É conside
rada enganosa a publicidade que contenha informações falsas 
sobre o produto ou serviço, no que se refere a suas- caracte
rísticas, quantidade, origem, preço, propriedades, ou à omis
são de dados essenciais. Por sua vez, publicidade abusiva é 
aquela que venha a gerar discriminação; provocar violência; 
explorar o medo e a superstição; aproveitar da falta de expe
riência da criança; desrespeitar valores ambient"!iS e induzir 
a comportamento prejudicial à saúde e à segurança física. 

Já quanto à participação do consumidor na formulação 
de políticas governamentais, não descurou o legisi3dor brasi
leiro de tentar consigná-la como direito do consumidor nacio
nal. Entretanto, dentro da visão fechada e dotada de certo 
autoritarismo que ainda permeia a-cultura pátria, tal dispo
sitivo foi vetado pelo Chefe do Poder Executivo, quando da 
sanção presidencial do Código, em setembro de 1990. Nesse 
ponto particular, há algo a ser~ recuperado por todos nós, 
para fazer face aos direitos universais do consumidor. 

Na reparação dos dano~~ ~J'!fqr_me já _dissemos anterior
mente, o consumidor tem a opção de ser ressarcido em dinhei
ro, corrigido monetariamente, ou pela troca do produto ou 
refazimento do serviço, ou por abatimento no preço, desde 
qu~ __ transcorridos trinJa dias sem o fornecedor corrigir o defei
to_. ~ _le~ nos autoriza a reclamar dentro do prazo de trinta 
dias para o caso de defeito no produto ou serviço não durável; 
e de noventa dias, em caso de produto ou serviço durável; 
contando os prazos a partir do recebimento do produto pelo 
consumidor. ou da da_ta _do término do serviço. Entende=se 
ain_da que a reparação do dano causado pelo produto ou servi
ço ou do próprio defeito será responsabilidade _do fabricante 
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ou produtor, do construtor, do_ iinportador ou do prestador 
de serviços, por opção do consumidor. 

Quanto aos dois últimos direitos listados, o código tam
bém estabelece como direitO-do consumidor, literalmente, 
'"a educação c divulgação sobre o consumo adequado dos 
produtos e serviços; assegufadas a liberdade de- escolha e a 
igualdac;!e nas contratações". No que diz respe_ito ao meio 
ambiente, o código, em suas disposições finaíS, âá riovo dirc
cionaménto, relativamente ao consumido~. ao dTSposto na Lei 
n" 7.347, de 24 de julho de 1985, passando essa a disciplinar 
"a ação civíl pública de responsabilidade por danos causados 
ao meio ambiente, ao consurhidor, a bt!ns e direitos de valor 
artístico, estético, histórico, turfStico e- paiSagístico, assim co
mo a qualquer outro interesse difuso ou co~etivo". 

Como vimos, nosso Códígo de Defesa do Consumidor 
está perfeifamentc composto dos mais mOdernoS-Princíp-ios 
de proteção às relações consumidoras. Em certas disposições, 
o código inova e ultrapassa leis similares de países mais adian
tados. 

Um bom exemplo é o da inversão do ônus da prova 
na instrução de processos no âmbito do Judiciário_,_ o qu_c 
significa qtie, a -critério" do juiz compcteiite, -pode ser o forne
cedor quem tenha de apresentar as provas de sua defesa contra. 
demandas típicas do consumidor. Tal mecanismo coloca, em 
determinadas questões, o processo em posiçãO extremamente
equânime, de tal maneira que a competência e ascendência -
funcional do fornecedor não seja, de antemão, um fato r intrín-
seco de iniqüidades nos litígios judiciais .. ____ .. - ___ _ 

Outro exemplo é o tratamento que se dá, nesse diploma 
legal codificado, aos chamados consumidores hipossuficientes, 
de aptidão civil mais frágil, como é o caso das crianças, idosos, 
doentes e dos pouco instruídos, além de outros que possam 
mais faCilmente deixar-se influenciar, enl" termos negativos, 
pela mensagem publicitária. Tais cônsuinídores são colocados 
sob tutela especial do código, podendo usufruir, nominal
mente, de recurso· da inversão do ônus da prova, sempre 
a critério do juiz competente. -

O código dá bastante ênfase também aos princípioS bási
cos da vinculação da mensagem publicitária e de sua precisão 
informativa, tais como: a necessidade de identificação da pu
blicidade, que propicie o rápido reconhecimento de sua origem 
e finalidade; outra vez o ónus da prova da veracidade e c.orre
ção, que cabe a quem patrocina a informação ou comunicaçãO; 
a própiia veraCidade da mensagem publicitária; a não abusivi
dade da publicidade, cujo conceito já delineamos anterior
mente; a transparência da fundamentação da publicidade; a 
correção do desvio da mensagem publicitária; e a regulamen
tação penal da publicidade. 

Um dos direitOS assumidos de" forma textual pelo código 
é o da indenização por danos morais ao consumidor. Ê o 
caso daquelas pessoas que têm sua honra enxovalhada por 
causa de cobranças indevidas, ou feitas de maneira vexaminosa 
por dívidas inexistentes, algumas delas tendo seu nome levado 
negativamente para constar de cadastro do Serviço de Prote
ção ao Crédito. A partir da promulgação do código, espera-se 
que tais casos continuem sendo contestados junto ao Poder 
Judiciário, pois a honra das pessoas é um bem inestimável. 

A própria sociedade tem criado mecanismos de_ orien
tação a essas pessoas lesadas em sua honorabilidade, possibi
litando seu ingresso em ação judicial. Exemplo disso é o da 
Associação de Proteção e AsSistência aoS Direitos da Cida
dania - APADIC, criada há coisa de pouco mais de seis 
meses, no Rio de Janeiro, cuja --fin-alidade é dar orientação 

a todos, sobretudo aos de baixo poder aquisitivo, sobre como 
exercer seus direitOs de consumidor e cidadão. 

Antes de fiilatizarmos, Sr. Presidente, go_staríamos de 
dizer que acreditamos muito riessa grande mudança cultural 
que estamos empreendendo, por meio de todos os segmentos 
da sociedade civil, de como acertarmos isonomicamente as 
relações dos consumidores. A_proteção do Estado, __ embora 
necessária e cQnstittJ-CÍOnalmente colocada, não significa a 
omissão de todos_. I,Jm país só será grande e forte quando 
o for seu cidadão, peça básica da tessitura polítíca e orgânica 
de cada nação. Esse aprendizado tem sido bastante dinâmico, 
envolvendo os empresários, que sabem que o_ código existe 
para orientá-los, em sua ação_ economicamente importante; 
os,consumidores, que o sabem para protegê-lo; e os próprios 
governos, que o têm como peÇa preciosa para discernimento 
correto de sua ação institucional. A edição do Decreto n') 

861, de 9 de julho de 1993, foi um passo firme nesse sentido 
de tornar operacional e precisa a· aplicação do código,· em 
relação à ação dos agentes federais, .estaduais e municipais 
de proteção ao consumidor. A atuação também do Ministério 
Público, no que diz respeitO aos chamados direitos difusOs 
do consumidor, é muito im_p?rta_nte, sobretudo no que diz 
respeito a serviços públicos, completando, assim, _o arcabouço 
que passa a estruturartoda visão 9rgâniCa da d~fi!S:a do consu
midor brasileiro. 

Para encerrar, Sr. Presidente, permito-me o direito de 
manifestar minha satisfação por ter sido o respOnsável pela 
apresentação da proposta inicial do Código de Defesa do Con
surnidor.Essa proposta aproveitou as sugestões apresentadas 
por um grupo de trabalho do Ministério da Justiça criado 
pelo ex-Ministro Pau1o Brossard. A ela foram acrescidas ou~ 
tras, por mim e pelo Senador Dirceu CarneirO, caril ·a cOhtbo
raç_ão dos assessores Alexandre Dupeyrat e Maria Aparecida 
Santos Pereira. 

Aprovado pelo Senado, foram apresentadas na Câmara 
algumas modificações, especialmente pelos Deputados Ge
raldo Alkimin e J oacy Goes. Cobranças insistentes para a 
conclusão da discussão permitiram que chegáss_emos à apro
vação do Código de Defesa do Consumidor, transformado 
na Lei n'' 8.078, de I I de setembro de 1990. 

Muito ainda tem que ser feito em defesa do consumidor 
brasileiro, embora passos importantes já tenham sido dados. 

E"fa o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavr~ ao nobre Senador Francisco Rollemberg. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG (PFL - SE~ Pro
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Sena
dores, o grande transtorno provocado pela edição da medida 
provisória que instituiu o cruzeiro real poderia s·e-r facilmente 
evitado, não fosse a sucessão de desacertos da equipe respon
sável pela introdução da nova _moeda, no que se refere ao 
prazo de validade dos cheques pré-datados. 

Expediente largamente utilizado pelo comércio, que o 
recebe como reconhecimento explícito de dívida, ele é muito 
mais ágil e muito menos burocratizado que a tradicional nota 
promissória. 

Por falta de uma lei que regulamente a indiscutível ampli
tude do seu uso, gerou-se uma desnecessária e maçante celeu
ma relativa à caducidade desse instrumerito habilíssimo de 
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crédito futuro, deixando em pohorosa o sistema financeiro, 
o comércio e, -sem dúvida, o emitente desses cheques. 

O curiOSO é -que· a tradição brasileira em cJimina:r_- zç_i-os 
da moeda é antiga. Este é o quarto corte triplo que se faz, 
desde a institUiÇão do cruzeiro novo, do cruzado e do cruzado 
novo, ·sem se falar na reintrodução do_ cruzeiro, de fatídica 
lembrança, que apenas significou troCa de nome da moeda, 
sem alterar-lhe o poder de compra. Vale dizer que a expe
riêricia nesse sentido é antiga. Esta atu_al modificação já fora 
largamente alardeada desde a gestão do Min_i~tro Haddad, 
de pronto bombardeada pelo Presidente da República, ao 
sentir-se ludibriado por não ter sido previamente consultado 
acerca das disposições do Ministério da Fazenda. 

Já se foram, até hoje, na moderna República, doze zeros. 
Isso gabarita a sociedade a sentir-se calejada na receptividade 
a esse antigo instrumento de simplificação da moeda, imposta 
pela força da avalanche inflacionária. 

Mas os traumas tiveram de ocorrer. pela sabida existência 
de um ingênuo mecanismo de crédito direto ao consumidor · 
representado pela datação prévia de cheques. 

Se o Parlamento brasÍleiro me houvesse honrado, aco.:
Ihendo projeto de lei de minha autoria, que pretendia alterar 
dispositivos da Lei n" 7.35_7, de 1985~ tudo isso teria sido 
evitado. · 

De fato, o artigo 1 ~do referido projeto, alterando a reda
ção da Lei, rezava que "o cheque é pagável à vista, exceto 
quando o emitente, de comum acordo com o fa_vorecido, nele 
expressamente estipular prazo para resgate, que não poderá 
ser superior a sessenta dias de sua emissão", constituindo-se 
fraude a apresentação do cheque "antes do prazo pactuado 
entre o emitente e o favorecido". 

E justificava eu a propositura, alegando que: 

"Embora seja urria Õrdem de pagamentO à vista, para 
resgate nq momento de sua apresentação ao sacado, o cheque 
tem sido muito usado como título de crédito pagável a termo, 
com data prefixada. Esta- prática, cada vez mais comum, tor
nou-se um hábito que a lei ainda não ampara. ( ... ) O uso 
desse tipo de cheque tem-se revelado um instrumento ágil 
nas transações económicas, sendo utilizado hoje cm dia, com 
freqüêncià.. ( ... )Comerciantes e prestadores de serviços, em 
seus negócios e transaçõcs, incentivam a emisSão de cheque 
para resgate futuro, em data certa, por conta e risco exclusivos 
do emitente, o que constituruma situaÇão não equâniine. 
No mínimo, o bom senso está a indicar que é hora de se 
regulamentar (esse) cheque ( ... ),tornando legais sua emissão 
e curso.~· 

E prosseguia eu: 
"A proposta é no sentido de alterar o art. 32 da Lei 

nO? 7.357, de 2 de setembro de 1985, para permitir o livre 
curso de cheque com data prefixada para resgate desde que 
emitente e favorecido assim o acordem, mediante manifes
tação da vontade expressa no próprio documento. Exige-se 
que o cheque pós-datado seja nominativo e intransferível, 
para que o compromisso assumido permaneça restrito às pes
soas do emitente c do favorecido. A este último cabe observar 
a data para a apresentação do cheque, sob pena de co-respon

. sabilidade no ilícito penal decorrente de provável insufiCiência 
de fundo, caso não se cumpra o prazo pactuado. Ao emitente 
compete sempre garantir a provisão de fundos, em qualquer 
época. 

As _ioqyações propostas não desçaractcrizarn o chc4ue 
como ordem de pagamento; apenas postergam o seu· resgate 
para.' no máximo, sessenta dias. Como regra geral, o cheque 
contmua sendo ordem de pagamento à vista.·· · 

Continuava eu a justificar o projeto, baseando-me em 
opinião abalizada: 

"A postergação do pagamento de cheque_ não é novidade. 
Entre as espécies de cheque citadas pelo eminente professor 
catedrático e notável comercialista Rubens Rcquião, inCurso 
de Direito Comercial, 17' edição, 1988, editora Saraiva, consta 
à página 423, a do cheque ma~cado, que a Lei n~ 2.591, de 
1912, expressamente regulava. E de Rubens Rcquião o seguin
te ensinamento: 

'A Lei Uniforme não registrf! o cheque marcado, no que 
foi seguida pela nova lei. 

Nada impede, hoje, que o portador concorde com a dila
ção, dando um prazo de respiro para o sacado obter o encaixe 
necessário. Seria frutO- de uma convenção cxtracartuiar e"ntre 
o sacado e o portador, nada impedindo que, por ato volitiVo, 
este admita a dilação do pagamento." 

Desde que houvesse concordância, o sacado marcava o 
pagamento para data certa, usando a expressão 'bom par3 
tal dia'. Ora, se é possível a postergação do pagamento por 
acordo entre o portador e o sacado, por que não admitir 
semelhante ajuste entre o emitente e o portador? O cheque 
marcado não perdia a sua característica de ordem de paga
mento à vista, ainda que o momento de sua emissão não 
coincidisse, coino ainda não coincide, com o de sua apresen
tação ao sacado. 

A letra de câmbio e a nota promissória, qu_e seriam os 
instrumentos idôneos para pagamento a posteriori- na medi
da em que aquela constitui ordem de pagamento à vista ou 
a prazo, e esta, promessa de pagamento-, não têm, entre
tanto, a agilidade e a versatilidade que o cheque tem. Por 
isso mesmo ele tem sido adotado, por comerciantes e não 
comerciantes em suas transações económicas, como título de 
crédito e garantia de pagamento. 

O Biasil é signatário da Convenção de Genebra sobre· 
cheques, de 1931- a chamada Lei Uniforme- cujo texto 
foi promulgado entre nós pelo Decreto n'-' 57.595, de 7 de 
janeiro de 1966. A Lei n' 7.357, de 2 de setembro de 1985, 
atualmente em vigor, harmoniza-se com a Lei Uniforme de 
Genebra. De fato, o art. 32 do citado diPfOrna legal repete 
~palavra por palavra o art. 28 da Lei Uniforme. Ambos os 
textos consagram o princípio de que o cheque é pagável à 
vista e consideram como não escrita qualquer menção em 
contrário. Este princípio não é, entreta-nto, absoluto. O art. 
79 da Convenção destinada a regular conflitos de leis em maté
ria de cheque_, de 19 de março de 1931, admite que a lei 
do país em que o cheque é pagável regule se ele_ 'é necessa
riamente à vista ou se pode ser sacado a Um determinado 
prazo de vista ( ... ). " 

Leio hoje, no Correio Braziliense, que o pmcu:-rador jurí· 
dico do Banco Central entende que "mudar a lei significa 
acabar com o cheque" e que "ninguém pode esconder que 
existe pré-datado no País". 

Ora, a própria confirmação do procurador acerca da exis
tência desse mecanismo de compromisso ou de garantia de 
pagamento futuro deixa clara a presença ainda mais alargada 
do cheque como instrumento preciso e desembaraçado de 
injunções burocráticas nas relações de compra e venda, s~. 
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ela à vista ou a certo prazo pa-ctuado previamente entre os 
interessados. 

O próprio Ministro Edson Vidigal, do Superior Tribunal 
de Justiça, considera o cheque pré-datado um documento mer
cantil legítimo. Resta, apenas. legaliZar ou regulamentar o 
seu usu, por meio da alteração da Lei n" 7.357. 

Assim, Sr. Presidente c Srs. SenadoreS, as aigumentações 
por mim expendidas quando da apresentação do projeto de 
lei favorável à legalização da prática de utilização do cheque 
com datação posterior ao dia de sua emissão parecemMme 
inatacáveis. 

Se houvesse logrado êxito, com certeza teria sido evitado 
um dos maiores transtornos de informação por que passou, 
desnecessariamente, a sociedade brasileira. 

Tendo em vista a atualidade do assunto, comunico a esta 
Casa que estou, nesta data, rcapresentando aquele Projeto 
de Lei, aguardando _que_ ele obtenha não só a compreensão 
de meus pares, como também celeridade em sua tramitação. 

Por todo o exposto, torna-se desnecessário reforçaremMse 
os ganhos sociais e económicos. que serão obtidos com sua 
aprovação. 

Era o que eu tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Pedro Sirnori.". · 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. Pronuncia o se
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr~ c Srs, Senadores, che
gam-me às mãos documentos que tratam de iniciãtiva das 
mais importantes deste País_, no campo social. Trata-se, Senho~ 
res, da criação da Coordenadoria Nacional para Integração 
da Pessoa Portadora de Deficiência- CORDE. 

A COROE foi criada pelo Decreto n" 93.481. de 29 de 
outubro de 1986 c reestruturada através da Lei n\' 7.853, de 
24 de outubro de 1989, que "dispõe sobre o apoio às pessoas 
portadoras de deficiência, sua íntegração social e confere à 
CORDE a coordenação superior dos assuntos, ações governa
mentais e medidas referentes às pessoas portad_?ras de defi
ciência". 

S.eu surgimento é resultado das atividadcs_ligadas à D_éca
da Internacional da Pessoa Portadora de Deficiência, movi
mento que, no Brasil, caracterizou-se pela mobilização _desse 
segmento social através de suas associações representativas. 

A mais importante conquista da Década Internacional 
da Pessoa Portadora de Deficiência foro processo de cons_cien
tização das pessoas nela contempladas de seu próprio valor, 
libertando-as da situação de dependência no que-diz respeito 
à definição de suas necessidades próprias. Decorre daí que 
deixaram de constituir-mero objeto das politicas traçadas para 
a área, passando a atuar como sujeitos ativ-ó::i da mudança 
social. A filosofia que passou a nortear a açãó deslocou-se 
da "deficiência" para a "pessoa" por ela afctada. 

Procurou~se, durante a década, reformular o conceito 
do que seja "'portar uma deficiência., e conscientizar a popu
lação em geral sobre essa mudança. O portador de deficiência 

passou a $er visto não mã.is como paciénte, urna vez que seus 
impedimentos não mais são considerados algo patológico, po
rém manifestaçõ~s das "necessidades especiais" apresentadas 
pelo tipo de deficiência de que é portador. 

Q que norteou a Década foi uma intervenção visando 
o desenvolvimento das potencialidades, procurando minimi

.zar as conseqüências de impedimentos, deficiências e incapaci
dades, favorecendo o processo de integração. 

A importância e O alcance da ação do CORDE podem 
s~r aquilatados pelos seguintes _dados do Banco Mundial, rela
tivos a 1989: 

1-O percentual considerado aceitável de pessoas porta
doras de deficiência, nos p-aúcs desenvolvidos, varia de l,Oo/c 
a 3,5%. 

2- No Brasil, de acordo com progressões estatísticas 
dos organismos intcrnaciona_is; esse percentual alcança a alta 
cifra de 10% da população- aí não incluídos os portadores 
de deficiências Orgânicas e/ou psíquicas-, o que corresponde 
a aproximadamente 14 milhões de pess~as. assim distribuídas: 

-5,0% (7 ,O milhões) de deficientes mentais; 
-2.0% (2,8 milhões) de deficientes físicos; 
-1,5% (2,1 milhões) de deficientes auditivos: 
-1,0% (1,4 milhões) de defiCientes múltiplos; 
-0,5% (0,7 milhões) de deficientes visuais. 

Tomando em conta índice do IBGE que aponta a família 
média brasileira como constituída de 3,9 membros, ternos 
que cerca de 39 milhões de brasileiros se envolvem direta
mente com a problemática da deficiência. 

Tal cifra: mcihor que qualqUer outro argumento, espelha 
a importância de uma política para a área. O reconhecimento. 
dessa importância pode ser aquilatado n~ fato de que, a partir 
de 1985. nada menos que 9 (nove) leis, 1 (uma) portaria 
e 1 (urna) instrução normativa foram expedidas regulando 
matérias relacionadas com a questão. 

_ Graças à ação da COROE, o atendimento ofertado pelo 
Estado brasileiro aos cidadãos portadores _de deficiência -
nas áreas de saúde, educação, trabalho c ação social- passou 
de 3% para cerca de 40%, durante a Década Internacional 
da Pessoa Portadora de Deficiência, um progresso enorme, 
se considerarmos as dificu_ldades e_<;onômicas atravessadas pelo 
País exatamente nessa fase. 

Importante frisar que muitas dessas conquistas se deve 
ao trabalho voluntário de pessoas abnegadas e idealistas, cuja 
atitude merece e precisa ser louvada em todas as oportu
nidades que se nos depare. Esta é a paga que podemos oferecer 
ao~ _ _v_Qll!ntários desta grande causa humanitária "de resgate 
da cidadania integral daqueles que não tiveram a dita de, 
como nós, desfrutarem da plenitude de suas faculdades intelecM 
tuais e psico-físicas. A todos eles o nosso muito obrigado 
em nome da Nação agradecida. 

Finalmente, Sr. Presidente, solicito à Mesa autorize a 
transcrição nos Anais da Casa dos documentos que acompaM 
nham este pronunciamento. 

Muito obrigado~ 
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I-APRESENTAÇÃO 

As ações de integração que vêm sendo desenvolvidas, 
por iniciativa dos diversos sistemas educacionais: federal, esta
duais e municipais, púhlicos e privados, onde alunos são aten
didos nas diversas modalidades e em diferentes níveis, consti
tuem-se ainda em experiências isoladas dl:!scnvolvidas pelos 
órgãos competentes. 

Apesar de todos os esforços que vêm sendo desenvo]w 
vidos, há inúmeras dificuldades a serem vencidas~_Destacawse 
a inexistência de documento oficial e público, conten-do a 
Política Nacional de Integração dos Portadores dt.! Deficiência 
não Sistema Regular de Ensino, norteadora para os subsis
temas_ público c privado. 

Suprir esta carência atende aos anseios de todos os que 
trabalham em Educação, hem corno aos próprios portadores 
de deficiência, além de cumprir a Carta Magna. 

Considerando os princípios constitucionais de que a eduw 
cação é direito de todos. e dever do Estado, bem como o 
princípio da igualdade de acesso e permanência na escola, 
a Corde propôs a clahoração de uma Política Nacional de 
Integração das Pessas Portadoras de Deficiência no SIStema 
Regular de Ensino. Com este objctivo foi constituído no 
Rio de Janeiro, cm agosto de 1991, um grupo de trabalho 
composto por esp·ecialistas na área, para organizar-, num doeu· 
mento, os subsídios necessários à formulação da Política. 

O grupo de trabalho reuniu-se- durante- 3 meses~ tendo 
analisado documentos oficiais de diferentes fontes, além de 
livros, revistas c recOmendações de conclaves nacionais e es
trangeiros. 

ACorde recebeu um Documento Básico que foi discutido 
com técnicos da Secretaria de Ensino Básíco I Coordenação 
de Educação Especial - MEC c que deu origem à proposta 
apresentada adiscussão nacionaL Para tento realizou-se em 
Petr~polis, em dezembro de 1991 ,_um encontro que congregou 
autoridades da educação especial e da educação regular oriun
dos do MEC, de Secretarias Estaduais e Municipais de Educa
ção representativas de ações na área do atendimento integra
do, das associações de e para portadores de deficiência e 
de Universidades que desenvolvem trabalhos na área. 

Durantt.:: 3 dias foi discutida a Proposta com a presença 
dos especialistas do grupo de trabalho e com os representantes 
da COROE. As sugestões apresentadas permitiram os aprimo
ramentos realizados pela Corde e Mec, resultando neste docu
mento, fruto de trahalho articulado e integrado de vários ór
gãos c pessoas. 

Os ojctivos estabelecidos nesta Política Nacional de Inte
gração no Sistema Regular de Ensino, a ser implantada pelo 
MEC e implementada pelas Secretarias de educação dos Esta
dos e Municípios brasileiros, com o apoio técnico ·dos respec
tivos órgãos de Educação Especial, devem ser conquistados 
e mantidos de forma gradual, no sistema regular de ensino. 

Têm eles., como referências: a realidade brasileira, as 
necessidades básicas dos portadores de deficiência e os princí
pios norteadores do atendimento educacionaL 

2- INTRODUÇÃO 

2.1 -:Análise de situação 
- Levantamento de Dificuldades 
- Insuficiêilcia de açõcs organizadas, articuladas e coor-

denadas nos diversos níveis de planejamcnto nas esferas fede
ral, estadual e municipal, bem como nas iniciativas particulares 
e quanto às áreas de saúde, educação, previdência, trabalho 
e justiça. · _ _ 

-Escassez de recursos financeiros para os programas 
de integração. 

- Planejamentos distanciados das questões concretas da 
realidade educacional do país, prejudicando a operaciona
lização dos planos de ação. 

-Descontinuidade dos planejamentos e ações, por mu
danças administrativas. 

-Descumprimento dos critérios estabelecidos pelos ór
gãos representativos da Educação Especial nos vários níveis 
da administração, na tomada de decisões para alocação de 
recursos e definição de prioridades. ~ 

-Limitação de oportunidades educacionais, entre re
giões, estados, zonas urbanas c rurais, decorrente do descqui
hbrio social e econômico. 

-Insuficiência de incentivoS a planos de _pesquisas e di
vulgação de experiências já exiStentes de ações educativas 
para integração. 

-Falta de informação cm relação às necessidades educa
ciOnais- dos portadores de deficiência, gerando desinteresse 
e resis~ênc~a da maioria das escolas da rede regular de ensino 
na acettaçao deste alunado. 
_ -Morosidade na concepção e adoção de mecanismos 
de açã? c condições para que a integração no sistema rcg_ular 
de ensmo se efetue, em respeito à legislação existente. 

-Diagnóstico tardio da deficiência, prejudicando o aten
~imcrlto em tcq1po hábil, e interferindo no desenvolvimento 
global do indivíduo, dificultando sua integração._ 
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Carência e/ou funcionamento precário de serviços de 
diag_nósticos_ e encaminhamento para atendimento espccia~ 
lizado. 

-Falta de sistematização do processo de acompanha~ 
menco e avaliação que envolva tanto a educação regular, como 
a educação especial, ~m seus aspectos de acesso, ingresso, 
permanência c saída~ 

-Insuficiência. na maioria dos Estados, de atendimeco 
aos portadores de necessidades especiais cm pré~escolas e 
insuficiência se serviços de educação precocl! para atendimen
to, em fase vital do desenvolvimento infantil. 

-Insuficiência de oferta de oportunidades para o acesso 
e permanência na es_cola regular. 

- Despreparo dos docentes e técnicos. da.s escolas-regula
res para atender aos portadores de deficiência devido à inade~ 
quação curricular da Escola Normal e doS- _Cursos de licen-
ciatura. --

-Carência de t~cnicos c:-tpacitados para supervisão, 
orientação, acompanhamento c avaliação. -
~ Inadequação de currículos c programas, para atcndt:r 

à diversificação c individualização, necessárias nos processos 
de integração, por meio de ensino/aprendizagem. 

-Divulgação insuficiente dc_propo~tas signiflcativas e 
inovadoras com alternativas educacionais e de recursos audio
visuais, livros e outras informações. 

-Indefinição quanto à terminalidade de ensinO para os 
portadores de 
deficiência que não tê-m condições de prosseguirem seus estu
dos. 

- Inadequação da rede física, falta de material, equipa~ 
mcnto e atendimt!nto especializado dificultando o ri.cesso, per
manência e percurso do pNt<ldor dc deficiência na Escola 
Regular. - ----

-Falta de consenso sobre o significado e operaciona
lização do processo dt: integração do portador de necessidades 
especiai~. 

-Carência de programas adequados de atendimento fa
miliar que proporcionem seu envolvimento conscientl! -nas to-
madas de decisão. - -

-Desinformação da sociedadl.! c da comunidade escolar, 
que não estão preparadas para o desafio da integração, o 
que as leva a desenvolver atitUdes inadequadas em relação 
aos portadores de deficiência. 

-Resistência dos pais, por motivos diversos às ações 
de integração. -

2.i- Retrospectiva Histórica 
Uma visão rcstrospc~tiva levu o pesquisador ao tempo 

em que as pessoas portadoras de deficiência eram sacrificadas, 
porque nada de útil representavam para a sociedade. Depois, 
vieram as fases do atendimento caritativo, do assistencial, 
e, bcm mais tarde, vislumbrou-se a possibilidade de educação 
das pessoas portadoras de deficiência. Tais pessoas não tinham 
direito algum. não participavam da vida econômica;--política, 
social e cultural. Tudo o que_ recebiam era -dádivas, doações, 
esmolas, manifestação de piedade e assistencialismo. 

Entretanto, com o avanço dos dirdtos humanos, sobre~ 
tudo nas Constituições inspiradas nas idéias da revolução fran~ 
cesa e, no ~cu! o a tua!, na Carta e Convenções da ONU, 
as pessoas portadoras de defidênCEi--pãssaram di.! uma condi~ 
ção passiva, de objeto, ao posicionamento ativo, de sujeito. 

Talvez se possa, de maneira genérica, dizer que as pessoas 
portadoras de deficiência tl!m hoje reCorihecidos os direitos 

à vida, à liberdade, à segurança, à saúde, à educação, ao 
trabalho, ao acesso às informações e a todos os direitos assegu
rados às demais pessoas inclusive ao mais acalentado direito 
de não~discriminação. 

Sem essa evolução, por certo, não se estaria falando em 
integração. 

2.3 - Revisão Conceituai 

2.3.1- Integração 
Todo processo de integração implica ações interativas 

exercidas mutuamente entre duas ou mais pessoas ou institui
ções, _portanto, em ações recíprocas e constantes. 

E justamente na "reciprocidade" das ações e no "ir e 
vir" de influência e de trocas que reside a possibilidade desse 
processo ocorrer~ 

Açóes sociais interativas envolvem: comunicação, identi~ 
dade social, assimilação e participação. 

Para L Von Wiese, inteirãção- cOnsi"sie" Num processo 
social associativo afetg à união _r; coesão de pessoas, institui
ções ou grupos sociais, que pressupõe basicamente atitudes 
de cooperação que viabilizem a realização de interesses e 
objetivos comuns, bem como programas conjuntos e unifi
cados". 

Vitor da Fonseca entende que: ''A integração implica 
a utilização dos recursos de toda a sociedade no sentido de 
de~,envolver c reabilitar as crianças deficientes, para que sejam 
adultos felizes e indcpentendes". 

Marten Sodcr diz: "Distinguimos quatro formas de inte
gração: física, funcional, social e "societal". Por integração 
física entendemos a redução da distância física entre os defi
cientes e as pessoas normais. Por integração funcional enten
demos a redução da distância funcional que existe entre esses 
dois grupos, quando eles utilizam equipamento e recursos 
diferentes. A integração fu_ncionar corisiste, poiS, na utilízação 
conjunta de recursos disponíveis. A integração sociaf i"efúe-s_e 
às crianças e supõe a redução da distância social existente 
e do sentimento de se achar isolado. A integração "societal,. 
refert::~sc aos adultos e supõe que os deficientes têm, enquanto 
adultos. a mesma possibilidade de acesso aos recursos sociais 
de qualquer cidadão, bem como a mesma possibilidade de 
desempenhar seu papel produtivo, de fazer parte de uma co
munidade social". 

Em subsídios para Organização e Funcionamento de Ser~ 
viço de Educação Especial, MEC/SEPS/CENESP, afirma-se: 
'"a integração pressupõe levar cm consideração os aspectos 
temporal, instrucional c social, no que diz respego a_o excep
cional propriamenk dito, como também propiciar a integração 
das instituições, órgãos, esferas. administrativas e grupos pro
fissionais que estejam envolvidos com o atendimento ao excep
ciOnal". 

Essas citações, emhora aplicáveis a problemas especí
ficos, servem para mostrar a amplitude e a complexidade do 
assunto integração, em sua conotação verçladeira e não apenaS 
de aparência. 

A complexidade do processo agrava-se em decorrência 
das precárias infra-estruturas, sejam educacionais, económicas 
e administrativas, por resistCncias institucionais, cóntrole so
cial insuficiente e que são entraves à implantação de programas 
de integração dos portadores de deficiência no sistema regular 
de ensino, uma vez que este reflete padrões de uma cultura 
individualista. segregacionista, protecionista e não solidária, 
presa ainda a muitos preconceitos e esterótipos. 
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O processo de integração tem por objetivo incorporar 
física e socialmente as pe-ssoas portadoras de deficiência, a 
fim de usufruírem dos bens_sQcialmentc produzidos, habilitan
do-as e reabilitando-as, oferecendo-lhes os inStrumentos con
temporâneos para o exercício da cidadania. 

Uma Política Nacional de Integração JlJ() se constitui 
em mera reorganização administrativa de serviços educativos 
mas implica, sobretudo, numa transformação profunda sócio
cultural e pedagógica 

É importante considerar tambt!m a qucsf[o integraçãO/ 
desintegração no sistema de _ensino, já que é -indispensável 
o equilíbrio entre forças reguladoras do pi:"ocesso integrativo 
e as desreguladoras, que permeiam qualquer contexto social 
e .cultural. -

. Assim, no processo de integração-das pessoas portadoras 
de deficiência no sistema regular de ensino, os seguintes pontos 
devem ser considerados: 

-Gradação 
-Continuidade 
-Permanente estímulo 
- Intercomplementariedadc de ações 
Integrar pressupõe romper com estruturas emperradas 

do sistema educacionais e lidar com valores e idcÇtlogias, nem 
sempre consistentes, apesar dos múltiplos esforçOs dos vários 
segmentos da sociedade, aqui entendida como um "todo orgà-
nic_o funcional". - - --- -

Confu-nde-se integrar um portador de deficiência na es:co
la regular. por exemplo, com o simples fato de conseguir 
uma vaga, sem a preocupação com sua partícípação em ativida
des educativas adequadas que favoreçam o desenvolvimento 
integral de sua personalidade. . __ 

Convém alertar para o fato de que as formas de integração 
no sistema regular de ensino, sejam através de classes regula
res, classes especiais, salas de recursos, classes de_ alternância, 
escolas-complemento, professores consultores ou itineninfes, 
ensino suplementar, escolas de tempo parcial ou integral, po
dem ser viabilizadas como critério de interação entre os porta
dores de necessidades educativas especiais e os bútros alunos. 

2.3.2 - Educação Especial 
Quanto à Educação Especial "é o conjunto de recursos 

educativos postos à disposição de alunos que- em alguns casos 
possam necessitar, _de forma transitória ou de forma mais 
continuada ou permanente. A Educação Especial deixa de 
centrar-se na deficiência e passa a ser entendida como a educa
ção de um tipo de pessoa...;;;". (ln Las Necessidades Educativas 
Especiales, Ministério de la Educación y Cultura, Espanha. 
1988). 

"A Educação Especial é uma modalidade de -ensino cuja 
aplicação personalizada permeia todo o sistema educacional 
do País e visa a proporcionar ao portador de deficiênçia:- a 
promoção de suas capacidades, o desenvolvimento pleno de 
sua personalidade, participação ativa na vida social e no mun
do do trabalho e aquisição de conhecimentQs,-,-=- (ln Proposta 
para Regulamentar o atendimento Educacional Especializado 
aos Portadores de Deficiência, Preferencialmente na Rede 
Regular de Ensirio, Inciso III, Art~ 208 da Constituição Fede
ral - (Documento da Sene b/Coee). 

2.3.3 - Pessoas Portad_oras de Deficiência, 
São· crianças, adolescentes ou· adultos que apresentam 

uma dificuldades para aprender superior à maioria das pessoas 
de sua idade, ou que têm uma incapacidade que lhes dificulta 
usar as facilidades educativas qu~ a escola normalmente pro
porciona. 

Trata-se portanto de pessoas que requerem recursos edu
cativos especiais, adicionais e diferentes dos comument<?S dis
poníveis já que suas dificuldades de aprendizagem não podem 

_ser resolvidas ?~01 ajudas extra. 

A noção de necessidades educativas especiais distingue-se 
. da noção de djferenças indiViduais na aprendizagem. Estas 
podem ser atendidas com os meios comuns de que dispõe 
o professor. 

No Brasil. sem aprofundar divergéncias, pode-se encon
trar ãs seguintes classificações para portadores de necessidades 
educativas especiais: 

No Decreto n' 72.425;-âe 3 de julho de 1973: 
-Deficientes mentais 
-Deficientes físicos 
-Deficientes da audição 
-Deficientes-da visão 
-Portadores de deficiência múltipla 
-Portadores de distúrbios de co_nduta 
=-- Superdotados 
No Parecer n" 1.682, do Conselho Federal de Educação 

- CFE, de 6 de julho de i974: · · 
-Deficientes mentais educáveis 
-Deficientes mentaís treináveis 
-Deficientes mentais dependentes 
- Superdotados 
-Portadores de problemas de contuda 
-Portadores de deficiência tnúltimpla 
-Deficientes da fala 
- Hipoacúsicos 
-Deficientes da audio comQ.nicação 
-Visão reduzida (ambliopes) 
-Cegos . · .. 
-Deficientes físicos não sensoriais 
Na Portaria Interministerial n~ 186, de- 10 de março de 

1978. publicada no J)OU da mesma data: 
-Deficientes mentais educáveiS 
-:-Deficientes mentais treináveis 
-Deficientes físicos-
- Deficientes da visão 
-Portadores de visão Subnormal 
-Sui'dos 
-Parcialmente surdos . _ 
-Portadores de deficiência múltipla 
-Portadores de distúrbíos· de conduta 
- Superdotados 
Na Portaria n? 69, de outubro de 1986 e que ainda está 

em vigor, consta: 
. - Dcfici_entes rpentai_s 

-Deficientes visuais 

tiva) 

-DefiCienteS aUdltivos 
-Deficientes múltiplos 
-Portadores de problemas de conduta. 
- Superdotados 
Nos documentos da Corde, 1990 encontramos: 
-Portadores de deficiência físiç_a -
-Portadores de deficiência sensorial (visual e/ou a_udi-

-Portadores de deficiência_ mental 
-Portadores de deficiências múUiplas 
-Portadores de deficiências orgânicas e/ou psíquicas que 

determinam comprometimento na sua capacidade bio~psico-
__ social. ' 
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Esta Política destina-se às pessoas- pOrtadoras de defi
ciência. 

3-PRINCÍPIOS 
Parece evidente que a integração é processo e, como 

tal, sujeita a uma série de variáveis intervenientes. sejam_ aque
las concernentes a quem vai ser integrado, sejam aquelas do 
contexto onde a integração ocorrerá. Inúmeros são os princí
pios que "regulam" a integração, condicionando a flutuação 
das variáveis. 

Integração visualizada sob o ângulo sócio-pedagógico e 
administrativo, fundamenta-se no princípio políticO-filosófico, 
internacionalmente aceito, dos direi~q,s dos portadores de defi
ciência ãs oportunidadCs ·educacionais, à equalização e eqüi
dade da oferta, devendo sempre que possível ser integrado 
ao sistema regular de ensino. 

Assim, o processo de integração respalda~se em direitos 
civis de cidadania: igualdade de oportunidades, tratamento 
com dignidade e não- discriffiinação. 

-Princípio Sociológico da Interdependência: caracteriza 
a necessidade de conexão entre cada segmento da sociedade 
com todos os outros, pressupondo inter·relãÇ-ões entre eles. 

-Princípio da Educação Especial: normalização que visa 
a oferecer ao portador de deficiência as mesmas condições 
e oportunidades sociais, educacionais e profissionais que têm 
as outras pessoas; iittegração -entendida aqui nos aspectos 
temporal, instrucional, social e cultural; individualização
que pressupõe adequar o atendimento às especifiCídades de 
cada portador de deficiência, respeitando suas diferenças_ indi~ 
viduais. 

-Princípio Epistemológico da Construção do "Real": 
através do processo de diferenci_(}ção (fonte dos possíveis) 
e da integração (fonte dos necessários). Este princípio se aplica 
à realidade educacional, pois é, na medida em que crescem 
as possibilidades, que progridem as necessidades e '? sistema 
educativo se realimenta. 

-Princípio da Mudança--Sistêmica: todO sistema social 
tende a buscar alternativas inovadoras de ações para manter 
sua eficácia e o seu dcsempCnho na consecução de objetivos 
delineados, contornando conflitos e tensões. 

É evidente que a integração desses educandos no sistema 
regular de ensino irá exigir modificações subS!<!_nÜvas nos pro
gramas educacionais, nas metodologias de ensino e na criação 
de serviços de apoio, buscando dar-lhes experiéncias ricas 
de convivência social baseadas nas suas potencialidades. habi~ 
Iidades e talentos, além de envolver a famrlia e a comunidade 
com wn sentido global de vida, numa visão balística e huma-
nista. -

-Princípio de Eficácia dos Modelos de Atendimento 
Educacional: para que um modelo de atendimento possa ser 
efetivamente operacionalizado são necessários três elementos: 
infra~estrutura (administrativa. de recursos humanos e mate
riais, mecariismos de agilização e de controle); hier_arquia do 
poder (interno e externo às instituições envolvidas); consenso
político das funções sociais e educativas (ideol()gias educa
cionais e necessidades em pauta) (I-A~C) = infra-estrutura, 
autoridade e consenso. 

A situação ideal para implementar projetes ino_vadores 
seria aquela que contasse cõm uma infra-estrutura forte e 
bem montada, acompanhada de autoridade firme, bem deli~ 
neada nos seus objctivos e de consenso social transparente 
e consistente. 

-Princípio do Ajuste Económico com Dimensão H uma~ 
na: nenhum programa de ajuste económico pode -ser aCeitável 

sem qu_e esteja sempre integrado às diretrizes políticas e admi~ 
nistrativas de todos aqueles envolvidos com a elaboração de 
políticas nacionais. 

-Princípio de Legitimidade: a participação das pessoas 
portadores de deficiência ou de seus representantes legais 
na elaboração e formulação de políticas públicas, planos e 
programas, apontando soluções, garante a legitimidade.das 
ações propostas. 

4- OBJETIVOS 
Objetivo Geral- incorporar física e socialmente as pes· 

soas portadoras de deficiência no ensino regular garantin· 
do~Ihes oportunidades de acesso, ingresso e permanência no 
sistema educacional. 

Objetivos Específicos 
- Capacitação de recursos humanos a nível de segun9o 

e terceiro graus, para atuarem em educação integrada. 
- Capacitação em serviço, de técnicos e professores do 

ensino regular, para adequarem a assistência pedagógica às 
pessoas portadoras de deficiência, consideradas as peculia
ridades destes educandos. 

- Conscientização da escola, da comunidade c da família 
para facilitarem a integração, no sistema regular de ensino. 

-Adequação dos currículos e das metodologias de ensi~ 
no que possam favorecer a integração. 

-Cooperação técnico-financeira racional e agilizada aos 
sistemas estaduais e municipais do ensino a fim de prestarem 
adequado c permanente atendimento a esse alunado. 

-Reformulação progressiva do papel das instituições 
privadas e filantrópicas especializadas em Educação Especial, 
considerado o processo de integração-. --

-Promoção de estudos e pesquisas sobre integração que 
permitam avaliar e introduzir alternativas viáveis nó sistema 
brasileiro. 

-Criação de centros de _preparação e confecção de mate
rial pedagógico incentivando a inserção de novas tecnologias 
de ensino para esses educandos, no ensino regular. 

-Adequação da rede física quanto ao espaço físico, mo~ 
biliário. equipamento, eliminação de barreiras arquitetônicas 
e ambientais. 

5-DIRETRIZES 
-Integrar ações dos vá~ios níveis de planejamento edu

cacional e administrativo nas esferas Federal, Estadual e Muni~ 
cipal, sob a coordenação do Ministério da Educação. 

-Elaborar planejarnentos baseados em questões concre~ 
tas a partir da realidade brasileira, com a participação da 
comunidade, assegurando a continuidade das ações. 

-Realizar atendimentos especializados o mais cedo pos~ 
sível, com base em diagnóstico que envolva procedimentos 
de a:valiação global e pedagógica. 

-Repensar a Filosofia Educacional, de modo a valorizar 
e respeitar as diferenças individuais e que implicam em atendi
mento individualizado. 

-Apoiar o sistema regular de ensino para a inserção 
dos educandos portadores de deficiêncüt. . 

- --Melhorar a capacidade da rede física instalada elimi
nando as bàrreiras existentes. 

...::..:-Revisar o currículo tornando~o acessível aos educandos 
portadores de deficiência. 

-Incorporar as Instituições EspeciaJizadas públicas e 
privadas como estratégias aos programas de_ intesração: . 

- Consc:ientizar e comprometer os segmentos soeta1s. a 
comunidade escolar, a família e ao portador de deficiência 
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de suas potencialidades_ tr:abalbªndo a situação _d_e rejeição 
e preconceito. _ 

-Dar prioridade, quando do financiafnerito-, a projetas 
institucionais que envolvam ações de integração. 

-Respeitar, no processo decisório, O!!i critérios previa
mente estabelecidos pelos órgãos responsáveis pela Educação 
Especial. 

COORDENADORIA NACIONAL PARA 
INTEGRAÇÃO DA PESSOA PORTADORA 

DE DEFICIÊNCIA~ CORDE . 

NOTA TÉCNICA 

AVALIAÇÃO DA DÉCADA DA PESSOA 
PORTADORA DE DEF/ClÉNCIA 

INTRODUÇÃO 
A Década lntemacional da Pessoa Portado_ra de Defi

ciêiicía éaractcrizoú-...-Se1liYBraSil pela mobilização desse seg
mento social através de suas Associações representativas o 
que gerou inúmeras conqUistas na área govetnátnental e na 
sociedade em geral. 

A mais importante conquista, portanto, foi- o prócesso 
de conscientiza_ção das próprias pessoàs portadoras de defi
ciência, libertanto-se da sua dependên~..;a nas decisõe_s sobre 
suas necessidades específicas. Deixaram de ser objeto das 
políticas _traç_adas para a área, transformando-se em sujeito 
da mudança soCial, uma vez que a filosofia-proposta considera 
a "pessoa" e não a "deficiência". _ 

A nível institUcional foram criados mais e novos órgãos 
específicos de atendimento, transformaram-se alguns e passa
ram a traçar uma ação planejada e a adotar uma postura 
política explícita para resgatar a dívida social, no intuito da 
garantia do bem estar coletivo, elemento indispensável ao 
salto de qualidade que se deseja para o Brasil, em túmos 
de desenvolvimento, nesta e nas próximas dé_cadas. 

Cabe salientar_ aqui, a profunda reformulação da noção 
do que é "pOrtar uma deficiência" ·e a conscientizaç·ão da 
população em geral sobre esta mudança. Passou o portador 
de deficiência a não mais ser visto como paciente, uma vez 
que seus ímpedimentos não são considerados algo patológico, 
mas manifestações das necessidades especiais a-presentadas 
pelo tipo de dcficiéri.Cia- de- que é portador. 

O que se propôs c o que norteou a Década foi uma 
intervenção visando ao desenvolvimento das potencialidades, 
procurando mini:fnizar"as conseqüências de impedimentos, de
ficiênCia- C -iifCapa.Cidades, favorecendo o processo de inte
gração. 

Integração foi a palavra chave que fundamentou as linhas 
básicas de intervenção governamental nesta Década. Integra
ção sigri~IiCãndo participação efetiva da pessoa portadora de 
defiCiência em todos os aspectos e dimensões da vida social, 
politica e económJca. 

Não se admite mais planejarncnto de ações onde as pes
soas portadoras de deficiência sejam "excluídas", pois as mes
mas fazem parte da realidade sociaL 

N~ssa mudança sigriíficafiva do quadro do País, foi funda
mental a atuação conjunta e sinérgieà da s9ciedade civil e 
do Poder Público. 

A execução desta prática politica, de"SceUtralizada e des
concentrada, cabendo decisivo papel aos governos estaduais 
e municipais bem como à in1Ciafivã privad-a, fez com que mu
danças significauvas e-·conqulstas-õcorressem na Década da 
Pessoa Portadora de Deficiência, transformações esfaS tão 

ou mais expressivas na consciência social, como a aceitação, 
o convívio e a integração efetiva. 

AÇÕES BÁSICAS GOVERNAMENTAIS 

O problema crônico relacionado com a falta de atendi
mento à grande maioria dos portadores de deficiência alnda 
é grande, pois no Brasil estima-se que existem aproximada
mente 14 milhões de pessoas portadoras de deficiência mental, 
sensorial, motora e mú!tipla, o que co_rrcsponde a 10% da 
população. 

As deficiências mentais, decerto as mais limitadoras, são 
as- de maior incidência, atingi rido 5% da PopulaçãO ·(7 mi
lhões), em segundo lugar vem as deficiências físicas, atingindo 
2% (2,8 milhões); depois as deficiências auditivas com 1,5% 
(2,1 milhões); em_ seguida as deficiências múltiplas, 1,0% (1,4 
milhões), e por fim as deficiências de Visão, atingindo 0,5 
dos brasileiros (700 mil). Esses percentuais não incltiéln os 
portadores de deficiência orgânica e/ou psíquica-- (Dados 
da Organização Mundial de Saúde). 

Considerando o_ núcleo famili~r (IBGE: Famüia Brasi
·leira Média é formada por 3,9 membros), cerca de 36 milhões 
de brasileiros es~ão diretamentG envolvidos com a proble
mática deficiencia. 

Reverter este quadro exigiu profundas reformas na estru
tura econômica e a revisão das políticas púhlicas da privíle
giando a saúde,_ a educação e o trabalho. 

_ Assim, as principais medidas do Governo durante a Déca
da Internacional da Pessoa Portadora de Deficiência levaram 
em conta diversas linhas básicas de interve-Il.çãO, tais_como: · 

De Natureza Institucional:- criação da Q. Com:
denadoria Nacional Para Integração da Pessoa Porta
dora de Deficiência - CQRDE, a transformação do 
Centro Nacional de Educação Especial - CENESP 
e, Secretaria de Educação Especi_al ~ SESPF ~1 poste
riormente, em Departamento de EducaçãO ESpecial, 
no âmbito do Ministério da Educação Departamento 
de Desportos das Pessoas Portadoras de Deficiência 
na Secretaria de Desportos da Presidência da Repú
blica. 

A Coordenadoria Nacional Para Integraçãq _da Pessoa 
Portadora de Deficiência - CORDE foi _criada em 29 de 
Outubro de 198, pelo Decreto n~ 93.481 e reCS;tru_tJJr~da_através 
da Lei n" 7.853 de 24 de outubro de_l989, a qual também 
dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de d_eficiência; 
sua integração social, confere à Cor de, à coordenação superior 
dos assuntos, ações governamentais e medidas, referentes às 
pessoas portadoras de deficiênçi_a~- art. 10 e determina ao_s ~ 
assuntos relativos às pessoas portadoras de deficiência trata
mento prioritário e apropriado, para que lhes seja cfetiva

- mente ensejado o pleno exercício de seus direitos individuais 
e sociais, bem como sua completa integraçãO soc_ia_l"_ (_ar_t. 
9", anexo Lei n" 7.853). . 

Foram promulgadas, também, as seguintes Leis: 
-Lei n~7.070, de 20-12-89- dispõe sobre a pensão devi

da as vítiinas da Talidomida. 
. -Lei n" 7.405, de 12-11-85-dispõe-Sobre- a QúHZaÇào 

do Símbolo Internacional de Acesso dos Portadores de Defi
ciência Física. 

-Lei n• 7.853, de 24-10~89-dispõe sobre o apoio às 
pessoas portadoras da deficiência, sU.ã. iritegraçãõ social ... 

-Lei n•' 7.752, de 14-4-89~dispõe sobre a dedução 
de impostos sobre doações efetuadas a entidades filantrópicas. 
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-Lei n" 8.112, de 11-12-90 -regulamenta a reserva de 
mercado à pessoa portadora de deficiência no serviÇo público 
federal. -

- Lei n9 8.199, de 28-6-91 -dispõe sobre isenção de 
impostos para aquisição de automóveis_ por pessoa portadora 
de deficiência física, imp-ossibilitadas de conduzir veículos co
muns. 

-Lei n" 8.160, de 8-1~9( que dispôc sohr<: a utilização 
do Símbolo Internacional dos Surdos. 

-Lei n" 8.212, de 24-7-91, que dispõe sobre organização 
da Seguridade Social, institui ·o_ Plano de Custeio, e dá outras 
providências. _ _ · 

-Lei n" 8.213, de 24-7-91, que dispõe sobre Planos de 
Benefícios da Previdência Social e dá outras providências. 

-Instrução Normativa n" 5, de -30-8-91,- da Secretaria 
Nacional do Trabalho do Ministério do Trabalho, que dispõe 
sobre a fiscalização do trabalho das pessoas portadoras de 
deficiência. -

-Porcaria n" 204, de 26-12-91, do Ministério -da Saúde, 
inclui no Sistema Único de Saúde o tratamento em reabi
litação: 

- de natureza estrutural: formulação de Políticas 
Sociaís Públicas, de abrangência nacional, em que se 
destacam: o -

--a Política Nacional de Pre..v.enção das Deficiên
cias tem como objetivo: 

-redução da incidência de novos casos_ de defi
ciência; 

- conscicntiiação da população acerca das manei
ras de evitar ou reduzir os riscos de de[tciência; 

-provisão dos meios de acesso à reabilitação a 
todas as pessoas porú1doras de deficiência, elevando
lhes a capacidade funcional; 

-a Po((itca Nacional de Integração da Pessoa Por
tadora de Deficiência tem como objetivo: 

- ascençâo_ psicossodal e económica de cada indi
víduo portador de deficiência. 

- de natureza conjuntural: compatibilização das 
ações assistenciais com os princípios fundamentais esta~ 
bel~cidos atravé~ dos arts. 203 c 204 da Constituição 
Federal de 1988. 

Funciona o Govc.rno cOmo agente oportunizador da exe
cução de iniciativas e projetes que viserri o desenvolvimento 
de potencialidades das pessoas portadoras de deficiência, favo
recendo o processo de integração familiar, educacionaL labo
ral e social. 

A concepção desse meio de intervenção prevê a indispen
sável mensagem de participaç-ão, sem a qual o caráter assisten
cial da política Social pode degenerar c-m assite:i:iCialismo, pro
tecionisrno ou paternalismo, todos estes. formas demagógicas 
de promoção do desenvolvimento social. 

Foram. assim, implantados no pcriodo de 1981 a 1991 
os seguintes programas: 

- Programa de Prevenção das Deficiências 
Objetivo: atendimento da população, através de medidas 

primárias e secundárias de prevenção, tornando efetiva a redu
ção das deficiências e as formas de contraí-las. 

- Ações Integradas de Atendimento Especializado 
Objetivo: garantir a continuidade do processo de atendi

mento o portador de d~ficiência até a completa reabiiit?-ção 
e sua conseq~ente inserção no ptoccsso social, faVorecendo 
a melhoria de suas condições de vida, em articulação com 
entidades públicas e privadas. 

- Capacitação Profissional 
Objetivo: contribuir para incorporação do portador de 

deficiência no mercado de trabalho, favorecendo a qualifi
cação de mão-de~obra apta, em articulação com as agências 
e/ou instituições de Qualificação Profissional para os porta
dores de deficiência. 

- Programa de Implantação e Implementação de Ações 
Reabilitadoras para a Pessoa Portadora de Deficiência 

Objetivo: promover, em articulação com organismos pú
blicos, privados e representativos dos portadores de deficiên
cia, a implementação dos mais diversos sistemas e mecanismos 
que reprCsentem apoio à redução dos seus impedimentos. 

- Programa de Incentivo à Pesquisa de Apoio ao Portador 
de Deficiência 

Objetivo: apoiar o desenvolvimento de pesquisas e inves
tigações acerca da problemática da deficiência e a divulgação 
de publicações científicas. 

- Programa de Remoção de Barreiras ao Portador de 
Deficiência 

-Com destaque para o Projeto "Cidade para todos" 
que tem por objetivo geral tornar a cidade acessível as pessoas 
portadoras de deficiências, garantindo-lhes o direito de ir e 
vir de forma independente. -

.. -~SÍNTESE DOS RESULTADOS 
O atendimento até então ofertado pelo Estado aos cida

dãos portadores de deficiência, de apenas 3% aumentou consi~ 
deJa"-'elmente nesta década tanto na área de saúde, educação, 
trabalho como ação social, numa projeção aproximadamente 
de 40%. 

Na área da saúde a constatação de que 70% das deficiên
cias poderiam ser evitadas levou o Governo a illvestir na pre
venção das deficiências com a elaboração da Política Nacional 
de Prevenção das Deficiências, ações de vacinação em massa, 
elaboração do cartão de desenvolvimento infantil, formação 
de agentes comunitários de saú.de, criação de Unidades Móveis 
de Saúde que atingiram as regiões mais inóspitas do País. 

No campo do trabalho há um processo de conscientização 
das empresas sobre o valor da rp_ão~<;Ie-obra qualificada dos _ 
portadores de defíciéncia e estes, conseqüentemente, com
preenderam que para ter acesso ao, mercado de trabalho é 
indispensável "sabe_r trabalha~", produzir, saber da impor
tância, inclusive, de eles próprios, desenvolverem alternativas 
de mercado gerindo pequenas empresas criando cooperativas 
e outras alternativa!>. 

Na educação, o atendimento às_ne;cessidades educativas 
especiais passa por mudanças de postura, conscientizando o 
sistema de ensino sobre a necessidade de garantir o acesso 
dos portadores de deficiência ao sistema de ensino_ regular, 
garantido pelo art. 208-, inciso III, da Constituição Federal, 
de 1988, dispensando-lhes os serviços de apoio necessário ao 
desenvolvimento das potencialidades dos educandos com 
aquelas necessidades, levando inclusive os professores à in~ 
quietação de avaliar o seu desempenho da qualidade e exce
lência na atuação ao "ensinar" e conseqüentemente levar o 
aluno a "aprender". 

A área de desporto e lazer passou por um _grande desen
volvimento, desde as Faculdades de Educação Física introdu
zindo disciplinas específicas para o atendimento ao RQrtador 
de deficiência e _o conseqüente preparo de atletas para êompe
tição. 

------os clubes e demais equipamentos desportivos adaptaram 
suas instalações para receber esse segmento social e o resultado 
foi a integração e a conquista de medalhas de ouro em olimpía-
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das internacionais por nossos atletas portadores de deficiêilcia. 
O desenvolvimento na área tecnológica foi, tarrtbém, ex

pressivo na Décãda com destaqut! para introdução da informá
tica ·educativa e criação de bases de informação. 

Destaca-se também a execução dos seguintes projetos: 

-"Cidade para todos'~-- visando a remoção de 
barreiras ao portador de deficiência~ (anexo) 

-"Unidade Móvel de Reabilitação"- constru
ção de um barco adaptado e devidamente_ equipado 
para atender população ribeirinha (Amazonas); 

-adaptação de ônibus com respectivo equipa
mento para diagnóstico e atendimento de portadores 
de dcficlência visual na periferia urbana c__rurai_(Paraná 
e Minas Gerais); 

- "Conscientização da Sociedade" 
-apoiando eventos, simpósios, congtéSsós e outros. 

Espaços expressivos foram conquistados, mas ainda falta 
muito, com o engajamento de todos, portadores de deficiên
cia, familiares, especialistas, autoridades, enfim toda a socie
dade conscientizando-sc de sua responsabilidade poderão mu
dar o status quo. Orga!lizados, devem participar c_orno agentes 
transformadores desta realidade social, conforme preconizam 
os objetivos da Década dos Portadores de D_eficiência: "igual
dade e oportunidade". 

Maria de Lourdes Canziani 
Coordenadora Nacional Para 

lntt::gração da Pessoa Portadora 
de Deficiência/Corde 



7296 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Fernando Collor de Mello 

MINISTRO DA AÇÃO SOCIAL 

Ricardo Ferreira Fiuza 

COORDENADORA NACIONAL DA COROE 

Maria de Lourdes B. Canziani 

MINISTÉRIO DA AÇÃO SOCIAL 

COORDENADORIA NACIONAL PARA INTEGRAÇÃO 
DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA- COROE 

POLÍTICA NACIONAL DE INTEGRAÇÃO DA PESSOA PORTADORA 

DE DEFICIÊNCIA 

Brasflia 

1992 

Agosto de 1993 



Agosto de 1993 · . DTÁJSIO OD CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

80.086 
MINISTÉRIO DA AÇÃO SOCIAL 
Coordenadoria Nacional Para Integração da Pessoa 

Portadora de Deficiência - COROE 
Esplanada dos Ministérios· Bloco "B"- 72 andar· sala 735 

70.054-900 - BrasOia-DF 

Fones: (061) 225-3307 e 225-3617 
Fax: (061) 225-8457 

Quínta-feiia 12 7297 . 

BRASIL Coordenadoria Nacional Para Integração da Pessoa 

Portadora de Deficiência. 
Politica Nacional de Integração da Pessoa Portadora de Defi

ciência I Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora. 

de Deficiência. - Brasma : COROE, 1992. 

p. 

1. Ponaaor de Deficiência. 2. Politica. I. Titulo 

CDU 32-56.26 



7298 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Agosto de 1993 

SUMÁRIO 

1. INTRODUÇÃO 

2. SITUAÇÃÓ ATUAL DA INCIDÊNCIA DE DEFICIÊNCIAS 

3. DIFICULDADES DE UM PROCESSO DE INTEGRAÇÃO 

4. PRINCÍPIOS 

5. DIRETRIZES GERAIS 

6. OBJETIVOS E AÇÕES ESTRATÊGICAS 

ANEXO: • 

- Fundamentação Legal 

APRESENTAÇÃO 

A elaboraç!io de Hnhas de aç!io necessárias para fazer cumprir a obrigação do 

Estado e da Sociedade de proporcionarem atendimento aos cidad!ios portadores de 
deftclêncla, abrange responsablldades sociais e politicas; têcnicas e assistenciais; 

reabilitadoras e de inserç!io no mercado de trabalho, entre outras, que silo advindes 

das necessidades especmcas das pessoas portadoras de deficiêncilu 

O desenvolvimento de propostas inovadoras e incisivas envolvendo todos os 

segmentos do Poder Ptlblco e da Comunidade para a implantaç!io e implernentaçAo. 

com sucesso, da Politica Nacional de lntegraçlio da Pessoa Portadora de Deficiência, 
deve ser, inclusive, norteada pelos Prindplos de Nonnalizaç!io, Integração, lndividua

Hzaç!io, Sinpliftcaç!io e lnteriorizaç!io. 

A formulaç!io desta politica levou em consideração: O Projeto de Reconstruç!io 
Nacional, que contém proposta do aluai Governo do Brasil; a Constltuiçlio Federal de 
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1900; a Lei n'l7853 de 24.10.89, relativa aos portadores de deficiência; diagnóstico da 
realidade, das necessidades e dificuldades dessas pessoas; proposições resultantes 
de consulta a entidades e especialistas nacionais, representativos dos portadores de 
deficiência, e os valores democrãticos que garantem a todos igualdade de oportunida
des, sem discriminações. 

Esta Politica ~acional destina-se à integração dos portadores de deficiência na 
sociedade, objetivando-lhes o usufruto dos bens e serviços disponfveis em comum 
com os demais cidadãos. 

1. INTRODUÇÃO 

A fonnulaçfto de uma Polllica voltada para a Integração da Pessoa Portadora de 
Deficiência implica em estabelecer objelfvos que configurem Imagens do futuro dese
jado por estes brasileiros. Em cenário prospectivo, estarão livres dos estigmas que 
ainda os marginalizam no contexto s6c~n0mlco e cultural. 

Esta Politica Nacional constitui uma Polllica Social e, como tal, requer interven
çlio do Estado e da Sociedade CiviL Ao Estado inpõe-se como principais tarefas: a 
concepção da Polllica e a administração de estratégias que garantam o acesso, In
gresso e pennanência dos portadores de deficiência em todos os serviços oferecidos 
à população. À Sociedade CMI cabe o ínportante papel de colaboração com os Esta
dos, através da mobilização dos agentes pObllcos e privados para sua efelfva partici
pação na reedificação de uma sociedade mais jusla, na qual os portadores de defi
ciência tenham garantido o exercfcio de sua cidadania plena, participando de todas as 
fases de implamentação e avaliação desta Polllica. 

Na conjuntura atual, o maior Onus recai sobre os segmentos mais carentes e 
marginalizados social e economicamente. Ressalta-se como das mais frágeis, a figu
ra dos portadores de deficiência percebidos como '"Incapazes" de assumirem um pa
pel socialmente OIIL Com reduzida participação no mercado de trabalho e preteridos 
pelo sistema educacional, estão obrigados a sobreviver numa sociedade que náo re

conhece, verdadeiramente, sua igualdade de direnos e de deveres. Na verdade, são 
os grupos sociais que criam os desvios ao estabelecerem as nonnas, os padrões de 
nonnalidade, cuja "lnlração" a sociedade penaliza, 

Cumpre conscientizar e esclarecer a comunidade acerca dos equívocos que 
são cometidos pelo desconhecimento de quem são e do que são capazes os portado-
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res de deficiência, Para tanto, ê mister fonnular uma Polftica que norteie o estabeleci
mento de ações voltadas para o atendimento das necessidades dos portadores dé 
deficiência e o desenvolvimento de suas potencialidades com vistas à sua integração. 

• 2. SITUAÇAO ATUAL DA INCIDÊNCIA. DE DEFICIÊNCIAS 

A Incidência de deficiências, quer resultem de defeitos congênitos, doenças, 
desnutrição, acidentes, dentre outras causas, tem aumentado com maior rapidez do 
que a expansão dos serviços de saOde, educação e outros. 

De acordo com os dados do Banco Mundial, de 1989, o pe~centual considerado 
aceitável de pessoas portadoras de deficiência nos pafses desenvolvidos varia de 
1,0'% a 3,5% da população. 

As mais recentes progressões estatrsticas dos organismos Internacionais, es· 
limam em 1 0% o percentual da populaçllo brasileira atingida por algum tipo de deli
ciência. 

E, se considerarmos que a maioria pertence a um nOcleo laminar de no mrnino 
3 pessoas temos alguma coisa em tomo de 30% de brasileiros que, direta ou IÍ'ldire
tamente, convivem com essa problemática. As deficiências mentais, decerto as mais 
Imitadoras, sAo as de maior incidência, atingindo a 5% da população; em segundo lu
gar vêm as deficiências tl'slcas, atingindo a 2%; depois, as deficiências auditivas com 
1,5%; em seguida, as deficiências mOitlpias, 1,0% e por fim as deficiências da visão, 
atingindo a 0,5% dos brasileiros. 

3. DIFICULDADES DE UM PROCESSO DE INTEGRAÇAO 

Os maiores 6blces à Integração dos portadores de deficiência residem 110 pre
conceito e na gravidade dos problemas sociais e atingem a toda sociedade brasileira. 

Aiêm disso constituem-se, ainda, em dificuldades à Integração: 
- a desinfonnaçllo por parte da comunidade em geral; 
- a insuficiência de informações atuallzadas relativas à pessoa portadora de 

deficiência; 
- as atitudes de muitos portadores de deficiência, que preferem viver apenas 

com seus pares; 
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- as reaçOes de negação à deficiência ou de superpi'Oteçllo por parte das ~ 
Ras; 

- as caracterfsticas de multas organizações de atendimento às pessoas porta
doras de deficiência que apelam para o assistencialismo protecionista; 

- a falta de análise crftlca e reflexiva acerca da integração, envolvendo técnicos 
e portadores de deficiência; 

- insuficiência de ações coordenadas dos serviços dlsponfveis da comunidade, 
governamentais e nao governamentais, acarretendo pulverizaçao de meios; 

- as ambiguidades na interpretação de textos dos_ documentos legais referentes 
aos portadores de deficiência; 

- a morosidade nas açOes dos vários 6rgAos govemamenteis relativas ao 
atendimento das necessidades das pessoas portadoras de deficiência; 

- carência de recursos financeiros e rnatenaís destinados ao seu atendimento 
nas áreas de saade, educaçAo e trabalho, primordialmente; e 

- a Insuficiência de recursos humanos devidamente qualificados para seu aten
dimento. 

As dificuldades identificadas exigem o estabelecimento de objetivos para a im
plantaçao e inplementaçao de Planos, .Programas, Projetos e ativldades de il"'egra
çao. 

4. PRINCÍPIOS 

Nascidos lvres e Iguais em dignidade, qualquer ln<lvfduo - sem preconceitos 
ou dscriminações - tem, democraticamente, direito de buscar ao longo da existência 
sua reaBzaçAo pessoal iinica e irredutfvel a nonnas ou padrões, impostos pelo grupo. 

A construçâo da desejável ordem social democrãtica só ê possfvel quando: 
a) o valor da igualdade de oportunidades decorrer da aceitaçAo de que todos 

têm direito de compartilhar da vida em sociedade, respeitadas as diferenças lndfvl. 
duais. Sabe-se que a desigualdade é componente estrutural e inevitável em toda so
ciedade. O valor dernocrãtico da igualdade refere-se às oportunidades a que todos os 
desiguais fazem juz; 

b) a dinensAo de lberdade é considerada como atrlluto básico do homem, 

agente e beneficiário da democracia, esclarecidos os limites entre igualdade e liberda
de; 

c) o respeito à dignidade da pessoa humana é considerada corno valor intrfnse
coao homem. 

Alêm dos valores democráticos, a justiça social representa um compromisso 
que garante a todos e a cada um o alcance de nfveis mals elevados de bem-estar. 
A justiça social opei'aclonaBza-se em sociedades democráticas através de oferta 
mals ampla e igualilérla de oportunidades, sem priVJlêglos. 

A Polftlca ora concebida tem como base tais valores que devem nortear a me
lhoria da qualidade de vida dos portadores de deficiência e o atendimento às suas ne-
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oossk::lsdw ~iô!WÁl, oorn rak!mansmo ou fliafiti'!Jpia, apenss pelos direitos que lhes 
slio Inerentes. 

Com !:t!JlSe lleSsajj considerações, pode-se afirmar: 
- a famlia, a sociedade e o Estado têm deveres para com os portadores de de

tlciêncla, assegurando-lhes uma existência condigna; 
- as pessoas portadoras de deficiência têm o dever de participar efetivamente 

da sociedade, contribuindo na consecução dos objetivos nacionais; 
- as pessoas portadoras de deficiê!lcia têm o direito ao desenvolvimento de 

suas potencialidades para alcançarem a auto-realização sócicHtconõmlca e cultural; 
- a nor:maHzaçlio, lndlvidualizaçlio, simplificação, interiorização, constituem 

prindpios básicos à concepção de Politicas Nacionais ou setoriais que visem integrar 
os portadores de deficiência. 

5. DIRETRIZES GERAIS 

- possibintar mecanismos que agilizem e favoreçam o desenvolvimento das 
pessoas portadoras de deficiência; 

- adotar estratégias que articulem organismos Internacionais, órgãos póblcos e 
privados, para implantaçlio desta politica; 

- viabilizar a participação das pessoas portadoras de deficiência através de 
suas entidades representativas ou de especialistas por elas Indicados, em Iodas as 
fases de implementaçAo e avallaçAo desta polllica; 

- agilizar a execuçlio das açOes dos Órgãos governamentais e nlio governa
mentais relativas à Integração das pessoas portadoras de deficiência; 

- garantir a efetlvidade na prestação de serviços, descaracterizlll'ldo-se o iflde. 
sej4vel cunho de asslstenclaHsmo protecionista; 

- elaborar Politicas setoriais nas ãreas de educação, trabalho, saOde, esporte e 
lazer e outras voltadas para a pessoa portadora de deficiência. 

6. OBJETJVOS E AÇÓES ESTRATÉGICAS 

6.1 Objetivos 

• Integração das ações nas áreas de saôde, educação e assistência social de 
órgãos l)llblcos, privados e comunitários com o envolvimento de instituições cientll
cas, visando reduzir a Incidência de nascimentos de pessoas portedoras de deficiên
cia; 
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• atendimento, pelo poder p(lbr.co, das pessoas portadoras de deficiência a nl
vel de creche, pré-escolar e escolar, compatfvel com suas necessidades especiais 
em educação, reabilitação e integração social; 

• oportunização, aos portadores de deficiência, de quar.licação profissional e 
Incorporação no mercado de trabalho com meio de auto rear.zação e lnteração socia~ 

• apoio. à fonnaçll.o de recursos humanos para suprimento das necessidades 
de atendimento das pessoas portadoras de deficiência e/ou necessidades especiais; 
numa filosofia cuja atuação profissional seja orientada para a concretização dos prin
dpios da nonnalização e integração social; 

• articulação com entidades governamentais privadas e comunitértas a nfvel fe
deral, estadual e municipal, visando garantir a efelivldade dos programas de preven
ção, de atendimento especializado e de integração social, bem como a quar.dade do 
serviço ofertado, evitando ações paralelas e dispersão de esforços e recursos. 

6.2 AÇÕES ESTRATÉGICAS 

6.2.1 Educação, Esporte e Lazer 

• fonnar e treinar multiplicadores para o atendimento educacional especlar.zado; 
• propor reciclagem de professores do sistema regular de ensino, nos nfvels 

estadual e municipal, visando o cumprimento da detenninação constitucional do Art. 
208; 

• estimular a fonnaçll.o de •professores reabilitadores• e •educadores Infantis•; 
• forne~tar a implantação de serviços de apoio aos educandos com necessida

des especiais; 
• promover a especiar.zação de professores para funções de professor con

sultor e professor itinerante; 

• implantar salas de recursos de apoio a portadores de necessidades es~ 
clals; 

• difundir, atravês de alteração curricular nos cursos de graduação, Informa.. 
ções sobre portadores de deficiências; 

• adequar os programas de capacitação profissional às especificidades do 
portador de deficiência em articulação com as organizações pOblicas e privadas re
presentativas; 

• estimular a pesquisa, a Investigação e aquisições clentllicas que contribuam 
para o conhecimento e combate tento às causas quanto aos efeitos das deficiências. 

• estimular a melhoria e o aperf81çoarnento tecnológico de equipamentos e ma
teriais destinados à prática desportiva das pessoas portadoras ele deficiências; 

• Incentivar a geraçllo do conhecimento clenlllico que pennita a prática despor· 
tiva das pessoas portadoras de deflci&!Ícia; 
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• apoiar a pesquisa e desenVOlvtmento tecnoiOglco voltados para o desporto 
das pessoas portadoras de deficiêncla, de Iniciativa de pesquisadores, ~ 
mente ou em grupo, com ou sem vrnculo institucional, que contriJuam com o aumento da 
prAtica desportiva; 

• estimular a execução de programas de fonnação e aperfeiçoamento de doo 
centes para a ãraa de Educação Ffslca Especial. 

6.2.2 S!l,úde e Assistência Social 

• apoiar Iniciativas que visam a divulgação de meios de prevenção de deflciên-
elas; 

• apoiar a inplantação de serviços de prevençlo de deficiências no perfodo ps
ri-natal; 

• Incentivar o desenvolvimento de serviços de esllmuiaçlo e lntervençlo ~ 
coce; 

• estimular o aparelhamento de centros hospitalares com unidades de trata
mento Intensivo a gestantes e ao recêm-nascfdo; 

• fomentar a criação de serviços de educação famlfiar para a redução de uniões 
consangürneas; 

• 111cent1var o con:mate a agentes agressores ao feto como a poluição qufmlca e 
ambiental: 

• apoiar a implantação e implementaçllo de um sistema .Itinerante de reabUita
ção para atendimento às regiões Inóspitas e carentes de recursos especializados; 

• promover a aplicação da legislação de remoçllo de barreiras arquitet6nlcas; 
• Incentivar a adaptação dos recursos comunltêrios existentes, visando melho

res oondlç&rs de mobilidade e acessblldade do portador de deficiência. 

6.2.3 - T111balho e PrevkNncla Social 

• propor a regulamentação do "'rabalho em regime especial" do portador de de
ficiência sem condições Imediatas de atuação no mercado competitivo de trabalho -
cooperativas, empresas associativas ou centros de produção - abrangendo: 

• seguridade social; 

• regime de holirfo especial; 

• regime próprio de assistência mêdica, têcnlca e de orientação sobre aciden
tes de trabalho; 

• regime especial de trabalho; 

• leventamento de novas alternativas de trabalho competitivo na ãraa urbana e 
rural. 
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AtHXOS 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

DISPOSIÇÕES REFERENTES A PESSOA PORTADORA 

DE DEFICI~NCIA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

TÍTULO 11 DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS 

CAPÍTULO 11 DOS DIREITOS SOCIAIS 

Quinta-feira 12 7305 

Art. 79 - São dlre~os dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 
visem à melhoria de sua condição social: 

XXXI - proibição de qualquer discriminação no tocante a saiãrio e critério de 
admissão do trabalhador poriador de deficiência. 

TiTULO III DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO 

CAPÍTULO 11 DA UNIÃO 

Art. 23 - É competência comum da união, dos Estados, dos Dls~o Federal e 
dos Municlpios: 

11 - cuidar da saOde e assistência pObiica, da proteção e garantia das pessoas 
poriadoras de deficiência; 

Art. 24 - Compete â União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concor
rentemente sobre: 

XIV - proteção e integração social das pessoas poriadoras de deficiência, 
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TITULO III DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO 

CAPÍTULO VIl DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

SEÇÃO I DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 37 - A administraçllo pObBca direta, indireta ou fundacional, da qualquer 
dos Podares da Unillo, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municlpios obedacerâ 
aos princfpios da legafldacle, inpessoafidade, rnora6dade, pub6cidada e, também, ao 
seguinte: 

VIII - a lei reservam percentual dos cargos e empregos pObficos para as pes
soas portadoras da daficiãncla e dafinlrâ os critérios da sua admissllo. 

TITULO VIII DA ORDEM SOCIAL 

CAPÍTULO 11 DA SEGURIDADE SOCIAL 

SEÇÃO IV DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Art. 203- A assistência social serã prestada a quem dela necessitar, indapen
dantemente da contribuiçlío à seguridade social, e tem por objetivos: 

VI - a habiBtaçllo e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a 
promoçllo da sua lntegraçlío à vida comunRãrla; 

V - a garantia de um salãoio mfnimo de beneficio mensal à pessoa portadora de 
daficlância e ao Idoso que comprovem nllo possuir meios da prover a própria manu
lençlio ou de tê-la provida por sua famnia, conforme dispuser a lei. 

TITULO VIII DA ORDEM SOCIAL 

CAPÍTULO VIl DA FAMÍLIA, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE E DO 
IDOSO 

Art. 227- é: dever da Iam ma, da sociedade e do estado assegurar à criança e 
ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saCida, à alimentaçllo, à 
llducaçllo, ao lazer, à profissionalização, à cuRura, à dignidade, ao respeito, à liberda· 

ee e a convivência !amOlar e comunRãrla, alêm da colocê-ios a salvo da toda a forma 
de negligência, dlscriminaçllo, exploraçllo, violência, crueldade e opressllo. 

§ 12 - O Estado promoverá programas da assistência Integral à saCida da 
criança e do adolescente, admRida a participaçlío da entidades nlío governamentais e 
obedecendo os seguintes preceRos; 

11 - criaçllo de programas da prevenção e atendimento especializado para os 
portadores da deficiência llsica, sensorial ou mental, bem corno da inlegraçlío soçlal 

Agosto de 1993 . 
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do adolescente portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a 
convivência, e a facilltaçl!o do acesso aos bens e serviços coletivos, com a ellmlna
çl!o de preconceitos e obs!Aculos arqulte!Onicos. 

§ 29 - A lei disporá sobre nonnas de construçllo dos logradouro& e edltfclos 
de uso pObriCO e de fabricaçl!o de velculos de transporte coletivo, a fin de garantir o 
acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência. 

TITULO IX DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS 

Art. 244 - A lei disporá sobre a adaptação dos logradouros, ediflclos de uso 
pObllco e dos velculos de transporte colativo atualmente existentes a fin de garantir 
acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência, conforme o disposto no art. 
227, & 29. 

LEI N9 7.853, DE 24 DE OUTUBRO DE 1989. 

Dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua integração so
cial, sobre a Coordenadoria Nacional para lntegraçl!o da Pessoa Portadora de Defi
ciência (COROE), Institui a tutela jurisdicional de interesses coletivos ou difusos des
sas pessoas, disciplina a atuaçl!o do Ministério POblico, define crimes, e dâ outras 
providências. 

Normas Gerais: 

Art. 19 - Ficam estabelecidos nonnas gerais que asseguram o pleno exerci-
cio dos direitos Individuais e sociais das pessoas portadoras de deficiência, e sua 
efetiva Integração sociai, nos termos desta Lei. 

§ 19 - na apficaçllo e Interpretação desta Lei, . serão considerados os valores 
bâsfcos da igualdade de tratamento e oportunidade, da justiça social do respeito à 
dignidade da pessoa humana, do bem-estar, e outros, Indicados na Constituição ou 
justificados pelos princ"ios gerais de d~elto. 

§ 29 - as normas desta lei visam a garantir a5 pessoas· portadoras de defi
ciência as açOes governamentais necessârias ao seu cumprimento e das demais dls
posiçOes constitucionais e legais, que lhes concernem, afastadas as discriminaçOes e 
os preconceitos de qualquer espécie, e entendida a matéria corno obrigação nacional 
a cargo do Poder POblico e da sociedade. 

Responsabilidade do Poder PObfico: 

Art. 29 - Ao Poder Púbico e seus órgãos cabe assegurar às pessoas porta
doras de deficência o pleno exerdclo de seus direitos bâsicos, inclusive. dos direitos à 
edl!cação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à previdência social ao amparo à Infância e 
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à maternidade, e de outros que, decorrentes da Constituiçlio e das leis propiciem seu 
bem-estar pessoal, social e econOmico. 

Parágrafo 6nico- para o fim estabelecido no caput deste artigo, os órgãos e en
tidades da administração direta e indlreta devem dispensar, no ãmbito de sua compe
tência e finalidade, aos assuntos objeto desta Lei, tratamento prioritário e adeQuado, 
tendente a viabülzar, sem prejufzo de outras, medidas nas âreas de educaçlio, saõde, 
formação profissional e recursos humanos. 

ResponsablrKiades do Mlnislêrio Póblico - A Defesa dos Interesses 
COieUwos e Difusos: 

Art. 39 -As ações civis pQbficas destinadas à proteção de irl\eresses coleti
vos ou ádusos das pessoas portadoras de deficiência poderlio ser propostas pelo M~ 

nistêrio Pllbllco, pela UniAo, Estados, Municfpios e Distrito Federal; por associações 
constitul'da)M mais de 1 (um) ano, nos termos da Lei Civil, autarquia, empresa polbl~ 
ca, fundação ou sociedade de ecooomia mista que inclua, entre suas fina6dades ins
titucionais, a proteçlio das pessoas portadoras de deficiência. 

Criminalização do Preconceito: 

Art. 39 -Constitui crime punfvel com reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e 
multa: 

1 - recusar, suspender, procrastinar, cancelar ou fazer cessar, sem justa cau
sa a inscrição de aluno em estabelecimento de ensino de qualquer curso ou grau, pQ
blco ou privado, por motivos derivados da deficiência que porta; 

11 - obstar, sem justa causa, o acesso de alguêm a qualquer cargo póbllco, 
por motivos derivados de sua deficiência; 

III - negar, sem justa causa, a alguém, por motivos derivados de sua defl
clêncfa, emprego ou trabalho; 

IV - recui'SOS, retardar ou dificultar lntemeçlio ou deixar de prestar assistência 
mêcllco-hospltaiar e ambulatorfal, quando possrve~ à passos portadora de deficiência; 

V - deixar de cumprir, retardar ou frustrar, sem justo motivo, a execuçlio de 
ordem judclal expedida na açlio civil a que alude esta Lei; e 

VI - recusar, retardar ou omitir dados 16cnlcos indlspensãveis à propositura 
da açlio civil, objelo desta Lei, quando requisitados pelo Ministério POblico. 
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DECRETO PI~ 214, i:IE i 2 DE SETEMBRO DE 1991 

Dispõe sobre a competência, composlçtio e o funcionamento 
do Conselho Consultivo da Coordenadoria Nacional para Inte
gração da Pessoa Poriadora de Deficiência - COROE. 

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exerclcio do cargo de PRESIDEN· 
TE DA REPÚBLICA, no uso das atribulçOes que lhe confere o art. 84, Incisos IV e VI, 
da ConstitulçAo, e tendo em vista o disposto no art. 13 da Lei n• 7,853, de 24 de outubro 
de 1989, 

DECRETA: 

Art. 1• - Ao Conselho Consuttivo, órgAo coleglado da Coordenadoria Nacional 
para lntegraçlio da Pessoa Poriadora de Deficiência - COROE, previsto no art. 13 da 

Lei n• 7 .853, de 1989, compete: 

I - opinar sobre o desenvolvinento da Polftica Nacional para lntegraçAo da Pes
soa Poriadora de Deficiência; 

11 - apresentar sugest6es para o encaminhamento dessa polftica; 

III- responder a consuttas formuladas pela COROE; 

Art. 2" - O Conselho Consuttivo tem a seguinte composição: 

I -o Coordenador Nacional da COROE, que o presidirA; 

11 - um representante da Secretaria Nacional de Promoção Social do Ministério 

da Açlio Socla~ 

III - um representante da Fundação Legião BrasHeira de Assistência - LBA; 

IV - um representante da Fundação Centro Brasüeiro para a Infância e Adoles

cência - CBIA; 

V - um representante do Ministério da Educação; 

VI - um representante do Ministério da SaOde; 

VIl- um representante do Ministério da Infra-Estrutura; 

VIU -um representante do Ministério do Trabalho e da Previdência Social; 

IX - um representante do Ministério POblco; 

X - nove representantes, escolhidos através de entendimento nacional, de enti· 
dades nlío-govemamentals Hgadas aos assuntos pertinentes l pessoa portadora de 
deficiência, nacionalmente reconhecidas pelo trabalho desenvolvido. 
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Parágrafo llnlco. O Presidente do Conselho Consultivo poderá, ainda. convidar 
para parUcipar das reuniões representantes de 6rgAos e entidades cuja col!lboraçat. . 
consld~re n,ecessãrla. .. , -, ; .• : •• . :_··~··. . . . .. . . 

• •.· ' : •·r J f; '!!i-:rl,,'' 

Art.' 3º - Os tnetnliros do Conselho, bem como os seus suplentes, serlio indica
dos ao Coordenador Nacional da COROE e nomeados p_elo Ministro da Açllo Social, 
para mandato de dois anos, permitida a recondução. 

Art. 4º - A função de membro do Conselho Nacional· é consfde;ada de 1Rteresse 
-- •! ... ' . ' ' - . 

pllblico relevante e n!lo. ~erã remunerada. 

Art. 5" - O Conselho Consuftivo reunir-se-A ordinariamente uma vez por trimestre 
e, extraordinariamente, por iniciativa de um terço de seus membros, mediante manifes

tação escrtta, com antecedência de dez dias, e de6berará por maiài'ia de votos dos 
Conselheiros presentes. 

-. '~ . 
Art. ffi - Os serviços de secretaria execUtiva do 'Cónserho -serão proporcionados 

pela Coordenadoria Nacional para Lnte.ll.'aç!lo da Pessoa Portadora de Deficiência. 

. . . . 

Art. 79 - O Regimento Interno do Conselho será aprovado pelo Ministro da Ação 
Social. 

Art. 8º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 9º- Revoga-se o Decreto no 94.806, de 31 <!.<1 agosto-de 1987. 
·- ,. 
' BrasRia, 12 de setembro de 1991, 170" da lndependênclà e 103".da Repllb6ca. 

fT AMAR FRANCO 
MMJ!lPda PrpcÕ!JIO 

Agosto de 1993 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concad<i 
a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA (PFL ___: SE_- Pronuncia 
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.:; e SrS. Senadores, 
no dia 27 de agosto do corrente ano, em Aracaju, a Federação 
das Mulheres do Brasil, entidade sem fins lucrativos com sede 
em São Paulo, realizará o I Encontro Sergipano sobre o tema 
"As Mulheres e a AIOS", visando um trabalho de esclareci
mento e disseminação de informaç6cs cieDfífícas"e recôiiiêll
dações preventivas que vêm sendo divulgadas por órgãos ofi
ciais e entidades especializadas na luta dos governos e da _ 
ciência contra este mal do século que tem- vitimado tanta 
gente e ainda se constitui numa ameaça à· sâúde pública em 
nosso País e em todo o mundo. 

Ü obj~tivo de~te Seminário, Sr. PieSi"'d~Tite, éju~tamente 
o de discutir, iriforriiãr ·e cohScierltizatrepre-sentantes das lide
ranças femininas para atuarem junto -às faixas mais carentes 
da população, visando atitudes preventivas pessoais e familia
res.quanto a esta enfermidade e sua contami_l)ação. _---

Este encontro pretende atingir cerca de 300 lideranças 
femininas em todo o Estado, envolvendo Associações, Federa
ções e Sindicatos de vários municípios sob liderança feminina. 

Esta doença traiçoeira, que tem atingido suas vítimas 
em todas as camadas da população e da sociedade, alcançando, 
principalmente, os mais imprudentes, os menos informados 
e, especialmente, aquelas pessoas que-menoSprezam recomen
daç6es de prudência, só _se torna mais evitável por meio de 
precauções decorrentes de intenso processo de conscientiza
ção. 

A Federação das Mulheres de Sergipe. reconhecida como 
entidade de utilidade pública, por lei municipal de 1988, é 
presidida pela Sr'i Nicelma Sampaio, que tem admirável e 
destacada atuação no seio da sociedade sergipana, con-stituin
do-se numa expressão de indiscutível prestígio entre as lideran
ças femininas, também promoveu, no dia·7 de agosto do cor
rente mês, o lançamento de um Projeto de Alfabetização 
de Adultos voltado para as famílias de baixa renda, seu meio 
familiar, e a condição da mulher sem instrução quanto aos 
direitos corno cidadã, as questões básicas de informações de 
higiene e saúde, além de procurar influenciá-la na qualidade 
de educação dos filhos. _ 

-A Federação das Mulheres de Sergipe, sob a presidência 
-da Sr'! Nicelma Sampaio, que·me entregou pessoalmente con-
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vite para participar de uma palestra sobre o tema uo Papel 
da Mulher na Cidadania_", por ocasião do lançamento do refe
rido projeto de alfabetização e profissionalização, ao qual 
não pude comparecer devido a compromissos anteriores assu
midos, vem realizando um importante trabalho de conscien
tização e desenvolvimento de comunidade dentro da temática 
que diz respeito aos assu-ntoS de maiOr importâricia da proble
mática feminina e a SUa pa-rticipaç-ão na famfiia, nà-sodedade 
e no desenvolvimento do Estado e do País. --

Nesta oportunidade quero manifestar o meu desejo de 
que esse trabalho que vem sendo desenvolvido pela Federação 
das Mulheres do Brasil atinja seus propósitOs e seja fecurido 
na busca de soluções para os problemas que abordam, visando 
o aprimoramento de nossa sociedade e uma melhor, mais 

FederaçAo doo Mulhores de Sergipe 

c.c.c - 16460891 I 0001 - 07 

eficiente e mais justa parceria de participação da mulher e 
do homem no fortalecimento da família e no desenvolvimento 
de nosso País. 

Finalizando, Sr. Presidente, peço a transcrição com o 
meu pronunciamento do convite que recebi para o lançamento 

____ do Projeto de Lei_n'? 1362, da Prefeitura Municipal de Aracaju, 
que reconhece d<:! utilidade públiCa a Federação das Mulheres 
de Sergipe,- e dos itens Apresentação, Objetivos e Metas dos 
dois projetes a que me referi, intitulados: "As Mulheres e 

. a AIDS" e "Alfabetização de Adultos". 

DOClJMENTO A QUE SE REFERE O SR. SENA
DOR LOURlVAL BAPTISTA EM SEU PRONUN
CIAMENTO: 

End. Rua são ·joão;Í49- s·to~ Antônio 
...-.. - :---
r;;Aracaju-s~ Fone: 211 1255 

.Q..Q!!!11! 

A Federação das llllheres de Sergipe, A CoDfedera.ção das 

JWJ.heres do llrasU e a ASSOCIAÇÃO DAS l\IULBEllES.DE Nl SI DO so~ 

CORRO; Tem a grata ae.tis.façíio da convidar V .s•. a pa.rt:i.cipa.rdo 

la.nça.mento do projeto de Alfabetização para adul.to, e Profissio

nalização, oDde na. oportunidade haverá uma pa~estra sobre " O 

Pape~ da MULHER NA ClDADAl!IIA " no :proximo dia 07 de Agosto, ás 

~9:00hs na. Av. "L" nR 05 Conj. João Alvas Filho. 

o Evento contará. com a :preaança. de autoridades ~ooUs e 
Dr. Si1vio Renato DD~P!I.~astra.nte~ 

Ao Ex:m2 Sr. 

Louriva~ B:ltista 

Nica 

l!t'asidenta da FMSE 

DD. Senador do Estado de Sergipe 
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ESTADO OE S_ER.GIPE 

PRóFEITyRA MUNiCiPAL DE AR:I\CAJU 

LEI N . .J3..ç:~·-·····-
DE .9 DE MAIO CE 1988 

· .Reconhec~ de ü.~_i.lidade p~blica a 11 F§ 

DERAÇJ\0 DAS MULHERES DE SERGIPE" e 

dá -p~Ovidências cOrreiatãs .. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE.ARACAJU. 

Agosto de 1993 

Faço saber ~e a.Câm~r~ d~ Vereadores aprovou e eu 

sanciono ·a seguinte Lei: 

A~t. 12· - Fica reconheci~~ de uti~idade pública ,a 

"F~~O DAS MULHERES DE SERGIPE'' com sede e foro jurídico n~_2 

ta Cidade de Aracaju, Capital do Estado de Sergipe. 

Art. 4.2 - Esta Lei-- entrar_á .€m vigor na data de ·sua 

publicação, rev?gadas aS disposições em contrário. 

Palácio "I.nácio Barbosa", em ~-aju, 9 de maio 

de 1988. 

JACKSON LIMA 

. 
en .. 

) 
~r e to 

Secretáric Geral. do Município 

-Ana Mar~~emberJkcôrtes 
. ~--cre~"ril~· A<;fão SoTal 
\ . " --~~ -) <· •'-'< <"-.> 'IL--~ ~---~ 
Cr~at~ o ~ ~eqo esta 
Secretário Municip~ de Assuntos 

Jui!d~cos -Em exe~cício 
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P R O J E T O 

ALFABETIZAÇÃO DE _ ADULTOS 

sur,rli.RIO 

I- IDENTIFIQAÇÃO 

rr,.;. APRESENTAÇÃO 

III- JUSTIFICATIVA 

IV,.. OJ3JETIVOS 

V- METODOLOGIA 

VI- METAS 

VII- RECURSOS NECESS!RIOS 

I- IDENTIFICA~10 

Projeto: Al:fabetização de hiul tos 

_ Quint~-feira 12 73f3 

~-~--~·-~· 

--.,=- ,.. '-··' 

Entidade Responsavel: Federação das I.lillheres de Sergipe 

Confederação das' Tvlillheres do Rra.siJ. 

Endereço: Sede Nacional: Rua Avahandava,576-CEP:' ·oJ.306-0 

00-são Paulo-SP Fone: (Oll) 256 4354-2552224 , 

Fax. (OJ.J.) 257 2648. 

Sede Regional: Rua são João,l49-ST2 l.ntÔnio 

Fone: (079) 2llJ.265. CEP: 49000 

Presidente: nacional- Rosanita Campos 

Regional- Nicelma Sampaio 

Abrangência- r,l.mic:fp:ios Sergipanos e AssociaçÕes . de inu

lheres desta municipalidade. 
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II- APRESENTAçT.O 

~ 

A Confederação das I>Tulheres do Br-asil ~ entidade sem 

fins luc.rativos, de abrangência nacional, :fundada em l988 

em são Paulo, no palácio das convenções no llllb.embi sob a 

decisão de 5000 delegadas, eleitas para representar seus es 

tados no congresso. 

A Federação das :tfu.lheres de Sergipe,~ entidade sem 

fins lucrativos,de abrangência municipal fUndada em 03 de 

Dezembro de l987 na câmara municipal de Aracaju, sob a de 

cisão de 200 mulheres representantes de diversas entidades 

Sergipa.na • 

.Ambas numa ação conjunta com a finalidade de promover 

a participação da mUlher em todos os níveis, bem como des~ 

volver muitas lutas com, o objetivo de conquistar 

benefÍcios pará as mulheres, de grande relevância e 

sacio-polÍtico-cultural. 

. , 
mu:meros 

valor 

As mulheres Sergipana têm garra e compromisso com o 
, 

futuro,portanto desenvolver o programa Educacional, e in-

tegrar todas os municipios rompendo as barreiras do·analf'a

betismo que in·~em nossos iares e nossas famílias princi

palmente mulheres chefes de família é uma de nossas maiores 
-

bandeiras enfrentar este desafio. 

III- JUSTIFICATIVA 
, . , 

A polêmica atual sobre o desenvolvimento socio-:pol~-

tico-educacional do Brasil, e~-especial de uma de suas 

regiÕes mais afetadas, sem d~vida é o nordeste e ~arque 

não dizer em particular Sergipe-sé faz necessário e ur

gente. 
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A pro:funda crise sÓcio-educacional gerada pelo sub

desenvolvimento faz do adolescente em idade defasada ~s 

mulheres adultas suas :principais vÍtimas,fazendo com g_ue 

parcelas significativas da população brasileira/Sergipana 

viva em condiçÕes de analfabetismo quase absoluto• 

t essencisl engajar toda a sociedade Sergi:pana :para 

superar as desigualdades .m:unicipais, para tanto destaca -

se a necessidade de estimular e desenvolver a :participa

ção feminina em :politicas educacionais concre~as g_ue :pro

movam o desenvolvimento Educacional. 

A CMB e a Federação das L'fulheres de Sergipe tem atu

ado neste sentido, atraves de palestras, seminários e en

contros em prol da " Campanha de .AJ.i'abetização de I.úl..."IJ.ere 

Adultas "• dando pri..,ridade ás :maes Chefes-de Família, ~ 

lheres g_ue dividem o seu tempo, com a guarda dos fiL"IJ.os,o 

trabalr.o e o sustento da casa, com destaque para a-alfabe 

tização. 

A realização deste projeto espera proporcionar o de

bate decisivo sobre alternativas de implantação g_ue pos

sam ser efetivadas pelo M:i...r.üst~rio da Educação- SESI- CNI 

CDM-Prefei turas e câmaras Municipais, Governos Estaduais, 

LBA- SESC-SENAa, também em :parceria com a iniciativa pri

vada g_ue, notadam.ente devem ser·praticadas levando-se em 

consideração os anseios da fam{lia Sergipana, em especial 

o papel e o:peso desempenhado pela mulher na eg_uaçao des

tas propostas. 

~ de se ressaltar a importância da concepção do nosso 

:projeto, para tanto esperamos contar com os apoios. na :ma

ior brevidade poss!vel :para darmos um basta no analfabetismo. 
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A)·· Acabar com ·a·.analfabetismo q_ue vem refletindo na vida 

das mulheres, tornando uma grave problém~tica, a exemplo, 

no acesso ao mercado de trabalho. 

<B) -AnaJ.isar, es.timula.r .e integra:J;' ,a :participação temi

nina _.n.o·.:processo·.de desenvolvimento Educacional, na ga

rantia de seus direi tos enquanto c:i.dadã, em questões bá-

sicas de informações de higiene e saÚde, além de 

enciar na qualidade de educação aos filhos. 

influ-

C) Utilizar €stes e outros tipos de deficiências q_ue o 

analfabetismo impÓs ás mulher?s, como base para o progra

ma de alfabetização além do aprendizado da leitura e da 

escrita. 

D) Alfabetizar e preparar a mulher, para que esta tenha 

melhores condiçÕes no· acesso ao mercado de traball10 e na 

compreensão dos problemas de toda a ordem que surgem em 

seu dia a dia. 

V- METODOLOGIA 

a) Falestras, Sem~ios e encontros envolvendo diversos 

setores interessados na integração e desenvolvimento só

cio-politico-cultural-educacional no combate as deficiên

cias que o analfabetismo -empõe ás múlheres. 

b) OrganJhzação de Encontros, municipais e de bairros ,prep~ 

ratório para a implantação e .Ex:ecução do projeto de Alfab~ 

tização, através da fundação das Escolas para Thfulheres. 
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Vr- l\:ETAS 

a) Erradicar o analfabetismo em nosso Estado envolvendo 

mtLL~eres-~es Chefes de Fa~~lia. 

b) Integrar ~!ulheres n_a_ Grande maioria adultas e maõs que 

estejam inseridas na camada mais pobre da população. 

VII- RECURSOS NECESS!JRIOS 

a) RECLJRSOS I.ú'I.TERIAIS 

• Material de consumo 

• Giz branco e de cores 

• Apagador 

• Papel Chame:x: 

• Cartolina 

• Duple:x: 

• rápis Grafite 

• Borracha 

• Grampo 

• Caneta esfereográfica,preta,ve~elha e azul 

• Cola Tenaz 

• rápis hidraccir-

• Pincel atÔmico 

• Papel higiênico 

• Cadernos 

• Clips 

• Pastas classificadora c/ elástico 

• Stencil todas as cores 
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• Pape~ :pautado 

• Quadro negro ou verde 

• Alcoo~ 

• Cola 

b) !Ja.terial Permanente 

• Carte:Lras 

• Bureaux 

• Armário de aço 

• .Arq_uivo 

.. Estante 

• Escrivaninha 

• WÁCJ.uina de dati~ografia 

o IliüneÓgrafo ~ a~cool 

• Filtro ou Bebedo:u.:co 

. • Perfurador 

• Grampeador 

o Almofada 

c) Recursos Humanos 

• 05 professores ~olivalentes 

• 02 administradores Escolar 

• o~ orientador . 

o 02 supervisores 

o 02 aUxiliar de serviços gerais 

Agosto de !993 

• 02 secret~ias c/ experiencia em escrituração escolar .. 
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P R O J E 1 O 

I. EITCONTRO SERG IPliNO 

" ..;.s LTITLHERES E A AIDS " 

. ,·, 

SUMÀRIO 

r. IDENTIFICAÇÃO 

II. APRESENTAÇÃO 

III. JUSTIFIC.A.!I!IVA 

rr. OBJETIVCS 

v. METODOLOGT.fb ' .. ' . ' 
. - .. - .. -

vi. METAS . ' . ' ... 

VII. RECURSOS IT.ECESSÀRIO.S 

I. IDEI-TTIFICAÇ!l:O 

Projeto: I Encontro Sergipano " As I1:fillheres e a AIDS " 

Local: AuditÓrio do lliUfESE, Avo A"U.o"'"U,sto r,lJ.ynard,321 

Data: 27 de Agosto 

Horário: 19:30 hs 

Entidede Responsavel: Fl'i1SE/m.m - GAPA 

Endereço: Sede Nacional- Rua Avanhandava~576~ CEP.Ol30 

6-000-são Beulo-SP, Fone: Oll-2564354 

Sede Regional: Rua são João,l49-ST~ AntÔnio 

kracaju-SE. CEP: 49000 Fone 2ll l265 
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Presidente: Nicelma Sampaio (Regiànal ) 

Rosanita Campos ( Nacional ) 

Abrangência: Associações de. T.Iul.heres, Federações, Sin

dicat9S de varies municípios do nosso.Es 

tado e local. 

Inscrição T,funicipal: LeLnQ 1362/88 

II. APRESENTAÇ]i.O 

Agosto de 1993 

A Federação das 1\fuJlleres de Sergipe é entidade ... 

sem fins lucrativos,de abra.ngêllcia muni_cipal,com a. finali

dade de promover a participação da J,fuJller em. todo~ osníve·:k~. 

Foi fundada em 03 de Dezembro de 1987TJ na . câmara liluricipal. 

de Aracaju,sob a decisão de 200 mulheres representantes de 

diversas entidades Sergipana. 

Temos desenvolvido mui tas lutas e conquistado 

inúmeros benefÍcios para as mulheres, de grande importân

cia e valor Social. 

As 1\fulheres Sergipanas têm garra e compromisso 

com o futuro, portanto desenvolver o Br.asil,integrando toda 

as regiÕes, rompendo os grilhÕes de miséria que invadem n2 

ssos lares e nossas famílias, é uma de nossas maiores ban

deiras, principalmente na área de SaÚde. 
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III. JUSTIFICATIVA 

O Debate atual sobre a propagaçao i-~edutivel da epidemia 

de .. uns, crescente no :Brasil, particula=ente em Sergipe, torna

se necessário-~ ação conjunta entre o Governo e a Sociedade or 

ganizada,particula=ente as l.fulheres'; 

A Profunda crise social gerada pelo subdesenvolvimentofaz 

das mulheres, crianças e idosos suas principais vítimas, fazendo 

com que parcelas significativas da população Sergipana, viva em 

condiçÕes de abandono na esfera da SAtr.DE onde a doença tem atin

gido, cada vez mais, parcelas de menor nível de acessoá infor

mação e capacidade econÔmica de enfrentar custos de prevenção e 

de tratamento( como os preservativos ). 

~ Fundamental engajar toda a sociedade Sergipana,para su

perar as desigualdades regionais,para tanto destaca-se a nece

ssidade de estimular e desenvolver a participação feminina pois 

no caso das MUlheres em sua plena idade de criação dos filhos, o 

que traz consequências tremendas para a unidade da família, par

ticula.=ente aquelas de baixa-renda, sem o qual todas as medidas 

preventivas pregonizadas falham por sua abocolagem superficial,a 

discussão é a superação do papel tradicional da mulher na nossa 

sociedade, no 4ue toca ás relaçÕes homem-mulher, a sexual;i..dade 

feminina e o machismo ainda predominante. 
A Bl~E tem atuado neste sentido,através da conquista de 

geração de debates travados, seminários, palestra:s, encontros , 

mesas redondas onde tem surtido efeitos pois os assuntos abor-

dados são extremamente ricos em apontar a complexidade do 

blema, já que sua prevenção envolve toda a bagagem culttL~l 

sociedade no que diz respeito á questão de sexualidad~. 

--~...;...-· -...;;= 

pro

da 
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IV o OBJETIYOS 

A realização deste I Encontro Sergipano 

" As Mulheres ea AIDS " 

Agosto de 1993 

a) P.roporcionará- O debate crucial sobre a discriminação e 

preconceito e avançado contra a falta de solidariedade e 

de condiçÕes reais que evitem a propagação da doença. 

b) Sensibilizar- A sociedade feminina para defender a vida· e 

o futuro. 

c) Retransmitir- As informações obtidas que é a força decisi

va desta luta contra a doença(AIDS). 

d) Apresentar- Inclusive como intercâmbio, as iniciativas da 

F.II!.SE em prol dà formação de rJu.ltiplicadores equacionado 

ao GAP.A. 

Y o Metodologia 

Palestras envolvendo diversas abordagens como a difi

culdade da mulher impor, na relação,o uso do preseva

tivo masculino, dado seu papel prevalent·e de submisão 

Exposição de vídeos sobre a visão predominonte da re~ 

lação homem-mulher sem afetividade auê sustente a fra - -
queza e cuidado mút~o que implica a correta prevenção. 

- P.reparação para o treinamento de l\Iultiplicadores. 
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VI • IJET.A.S 

a) Atingir 300 lideranças femininas de todo o Estado. 

b) Considerar essencial o trabalho comjunto entre F.1~SE 

o GAPA para um amplo programa de treinamento de liderança 

comurui-cária feminina IJara atuarem como agentes multiplic~ 

dores para a prevenção da 13pidemia e orientação. para o 

diagnóstico e tratar;J.ento, munidas desta visão da luta fe

minina, priorizando as areas de menor renda nas regiÕes 

onde a doença ~ mais prevalente 

c) Enfrentar este desafio acreditando rz vida e na po• 

g_sibilidade de transformação e superação de todos as dis

criminações. 

VII. RECURSOS HECESS1':RIOS 

a) Decoração do AuditÓrio(faL~as,arranjos etc.) 

b) 500 Cartazes em 2 cor.es .•..••••.••........ • _ ..•• 

c) 300 _Convites _e Env~~9:J? ~s •••••• !~_••• • • •••••••• •• 

d) 500 Folders ••••••••• ••••••.•••• •.., • • .-. -•••••• • ••• 

e) Ol Rl.ssagem áerea silo Rl.ulo/ajujSão Rl.ulo ••••• 

f) 08 Faixas de --Rua • -••••••••• ~ ••• --. ~ • -•••••••••••• 

g) Carro de Som 1.0 _l!o.ras •• • _ •••• -•••••••• ~~ ••••••••• -

h) Hospeg.?-gem-03 d-iári~~· •••••• • _ ••••••• • •••••• •. • 

i) JOOGamisas •• ••••• _~. •_!__•___!_•; •••••••••• !-~-~ • •• • -. • • •· 

j) Cafezinhos para 300 pessoas ••••••••••••••••••• 

Cr$ 6.ooo,ooo, 
Cr$ 14.0007000, 

Cr$ 7.ooo,ooo, 
Cr$ a.ooo,ooo, 
Cr$ 5J..ooo,ooo, 
Cr$ J.5.ooo,ooo, 
Cr$ 25.ooo,ooo, 
Cr$ 20.700,000, 

Cr$ 6.ooo,ooo, 
Cr$ J.8oooo,ooo, 
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1) Aàrninistração ( tel.Xerox.Fax. etc •• ) •••••••• ) Cr$ 

Cr$ 

s.ooo,ooo, 
9oOOO,ooo, m) Postagem •••••••••••••• ~••••••ooo••••••••••o•• 

Cr$ so.ooo,ooo, 

Total •• o •••• o ••••• o ••••••••••• o ••••••••••• o •• • • cr~ 267.00o,ooo, 

obs. Orçamento realizado em Julho de 1993 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -'Nada mais 
havendo a_ tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, 
designando para a sessão ordinária de manhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-
PROJETO"DE DECRETO LEGISLATIVO 

N• 18, DE 1993 

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

Discussão, cm turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n' 18, de 1993 (n'' 226/92, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto do Tratado sobre Transferência de Presos, 
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo do Canadá, em Bras11ia, em 15 de julho de 
1992. (Dependendo de parecer.) 

-2-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N'! 65, DE 1993 
(Em regime de urgéncia, nos termos do arL 336, c, do 

Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n" 
65, de 1993, de iniciativa da ComisSão Diretora, que trans~ 
forma cargos vagos do Quf!Çiro de Pessoal do Senado Federal. 
(Dependendo de parecer.f 

-3-
REQUERIMENTO N" 516, DE 1993 

Votação, em turno_ único, do Requerimento rt 5!6_, çle 
1993, do Senador Odacir Soares, solicitando, nos termos regi~ 
mentais, a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo 
"Materiais de altíssima radioatividade ameaç3.m Mirlas, Rio, 
São Paulo e o Brasil", publicado no Jornal Tribuna da ImprenM 
sa, edição de 28 de maici de-1993. 

-4-
REQUERIMENTON•~ 537, DE~993 

Votação, cm turno único, -do Requerimento no 537, de 
1993, do Senador Garibaldi Alves Filho, solicitando, nos -terM 
mos regimentais, a transcrição, n~s_Anais do Senado Federal, 
da matéria intitulada ·'A CIA e a Bandeira", de autoria do 
Jornalista João Ernrlio Falcão, publicada no Jornal Correio 
Braziliense~ edição de 31 de maio de 1993. 

-5-· 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

No' 3, DE 1993 

Discussão, em_turno único, do Projeto de Decreto Legis~ 
Iativo n" 3, de 1993 (n\' 81/91, na Câmara dos Deputados), 
homologando ato do Conselho Monetário Nacional qu: .auto~ 
rizou a emissão adicional de papel~moeda, no exerc1C10 de 
1988, no valor de um trilhão, quinhentos e quarenta e três 
bilhões de cruzados. tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n" 191, de 1993, da Co
missão 

- de Assuntos Econômicos. 

-6-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 49, DE 1993 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n" 
49, de 1993 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econó
micos como conclusão de seu Parecer n~ 196, de 1993), que 
autoriza a contratação de operação de arrendamento mercan
til, sem aval da União, pela Empresa Brasileira de Aero~ 

··náutica S. A. - EMBRAER, junto à IBM do Brasil Leasing 
Ltda., destinada à substituição parcial de equipamentos em 
seu Centro de Processamento de Dados. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Está encer
rada a sessão. 

_(Levanta-se a sessão às 18h40min.) 

(*)ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
•. N• 57, DE 1993 

Altera o art. 70 do Ato da Comissão Diretora n~ 
31, de 1987. 

A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de sua 
competência regimental e regul~mentar, resolve: 

Art. 1" O art. 70 do Ato da Comissão Diretora n9 31, 
de 21 de maio de 1987, passa a vigorar com a seguinte: redação: 

'~Art. 70. A gratificação men.Saf int-egral, PefO __ _ 
encargo de membro ou de secretário da Comissão Per~ 
manente de Licitação, corresponderá-ao valor atribuído 
à Função Comissionada, símbolo FC-1, e será devida 
ao servidor que participar, no mínimo, de dez reuniões 
da Comissão, no mês. · 

("') Republicado por haver saído com incq~reção no DCN (Seção 
II) de 3-7-93 · 
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Parágrafo único. A gratificação será paga, pro
porcionalmente, ao servidor que participar, no mês, 
cte um número de reuniões inferior a .9.ez-." 

Art. 2~ Este ~to entra em vigor na ·data de sua publica:
ção, com efeitos fin-a-nceiros a partír do dia 1'1 de julho de 
1993. 

Art. 3<.> Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala da Comissão Dir_ctora, 30 de junho de 1993.- Hum

berto Lucena- Chagas Rodrigues- Levy Dias- Júlio Çam:. 
pos. 

ATO DO PRESIDENTE N• 412, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas_ atribui
ções, em conformidade com a delegação de competência que 
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Dirct_ora n" 2, de 
1973, resolve . _ 

Nomear ROBISON-GONÇAL VES D.E CASTRO para 
o cargo de provimento efetivo de Assessor Legislativo, Nível 
III, Padrão 42, Área de Assessoramento Legislativo, do Qua
dro de Pessoal do Senado F~deral, em virtude de aprovação 
em concurso público, homologado pelo Ato do Presidente 
n" 214, de 1993, publicado no Diário do Congresso Nacional, 
Seção II, de 19 de março de 1993, e no Diário Oficial da 
União, Seção I, de 23 de março de 1993, observada a ordem 
de classificação da Áre.a Nove. . ... _ ~ 

Senado Feder.al, 11 de agosto de 1993.- Senador Hum
berto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 413, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso da atribuição 
que lhe foi conferida pelo are B'":--§ 2\ da Resolução n•.> 42, 
de 1993, Resolve dispensar, a pedido, DENISJi' RAMOS DE 
ARAÚJO ZOGHBI, Analista Legislativo, Arca de Apoio 
Técnico_ ao Processo Legislativo, Especialidade_Taquigrafia, 
Nível III, Padrão 45, da função comissionada de Diretor da. 
Subscretaria de Taquigrafia, Símbolo FC-8, do Quadro d~ 
Pessoal do Senado Federal, a partir desta data. 

Senado Federal, 11 de agosto de 1993.- Senador Hum
berto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 414, DE 1993 

O Presidente do _Senado Federal, _no uso da _atribuição 
que lhe foi conferida pelo art. 6", § 2~. da Resolução n'·' 42, 
de 1993, resolve dispensar, a pedido, Ll.JIZ PAULO GAR
CIA PARENTE, Analista Legislativo, Area de Apoio Téc
nico ao Processo Legislativo, Especialidade Processp_ L_egisla~ 
tívo, Nível III, Padrão_45, da função comissionada de Diretor
da Secretaria Legislativa, Símbolo FC-9, do Quadro de Pessoal 
do Senado Federal, a partir desta data. 

Senado Federal, 11 de agosto de 1993.-- Senador Hum~_ 
berto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 415, DE 1993 

O Presidente do Senado federal, no _uso_ da atribuição 
que lhe foi confl!rida pelo art. 6'', § 2-~. da Resolução n'-' 42, 
de 1993, resolve dispensar. a pedido, MARGAREn: ROSE 
NUNES LEITE CABRAL, Analista .Legislativo, Arca de 
Apoio Técnico ao Proc_e_ss__o_ Legislativo, Especialidade Pro
cesso Legislativo, Nível III, Padrão 45, da função comissio
nada de Assessor Legislativo, Símbolo FC-7, do Quadro de 
Pessoal do Senado Federal, a partir dt.!sta data. 

Senado Federal, 11 de agosto de 1993.- Senador Hum
berto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N> 416, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso da _ _atribuição 
que lhe foi conferida pelo art. 6", § ~o, da Resolução n" 42, 
de 1993, resolve dispensar, a pedido, ANGELA MARIA DO 
CARMO, Analista Legislativo, Área de Apoio Técnico ao 
Processo Legislativo, Especialidade Processo Legislativo, Ní
vel III, Padrão 45, da função comissionãdã de AssesSor Legis
lativo, Símbolo FC-7, do Quadro de Pessoal do Senado Fede
ral, a partir desta data. 

Senado Federal, 11 de agosto de 1993.- Senador Hum
berto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N' 417, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso da_ atribuição 
que lhe foi conferida pelo art. 6~, § 2"', da Resolução no:> 42_, 
de 1993, resolve dispensar, a pedido, RICARJ?O LUIZ LEI
TE DE OLIVEIRA, AnaJ.,il;ta Legislativo, Area de Apoio 
Técnico ao Processo Legislativo, Especialidade Processo Le
gislativo, Nível III, Padrão 45, da função comissionada de 
Assessor Legislativo, Símbolo FC-7, do Quadro de Pessoal 
do Senado_ Fed_e_ral, a partir desta data. 

Senado Federal, I I de agosto de 1993 .. ~Senador Hum
berto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 418, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso dã ãtiibuiçã.o 
que lhe foi conferida pelo art. 6~, § 2''. da Resoluç_ão_n·~. 42, 
de 1993, resolve designar DENISJi' RAMOS DE ARAUJO 
ZOGHBI, Analista Legisla!ivo, Area de Apoio Té_criiCo -ao 
Processo Legislativo, Especialidade Taquigrafia, Nível III, Pa
drão 45, para exercer a função comisSioriada de Diretor da 
Secretaria Legislativa, Sfmb_olo FC-9, do Quadro de Pesso_al 
do Senado Federal, a partir desta data.- - - - -- -

Senado Federal, II de agosto de 1993.- Senador Hum
berto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N' 419, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso da atribuição 
que lhe foi conferida pelo art. 6'·', § 2~. da Resolução n~ 42, 
de 1993. resolve designar SERGIO BARROS DE CASTRO, 
Analista Legislativo, Área de Apoio Técnico ao Processo Le
gislativo, Especialidade Taquigrafia, Nível III, Padrão45, para 
exercer a função comissionada de Diretor da Subsecretaria 
de Taquigrafia, Símbolo FC-8, do Quadro de Pessoal do Sena
do Federal, a partir desta data. 

Senado Federal, 11 de agosto de 1993. -Senador Hum-
berto Lucena, Presidente. · 

ATO DO PRESIDENTE N• 420, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no_ uso da atribuição 
qUe lhe foi conferida pelO -ãft. 6";§ 2", da ReSoluçáo n! 42, 
de 1993, resolve designar CID NOGUEIRA, Analista Legisla
tivo, Área de Saúde e Assistência Social, Especialidade Medi
cina, Nível III, Padrão 45, para exercer a função comissionada 
de Assessor Legislativo, Símbolo FC-7, do Quadro de Pessoal 
do Senado Federa], a partir desta data. 

.Senado Federal, 11 de agosto de 1993.- S_e_n~dorljum
berto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 421, DE 1993 

O Presidente· do Sen-ado Fede_ral, no uso da atribuição 
que lhe foi confe:rida pelo art. 6°, § 2~. da Resolução n~ 42, 
de 1993, resolve designar JORGE LUIZ MOREIRA, Ana-
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lista Legislativo, Área de Apoio T_écriiCO ao Processo Legisla
tivo, Especialidade Processo LegiSlatiVo, Nível III, Padrão 
45, para exercer a função_ comissi0riad3 â-e -ASsessor Legisla
tivo, Símbolo FC-7, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, 
a partir desta data. __ _ __ _ 

Senado Federal, 11 de agosto de 1993. -Senador Hum
berto Lucena, Presidente_. 

ATO DO PRESIDENTE N• 422, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no Ús_Õ_ da atribuição 
que lhe foi conferida Pelo art. 6'-', § 29, da ResQlução nn 42, 
de 1993, resolve designar ALM1RO DA ·cuNHA LEITE 
JÚNIOR, Analista de Indústria Gráfica LegislatiVa, Ní~el III~ 
Padrão 30, para exercer a função comissionada de Assessor 
Legislativo, Símbolo FC-7, do Quadro de Pessoal do Senado 
Federal, a partir desta data. 

Senado Federal, 11 de agosto de 1993.- Senador Hum
berto Lucena, Presidente. 

(*)ATO DO PRESIDENTE N• 386; DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui~ 
ções, em conformidade com a delegação de_ competência que 
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Dfretora n~- 2, de 
1973, tendo em vista o que consta do Processo n~ 009.121/93~5, 
e de acordo com a Resolução n~ 42, de 1993, e_ com o ,A to 
da Comissão Diiefára n"' 53, de 1993, resolve nomear JOHN 
KENNEDY DE O. GURGET;páfa ó cargo de Técnico Legis
lativo, Nível II, Área de Polícia, Segurança -e Transporte, 
Especialidade de Transporte, Padrão 16, do Qmldro de Pes~ 
soai do Senado Federal, em virtude de aproV'aç1io-em CôôCürSó 
público, homologado pelo Ato do Presidente n'-' 262;-de 1992, 
publicado no Diário do Congresso :Sacional, Seção II, de 25 
de junho de 1992, e Diário Oficial da União, Seção I, de 
30 de junho de 1992. · · 

Senado Federal, 1"' de julho de de 1993~ --Senador Hum~ 
berto Lucena, Presidente. 

(*) Republicado por haver saído com incorreção no DCN {Seçao II) de 3-7-93 

ATO DO DJRETOR-GERAL N• 53, DE 1993 

Introduz modificações no Ato n"' 9, de 1992, do 
Diretor-Geral, e dá outras providências. 

O Qiretor-Geral do Senado Federal, no uso da delegação 
de _competência que lhe confere O art. 39 -do Ato da Comissão 
Diretora n9 36, de 1992, à vista da opinião do Conselho de 
Administração manifestada em sua 2~ Reunião, realizada em 
4 de agosto de 1993, e considerando a necessidade de corrigir 
omissões na execução do programa do Auxflio-Alimen.tação, 
resolve: 

-Art. 19 O Ato n• 9, de 1992. do Diretor-Geral, passa 
a vigorar com as seguintes modificações: 

1•) O Art. 39 fica acr~scido do seguinte inciso I_v:_ 

. " ··················· ·············-·············-···············---
IV- ocupar cargo sujeito à jornada de trabalho 

inferior a 40 (quarenta) horas semanais, salvo se: 
a) ocupar outro cargo efetivo no serviço público 

federal, no caso de acumulação lícita prevista na Consti
tuição; 

b) ocupar cargo, em comissão, de direção e asses
soramento superiores ou função conlissionada, sob o_ 
regime de d~dicação exclusiva; e 

c) na hipótese da alínea a,_ não receba auxílio-ali
mentaÇão em outro órgão." 

2~) O inciso I do art. 3~ passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"I -afastar-se do serviço em gozo das licenças 
previstas no art. 81, incisos II, III, IV e VI, e nos 
casos a que se referem os arts. 94, 95, 130 e 229, da 
Lei n• 8.112, de 1990." 

Art. 2~' Este ãto entra em vigor na data de sua publica
ção, Com efeitos retroativos à data prevista no art. 10 do 
Ato n' 9, de 1992, alterado pelo Ato n•45, de 1993, do Diretor
Geral. 

Art. 3~ Revogam-se as disposições em contrário. 
Senado Federal, 10 de agosto de 1993. - Manoel Vilela 

de Magalhães, Diretor-Geral. 



República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

-DF 

CONGRESSO NACIONAL 
Faço saber- que o Congresso NaCional aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presidente do Senado 

Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 19, DE 1993 

Homologa ato do Conselho Monetário Nacional que autorizou a emissão adicional 
de papel-moeda no valor de Cz$52.600.000.000,00 · (cinqüenta e dois bilhões e seiscentos 
milhões de cruzados). 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 \' Fica homologado o ato do __ Conselho Monetário Nacional que autorizou a emiss_ão a~lic_ional 

de papel-moeda, no exercício de 1988, no valor global de Cz$52.600.DOO.OOO,OO (cínqüenta e dois. bilhões 
e seiscentos milhões de cruzados), em resposta à solicitação e às razões constantes da Mensagem n" 5, 
de 11 de janeiro de 1988, do Poder Executivo. 

Art. 2<?- Este Decreto Legislativo entra em vigor ria--data de sua publíCaÇão. 
Senado Federal, 11 de agosto de 1993. -Senador Humberto Lucena, Presidente. 

SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO ---.--------------1 

1993 
1- ATA DA !59• SESSÃO, EM 12UE AGOSTO DE 

1.1 -ABERTURA 
1.2- EXPEDIENTE 
1.2.1 - Pareceres 
Referentes as seguü'ltes matérias: 
-Representação n~ 1, de 1993, do Presidente da Câ~ 

rnara dos Deputados, Deputado Inocêncio Oliveira, contra 

o Senador Magno Bacelar, em virtude de declaração feita 
ao jornal Folha de S. Paulo, edição.de 18-3-93, e ó proces
sado Diversos n" 3, de 1993, contendo ofício do Deputado 
Wilson CampoS, c encaminhando ao Presidente do Senado 
Federal matéria =·publicada no jornal Folha de S. Paulo, 
edição de 18-3-93, intitulada Guia do Plebiscito, em que, 
segundo o referid_o periódico, foi formulada pergunta sobre 
9 assunto ao Senador Magno Bacelar. 
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EXPEDIENTE 

' 
CBN'I'ItO ORÀP!al DO SI!NADO Pl!DI!RAL 

i MANOEL VILElA DE MAOALHAEs 
! OirelOI'.OaraJ do s .. ado Pedera1 
. AGACIEL DA SILVA MAlA 

DIÁIUO DO roNORI!SIO NACIONAL 
ta,..IOb r•paUibilidade a ..... 4o S.udo , ...... 

' Dir•* Eac•avo 
CARLUS HOMERO VIEIRA NINA 
Di:ra10t AdaiànratiYO 

ASSINATURAs 

WIZ CARLOS BASTOS ~atrai ······-····---···-·"·--·--·-·--·---·:.. ... --. ...;..; CrS 70.000.00 
D••• W.lnll 

; fLORIAN AUGUSTO altmNHO MADRUGA 
Dlretor AdjuiO 

-Diversos n• H( de 1991 (Of. SM 584, de 6-6-91, 
na origem), do Senhor Presidente do Senado Federal, enca
minhando, ao Presidente da Comissão _de Constituição e 
Justiça,- questão de ordem levantada pelo Senador Cid Sa
bóia de Carvalho sobre votação de projetas de decreto 
legislativo aproVando outorga e renova-ção-de concessão 
de serviços de radiodifusão sonora e de sons e ímagens. 

-Projeto de Lei da Câmara n•26, & 1990 (n• 3.482-B, 
de 1989, na Casa de origem), que introduz modificação 
no Código de Processo Civil. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 105, de 1992 (n• 
2.227~B, de 1991, na Casa de origem), qUe dá- nova redação 
ao art, 56 da Lei n• 6.015, de 31 de dezembro de 19.73 
'- Leí de Registras Públicqs. 

-Projetd âé Lei da Cãmara n• 145, de 1993 ·(n• 
3.499-D, de 1993, na Casa -de _origem}~ ·que criã cargos 
de Patrulheiro Rodoviário Federal e dáoutras providên
cias. 

-Projeto de Resolução n• 66·,·de !992: 'lfue dá nova 
redação ao art. 536 do Regulamento Administrativo do 
Senado Federal, aprovado pela Resolução n• 58, de1972. 

-Projeto de Resolução r• 2, de 1992, que altera o 
Instituto·dalndicação de que trata a Seção IV, do C3.pítulo 
I, Titulo VIII, do Regimento Interno do Senado Federal. 

1.2.2- Leitura de projetos 
-Projeto de Lei do Senado n• 102, de.1993, de autoria 

do Senador Franc~sco Rollemberg, que altera dispositivos 
da Lei n• 7.357, de 2 de setembro de 1985, que dispõe·. 
sobre o cheque, e dá outras providências. _ 

-Projeto de Lei do Senado n' 103, de 1993, de autoria · 
do Senador Pedro Simon, que alter-a-a Lei n" 8.666,_ de 
21 de junho de 1993, que regulamenta o_ art. 57, incisO 

·XXI, da Constituição Federal, institui no'rmas para licita
ções e contratos de Administração Pública e dá olliras 
providênci~s. _ 

1.2.3- Requerimentos 
- W 755/93, de autoria do Senador- Odacir Soares, 

solicitando seja considerada como licença autorizada a sua 
ausência às sessões dos dias 2, 3, 4, 5, -6, 9, 10 e 11 de 
agosto de 1993~ Aprovado~ 

- N• 756/93, de autoria do Senador Âlfredo Campos, 
solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal,· 

do pronunciamento do Professor Felipe Ti3.go Gomt::S que 
deixou de ser feito na sesSão conjunta solene, realizada 
no dia 10 de agosto próximo passado, em agradecimento 
à homenagem do Congresso Nacional pelo transcurso do_ 
cinqüentenário de fundação da Campari.ha Nacional de Es
colas da Comunidade 

- N• 757, de 1993, de urgêncijl para o Projeto de 
_Leida Câmaran• 156, de 1992, que dispõe sobre Partidos 

P-olíticos, regulamenta os arts. 17 e 1.4, § 39 , inciso V, 
da Constituição FederaL 

1.2.4- Discursos do Expediente 
SENADOR NELSON CARNEIRO ~ Congratulan

do-se com homenagem prestada pela OAB do Estado _do 
Rio de_ Janeiro __ ao jurista e ex-Ministro Evahdro Lins e 
Silva. 

SENADORA JÚNIA MARISE - Necessidade de 
contribuiçã-o efetiva do sistema financeiro para 'a eStabili
dade da economia brasileira. Perversidade das conseqüên
cüls da ''ciranda financeira". 

SENADORA EVA BLA Y- Homenagem de S. Ex• 
à PrOcuradoria-Geral do Estado de São Paulo. 

SENADOR LAVOISIER MAIA- Urgência da 
aprovação, pelo Senado Federal, do Projeto de Lei da 
Câmara· i19 156, de 1992, Que propõe uma nova legislação 
eleitoral e regulamenta o financiamento dos. partidos e das 
campanhas eleitorais. 

SENADOR GILBERTO MIRANDA - Comentá
rios ao relatório reservado da COSIPA, concluído pelo 
Ministro das Minas e Energia, Si. PaulinO Clcero. 
. . SENADOR DIRCEU CARNEIRO -Resultado da 
reunião havida em Assunção, Paraguai; do MERCOSUL. 

_J.2.S- Requerimento_ 
- N• 758, de 1993, de inclusão em Ordem do Dia 

do Projeto de Lei da Câmara n• 125, de 1991-Comple
rnentar (n" 60/89-Complementar, na Casa de origem), que 
disciplina os limites das despesas com o funcionalismo pú
blico, na forma do art. 169 da Constituição Federal, cujo 
prazo, na Comissão de Assuntos Económicos, já se acha 
esgotado. 

1.2.6- Comunicações da Presidência 
-Convocação de sessão conjUnta a realizar-se no pró

ximo dia 18 de agosto, às 14 horas e 30 minutos, com 
Ordem do Dia que designa. 
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-Abertura de prazo de cinco sessões ordináriã.S, para 
oferecimento de emendas aos Projetes de Lei da Câmara 
n" 26, de 1990, 105, de 1992 e 145, de 1993. 

-Convocação de sessão especial a ser realizada no 
próximo dia 31, às 11 horas, destinada a homenagear o 
sesquicentcnário de nascimento de Pedro Américo. 

1.3- ORDEM DO DIA 
Projeto de Decreto Legislativo .no 18, de 1993 (n'' 

226/92, na Câmara dos DeputadoS), ciue aprova o texto 
do Tratado sobre Transferência de PresOs, celebrado. entre 
o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
do Canadá, em Brasi1ia, em 15 de julho de 1992. Aprovado, 
após parecer da comissão competente, tendo usado da pala
vra o Sr. Senador Eduardo Suplicy. À Comissão Díretüra 
para rcdação final. 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n" 
18, de I993 (n' 226/92, na Câmara dos D-eputados). Apro
vada. A promulgação. 

Requerimento n~ 516, de 1993, do Senã.d6f Üdadr 
Soares, solicitando, nos termos regimentais, a transcriçãO, 
nos Anais do Senado Federal, do artigo Materiais df altís
sil;na radioatividade ameaçam Minas, Rio, São Paulo e o 
Brasil, publicado no Jornal Tribuna da Imprensa, ediÇao 
de 28 de maio_de_ 1993. Aprovado 

Requerimento n' 537·, de 1993, do Sena_dor Garibaldi 
~lvcs Filho~ s~licitando, nos termos regimentais, a thmscri
çao, nos Ana1s do Senado Federal, da matéria intitulada 
A CIA e a Bandeira, de autoria do Jornalista Joãd Emtlio 
Falcão, pub~icada no Jornal CorreiO Brai-iliCilse, ediÇão 
de 3~ de maiO ~e 1993. Aprovado. · · 

Projeto de Decreto Legisiadvo n"• 3, de 19Si3 (n' in/9i, 
na Câmara dos Deputados), homologando ato do Conselho 
Monetário Nacional que autorizou a emissão adicional de 
papel-moeda, no exercido de 1988, no valor de um trilhão, 
quinhentos c quarenta e três bilhões de cruzados.· Apro
vado. À Comissão Dirctora parã rCdáção -fiÕal. . · · 

Projeto de Resolução no 49, de 1993, que autoriza 
a contratação de operação de arrendamento mercantil, sem 
aval da União, pela Empresa Bras~leira de_ Aero-náu~ica 
S.A. -, EMBRAJ>R, jumo à IBM do Brasil Leasing Ltda., 
destinada à substituição parcial de equipamentos ~m seu 

Centro de_ Processamento de Dados. Aprovado. À Comis
são Diretora para redação finaL 

Projeto de Resolução n\' 65, de 1993, que transforma 
cargos vagos do Quadro de Pessoal do Senado Federal. 
Aprovado, com emenda, após pareceres de plenário .. À 
Comissão Diretora para redaÇão final. · - · · - --

Redação final do Projeto de Resolução no 65, de 1993. 
Aprovada. À promulgação. 

1.3.1 :..._ Matéria apreciada após a Ordem do Dia 
-Requerimento no;. 757, de 1993, lido no Expediente 

da presente sessão. Aprovado. 
1.3.2- Discursos após a Ordem do Dia 
SENADOR VALMIR CAMPELO- Necesstdade 

da reintegração de servidores públicos federais demitidos 
no Governo CoUOi-. - - ' ' · ' · · · · · · · ' · , · 

SENADOR~EDlJARD"O SUPÚCY- Po)(ticà ecó-"-
nômica e salarial. Programa de Garantia de Renda Mínima. 

SENADOR MARCO MACIEL-Criação, pelo Ins
tituto Tancredo Neves, do "Prêmio Jornalista Carlos Caste
llo Branco". 

SENADOR NEY MARANHÃO- Rebatendo críti
cas ·à utilizaçã-o aas cOtaS--de ·representação destinadas a 

-S. ·Ex', na confecç~o de cadernos escolares~- , . __ ,-. 
SENADOR AUREO MELLO ~Aniversário do ex-

Presidente Fernando Collor. , · 
SENADOR JÚLIO CAMPOS- Resposta do Minis

tro da Saúde ao requerirTI.ento de autoria de S. Ex~, de 
informações sobre a detectação dos vírus linfotrópicos hu
n1anos em bancos de sangue do País. 

SENADOR GILBERTO MIRANDA - Irregulari
dades que estariam ocorrendo em empresas estatais, no 
referente ao implemento do ~rograma·de Alimentação do 
Trabalhador, e na TELEBRAS, na aquisiçâo de-terminais 

- do modelo Trópico-RA. : · . · · ' . . · · · . 

1.4-ENCERRAME,NTO 
2- ,JWTIFICA,ÇÕES 
Ata da 12&• Sessão, realizada em 29-6-93 
Ata da !29• Sessão, realizada em 29-6-93 

~- 3 '--- MESA DIRETORA. . . . ' 
4- LÍDERES E VICE-Í:.ÍDERES DE PARTIDOS 
? - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA

NENTES 

Ata da 1593 Sessão, em 12 de agosto de 1993 
· 3a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura · 

Presidtnda do.r Srs, Chagas Rodrigues, Magno Bacelar, 
Epitácio Ci:zfeteira, Raimundo Lira e Aureo Mellp 

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

Affonso CamarjlO _ AIJ:>ano Franco _ , Alfredo Campos _ 
Aluízio Bezerra_ Alvaro Pacheco Amir Lando Bello Parga _ 
Beni V eras_ Carlos Patrocínio __ César Dias_ Chagas_ Rodrigues 
_ Dario Pereira _ Dirceu Carneiro _ pivald9 ~urua_gy _ Eduardo 
Suplicy _ Elcio Alvares_ Epitácio Cafeteira_ Esperidiã_? Amin _ 

Flaviano- Melo _ Francisco Rollemberg _ Gerson Camata __ 
-Guilherme Palmeira _ Humberto Lucena _ Irapuan Costa Júnior 
_ Jarbas Passarinho _ João Calmon _ João Rocha _ Josaphat 
Marinho_ José Paulo Biso!_ José Richa _ Júnia Marise _ Jutahy 
Magalhiles _ Juvêncio Dias _ Lavoisier Maia _ Levy Dias _ 
Louremberg NW)es Rocha_ Lourival Baptista _ Magno Bacelar 
_ Mansueto de Lavor _ Marco Maciel _ Mário Covas _ Nabor 

. Júnior _ Nel""'! Carneiro _ Nelson W.edekin _ Ney Maranhão ~ 
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Odacir Soares _ Onofre _Quinan _ Pedro Teix~ira _ Rachid 
Saldanha Derzi _ Ronaldo Aragão_ Ronan Tito _ Ruy Baçelar _ 
Valmir Carnpelo _Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Chaga; Rodrigues) -A lista de 
presença ·acusa o comparecimento de 54 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a ses~ão. 

Sob a proteção de Deus; iniciamos nossOs trabalhos. 
O Sr. 19 Secretário procederá à leitura do Expediente. 
É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECERES 

PARECER N• 251, DE 1993 

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
sobre a Representação n~ 1, de 1993, uno Presidente 
·da Câmara dos Deputados, Deputado Inocêncio Olivei
ra, contra o Senador Magno Bacelar, em virtude de 
declarações feitas ao jornal Folha de S. Paulo, edição 
de tS_de llt~rço de t993", _e o prOcessado Diversos n~ 
~3, de 1993, contendo ofíci~ "Do Dep~tado WilsOn Cam~ 
pos"~ eõ.cairtinhando ao Presidente do Senado Federal 
matéria publiCada no jornal Folha de S. Paulo, edição 
de 18 de março de 1993, intitulada Guia do Plebiscito, 
em que, segundo o referido periódico, foi formulada 
pergunta sobre o assunto ao Senador Magno B??;lar". 

Relator: Senador Elcio Alvares 

, . , I-.1~~~\l~ório . , . 

Vem a exame desta Comissão a Representação n"' 1, de 
1993,- de autoria 'dd Deputado Inocêncio' Oliveira, átravés 
do Deputado Vital do Rêgo, Coordenador pela Procuradoria 
Parlamentar da Câmara dos Deputados, cbntra o Senador 
Magno Bacelar, bem como o proce-sso Diversos n"' 3, de 1993, 
referente a ofício do Deputado Wilson Cãmpos, Primeiro
, Secretário da Câmara dos Deputados. 

Ambos os processos dizem respeito, figotosamente, a 
uma mesma questão; cujos principais aspectOS-a serem consi-
derados são os que se seguem: · - - · · - -

1. Em 18 de março de 1993, o jornal Folha de S. Paulo 
publicoú a seguinte indagação, formulada pelo Senador Mag
no Bacelar ao Senador Mário COvaS, durante um debate sobre 
sistemas de governo: "Uma CâJ:!lara dos Deputados que elege 
Inocêncio Oliveira presidente teria capactdade de eleger o 
primeiro-ministro?;' - - -- · · 

2. Ainda naquela data, o Primeiro-Secretário da Câma
ra dos Deputados remeteu à Presidência do Senado Federal 
o-ofício GSE/GPS0-001193, que o'riginou 9 -prdcessa:ao -Diversos 
n9 3; de 1993. Na correspondência, o Deputádo Wilson Cam
pos comunicou -que ·a Mesa da Càmara aprovara uma Moção 
de Desagravo, em razão dos termos da pergunta do Senador 
Magno Bacelar, e encaminhara o exame da matéria à Procura-
doria Parlamentar ~aquela Casa; -
, 3. No dia 26 de março de 1993, o Seryãdor Chagas Rodri

gues, no exercício da Presidência do Sensrdo Federal, proferiu 
a leitura do Ofíci.o n9 192/93, remetid~ ... ,' D. eputado Inocêncio 
Oliveira pelo Senador Humberto Luce a, em que o Presidente 
desta Casa informara que o assunto ria S_Ubinetido à Su-bco
missão Permanente da Comissão de ConstiFuição, Justiça e 

Cidadania destinada a assessorar a Presidência em casos de 
preservação da ilnagem parlamentar. 

4. Ato contínuo à leitura do Ofício no 192/93, o Senador 
Magno Bacelar ocupou a tribuna do Senado Federal para 
esclarecer o significado de sua indagação ao Seilador Mário 
Covas, sustentando: "Não emiti nenhum conceito contra o 
Sr. Inocêncio Oliveira. Pressupõe-se, no máximo, Um conceito 
político". Justificou, ainda, que o seu intuito era o dC -ques
tionar o fato _de a Câmara dos Deputados haver eleito um 
Presidente integrante de um partido minoritário - o PFL 
-, quebrando, assim, uma tradição das Casas Legislativas 
federais. Para o Senador Magno, o "Parlamentarismo exige 
partidos fortes, obediência partidária" e, portanto, a desobe
diênCia havida no episódio da eleição do Presidente da Câmara 
conflitaria com os postulados daquele sistema de J?Overno. 

5. Em 31 de ·março de 1993, foi protocolada no Senado 
Federal a Representação n• 1, de 1993, do Deputado Inocêncio 
Oliveira contra o Senador Magno Bacelar, sob a alegação 
de prática de "fato nitidamente incompatível com o decoro 
parlamentar". O autor considera que a manifestação do repre
sentado "não poupou a honra do Presidente de uma das Casas 
do Congresso Nacional e, pior, agrediu a idoneidade de, pelo 
menos, 311 dos_ 503 Deputados Federais, alcançando, em 
cheio, o criminoso bbjetivo de macular a dignidade da Institui
ção". Por esse motivo, o representante busca reparação e 
pleiteia a adoção das ''providências regimentais pertinentes", 
comunicando, ainda, que requereu ao Supremo Tribunal Fe
deral a Interpelação Judicial do Senador Magno Bacelar. 

Em síntese, deverá esta Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania pronunciar-se sobre a declaração do Senador 
Magno Bacelar, publicada no jornal Folha de S. Paulo, em 
18 de março do corrente ano, verificando a sua compatibi
lidad~, ou não, com as regras de decoro parlamentar. 

E o relatório. 

II- Voto 

1. Tendo-se em mente que a declaração do Senador 
Magno. Bacelar está sendo questionada com base nas r<:!gras 
d~ decoro parla.men!ar, faz:-senecessári~, iOidafinente, expli
citar este conceito, central para o caso em questão. 

Na ·definição de Pedro Nunes, no Dicionário de Tecno
logia Jut~dica~ âecoro significa "dignidade moral da pessoa, 
resultante de seu procedimento honesto e decente, dos seus 
bons costumes habituais e da nobreza de seus sentimentos, 
que a tornam digna de admiração e do respeito da sociedade. 
Honra, pundonor". Já a expr~ssão decoro parlamentar, na 
definição de Miguel Reale, "quer significar a forma de com
portamento do parlamentar de conformidade com as responsa
bilidades das funções que exerce, perante a sociedade e o 
Estado", ou, ainda segundo () mesmo jurista, falta de deco-rO 
"é ·a falta de decência no comportamento pessoa{,_ capaz de 
desmerecer a Casa dos Representantes (incontinência de con
duta, embriaguez, etc.) e falta de respeito à dignidade do 
Poder Legislati:--o, de modo a expô-lo a críticas infundadas, 
injustas e irremediáveis, de forma inconv_~niente" (Revista 
de Direito Público, Pareceres RDP-10, p. 87/93, 1967). 

2. A disciplina jurídica da matéria é escassa, tendo como 
ponto de partida a Constituição Federal, em seu_art. 55: 

';Art. 55. f»erderá o mandato o Deputado ou Se
nador: 

o 'H o-- o- o o o···- •- o o -•-' o o- o o o'-"' •> • • o • o o • •• o o o • •• o • o O o.~~ •• • • ~· 
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II- cujo procedimento for declarado incompa
tível com _o decoro parlamentar. 

§' · 1·; ··'i:: ·i·~~~~ç;;tí~~i -~~~ · ~ 'd~~~o;;p;;i~~~~-t;;~-
além dos casos definidos no regimento inferno~ o abuso 
das prerrogativas asseguradas a membro do Congresso 
Nacional ou a percepção de vantagens indevidas. 

. N? Regimento !~terno do Senado Federal (art: 32), toda- _ 
v~a.' nao foram explicitadas outras hipóteses de incompati
~lhd?de com o dcco~o parlamentar. Assim, a norma infracons
tttuciOnal pouco acrescenta na definição do instiiiii:õ sob exa
me. 

3. Embora a Constituição Federal-aSSegure, em seu a!t. 
53,_ q~e os "Deputados e Senadores são invioláveis por suas 
opm10es, palavras e votos", a crítica incompatível com o deco
ro p_arlamentar é punível, inclusive com a perda do mandato. 
Assrm, a prerrogativa da inviolabilidade parlamentar, também 
chamada de imunidade material, não exclui a apreciação inter~ 
na corporis de_ a tos considerados i~cornpatíveis com o decoro. 

4. Consrderan~o-se as normas jurídicas e a ·doutrina, 
o problema em análise reduz-se aos seguintes termos: teria 
o Senador Magno Bacelar, na pergunta publicada pela Folha 
de S. ~auJo, a~usado das prerrogativas que lhe são asseguradas 
ou, amda, tena faltado com o respeito à dignidade do Poder 
Legislativo e ao Presidente de uma das Casas do Congres.so2 

5 .. A in~agação "U_ma Câmara dosDeputadosqtte.elege 
In.océ~cto ~~t~eu~. presrdent~ te~ia capacidade de .eleger o 
pn~ew~-mrmstro? ~por ser smtéttca, deu margem a mterpre-
taçoes divergentes. . _ - , - . , . 

O pronunciam~nto do representado, no dla 26 de março 
de 1993, no entanto, não deixou dúvidas quanta ao conteúdo 
político e dou~rinário de suas colocações. Aõ----afirmar que 
o parlamentansmo é o -g-overno das maiorias partidárias e 
que. a C?âmara, ao eleger <? s~u Presidente, não observara 
o cnténo do partido .m_ajoritárío, o-S:éúadOr Magn·o Bãce,l(Jr 
ap.ontou uma contrad1çao entre o s_istema parlamentarista de
seJ~~o - que requer fidelidade partidária - e a realidade 
p~hh .. ca naciOnal- em que o princípio da fidelidade partidári:i 
nao e. ob~ervado. Tal contradição, de c~nho emin_en~emente 
d~utnnáno, esclarece que a polêmici -iildag:açãO Uada Ínais 
fOI do que ~I? a manifestação política, eXpressão de urrl pensa
mento poltttco, sobretudo tendo-se em mente que o papel 
d~se~p~~hado pelo Senador no debate era o de demonstrar 
a mvtabllrdade da adoção do Parlamentarismo no Brasil. 
. -~m outros ter?JOS, se a polêmica frase,:daâo o seu carátú

smtetlco, permitiu interpretações dú.biãs, cOni o diSCurSo _0~ 
represe~tado precisou o conteúdo de suas palavrãs, -pi-estand_o_ 
esclarecunentos coerentes, que mantêm uma correlação lógica 
com a perg0:nta objeto da representação. 

6. Por seu lad?, o propósito da Representação _-"foi 0 
de buscar~ pelos. ~ats nobre~ meios uma reparação" e, na 
lnterpelaçao Judtctal, promoVIda perante o Supremo Tribunal 
Fede!al, o nobre_Deputad<? Inocêncio Oliveira expressa apre
tensao de obter a lu~ da let, uma explicação convincente que, 
porventura, conduzmdo o texto hostil a outro entendimento 
descaracterize as infraçõeS penais n. ' 

A correlação lógica entre os elementos da frase polêmica 
e os ~gurnentos contidos no discurso do Senador Bacelar 

_pernutem.a co.nclusão de que houve uma explic_ªç~o convin
cente. Afinal, o representado fixou um conteúdo para sua 

frase ~e ~o?o coerente, sem que transparecesse qualquer 
agressao a Camara ou ao seu Presidente. _ 

7. Para que a frase do senador Magno Bacelar signifi
casse desrespeito ao Poder Legislativo e ao Presidente da 
<?â_mara d~s Deputados, deveria conter três requisitos, na 
ltçao de Mtguel Reale: "existência de dolo", ... "gratuidade 
da crítica'', ... "'agressividade dispensável" ... ''Se_ es_ses três 
_r~9.uisitos ~ão emergem da crítica feita, de maneira- obj~tiya 
e uretorqUivel, não há como falar em falta de decoro parla
mentar, pois o que existe é apenas o exercício nOrmal de 
um poder-de~er inerente ao mandato político, muito embora 
possa. prod~ztr efeitos considerados ásperos e irijustos pelos 
demais legxsladores atingidos" (Revista de Direito Público, 
Pareceres RDP-10, 1967). 

- A exi~tência de dolo significaria a intençãO inquestionável 
de denegnr a imagem da instituição; a gratuidade da crítica 
~plicari~ a ineXistência de qualquer 'f-luldanlento; a agressi
vidade ?tspensável estaria na descortesia. Após os devidos 
esclarecimentos do representado, parece nítida a ausência de 
anifuus em ofender, denegrir ou agredir. Por outro lado con
fonp.~já assinalado, sua crítica está fundamentada ço~ coe-

. t:ênçia e lógica. ~ - - -
· __ 8~ _Pela análise aqui dese:Ovolvid3-dos diversoS~aspectos 

do problema, a coriclusão é a de que o Senador Magno Bacelar 
empregou adeq_uadament~. q ~t:tu_ poder-dever de.Crítica, res~ 
guardado pelo art. 53 da Constituiçã(YFederal. 'Fo'r conse~ 
guinte, seu comportamento deve se! conSidÚa-do· figorosa
mente de acordo com as regras de deco_ro parlamentar. 

9u~anto ao Deputado_ Inocêncio -Oliveira, que interpôs 
a ~epresentação cumprindo um dever - o de resguardar 
a Imagem da Casa que preside, diante .de. uma c~ítica que 
estava a merecer interpretações dúbias -a sucessãÕ de fatos 
permitiu que o requerido prêstâss_e os esclarecimentos sobre 
o alcance das declarações questionadas, . . . 
. 9. Considerando_, com base em tOdos os ,argumentos 
Já apresentados, ,que drspomos de elementos suficientes para 
decl.arar que a frase do Senador Magno Bacelar, publicada 
.no JOrpal Folha de S. Paulo, em 18 de março do _corrente 
a~o, acrescida dos esclarecimentos prestados no discurso do 
dta 26 ~o mesmo mês,~ compatível com o decoro parlamentar, 
conclmmos pelo arqmvamento .da Representação· n"' 1, de 
1993, e do processado Diver~os, n'? 3, de_ 1993, com base no 
Regimento Interno do Senado Federal, art. 32, § 49,_ ·alínea 
a. 

Sala das Comissões, 11 de agosto de .. 1993. -Iram Sarai
va, Presidente -:-- Elcio Alvares, Relator - Cid S&óóia -
Eva Blay- Esperidião Amin - João França- Antônio Mariz 
- Jutahy Magalhães - Luiz Alberto - Epitácio Cafeteira 
- Pedro Teixeira - Josaphat Marinho. 

PARECER N• 252, DE 1993 

Da Comissão ~ Constituição, Justiça e Cidadania, 
sobre Divisos n• 10, de 1991 (Of. SM n• 584, de 6-6-91, 
na origem}, "Do Senhor Presidente do Senado Federal, 
encaminhando, ao Presidente da Comissão de Consti
tuição e Justiça, questão de ordem levantada pelo Sena~ 
dor Cid Sab6ia de Carvalho sobre votação de Projetos 
de Decreto legislativo aprovando outorga e renovação 
de concessão de serviço de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens". 

Relator: Senlldor Josaphat Marinho 
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Relatório 

1. O Presidente do Senado Federa.Lconsulta esta Comis
são de ConstituiçãO; Justiça e Cidadania sobre questão de 
ordem suscitada pelo nobre Sensador Cid _Sa.bóia de Car:v.alho 
durante "apreciação de Projetas de Decreto Legislativo apro
vando outorga e renovação de concessão, pennissão e~ autori
zação para serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens 
(TV)". 

2. A questão de ordem é a respeito da "aplicação, na 
votação dessas matérias, do quorum prêvi"sto no § 2~' do art. 
223 da Constituição Federal". Segundo o entendimel}t_o_ da 
PreSidência, "a aplicação do quorum qualifiCado mencionado 
só se concretizaria na hipótese_ da apreciação da Mensagem 
propondo "a ,não-renova_ção da conçessão OQ permissão", co
mo previsto no dispositivo coristitucional citádo, corroborado 
pelo art. 288, IV, do Regimento Interno da Casa". 

3- É o que inforina o ofício -do Presidente do Senado, 
a que foram anexadas as "notas taquigi'áficil.s" relativas ao 
assunto. 

Parecer 

4. O § 2• do art. 223 da Constituição Federal estabelece, 
literalmente: · · - : . 

"'§ 29 :A não-renovação da conceSsiio ou permissão 
·dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominaL" 

O art. 288 do Regimento Interno prescfcve que 

_ "As dcliberaçÇjes do S_enado _serão tomadas por 
maioria de votos, presente a maioria ãbsoluta dOS seUs 
membros (Const., art. 47), salvo nos_ seguintes casos, 
em qUe serão: · ... ' . . , . 

iV' ~· ~~; ~:;;~-i~-~-~~-á~~ld~d~;-q;~t~--;d; Co~~~-
siçáo da Casa, aprOvãÇãO da não-re'noYaçâo da conces
são ou permissão para O serViço de i"adíOdifusão sonora 
e de sons e imagens (Const., _art. 223, § 2"')." 

De modo expresso, portanto, a Constituição e o Regi
mento Interno restrin.giram 9 yOto. favorávef de "dois quintos 
da composição da Casa", no tralo da matéria,d_e "radiodifusão 
sonora e de sons e imagens", ã hipótese qa_ "aprovação da 
não-renovação da co-ncessão ou permissão';_ 

5. Assim- dispondo a Constituição, isoladamente, sobre 
a espécie de "aprovação da não-renovação" seria de com
preender-se, por interpretação lógica, que os-casos de apro
vação de renovação da concessão ou permissão incidiriam 
na regra geral de maioria absoluta dos membros da CaSa, 
como estabelecimento noo caput do art. 288 do Regime-nto 
Interno. Corroboraria esse.entendimcnto do princípio-básico 
inscrit? no art. 47 da Constituição: 

"Salvo disposição COI;lStitucional em contrário, as de
liberações de cada Casa e de suas Com~s~6es_ serão toma
das por maioria dos votos, presente a maioria absoluta 
de seus membros." 

E dessa forma se estava entendendo, tanto que o nobre 
Presidente do Senado, numa das passagens das notas taquigrá
ficas, esclareceu que, não havendo "proposição" com as "ca-

racterísticas" das que suscitavam a qucstão __ de ordem- ou 
seja, de não-renovação -"o quorum de apreciação é aquele 
normal." 

6. Ocorre que o_§ 3~ do art. 223, da Constituição, pre
ceitua:__ 

"O ato ~e outorga ou·renovaç·ão som~_rite produ
zirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacio
nal, na forma dos parágrafos anteriores.'' 

Ora, de acordo com os "parágrafos anteriores". prescre
ve-se, no § 1~. que o Congresso Nacional aprecia o ato do 
governo no prazo do art. 64, §§ 29 e 4'', e no § 2~ se estipula 
que a não~renovação "dependerá de aprovação de, no mini
mo, dois quintos, em votação nominal". Logo, o§ Y equipa
rou o quorum de aprovar a renovação ao de aprovar a não-re
novação, visto que a amplitude da cláusula "na forma dos 
parágrafos anteriores" não permite qualquer exclusão. Pode 
afigurar-se estranhável a equiparação, mas é o que está, clara-
mente, na Constituição. - · · · ~ .. -

7. Diante do exposto, concluímos que o quorum para 
votação da matéria Concernente a ·aprovaçãO de renovação 
de concessão ou permissão, bem como o relativo a aprovação 
da não-renovação de concessão ou permissão de serviço de 
radiodifusão sonora e de sons e imagens é um só: de dois 
quintos da composição do Senado, em votação nominal, que 
a Mesa apurará adequadamente. 

É o parecer. 
Sala das Sessões, 11 de agosto de 1993. Iram Saraiva, 

Presidente - Josaphat Marinho, Relator - Elcio AlvareS 
- -Luiz Alberto - Eva Blay -:_ -EsperidiãO Amln - Pedro 
Teixeira - Jutahy Magalhães - Cid Sabóia - João França 
--: Antôrii~ ~~riz_ - Ma~~o Bacelar. 

PARECER N• 253, DE 1993 

Da Comissão de. Constituição, Justiça e Cidadania 
sobre o Projeto de Lei da Câmara n~ 26, de 1990 (Projeto 
de Lei n9 3.482MB, de 1989 na origem) que "introduz 
modificação no Código de Processo Civil. 

Relator: Senador Elcio Alvares 

Pelo Ofício-PS-GSE/086/90, o Primeiro Secretário, -em 
exercício~ da Câitlani dos Deputados, subme_te à:CoOsider_ação 
do Senado Federal o Projeto de Lei da Câmara no 26191 (ri~ 
3.482-B, de 1989, ria origem), que "fntrod'uz modificação no 
Código de Processo Civil", e, na forma regimental v-em a 
exame desta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 

Do ponto de vista da sua constitucionalidade, o Projeto 
atende ao disposto nos arts. 61, 24, inciso XI, e _65, da Carta 
Magna, no que tange à iniciativa, competência e forma de 
encaminhamento. 

Quanto ao objeto, a modificação visa a alterar a· redação 
do Código de Processo Civil em seu art..3.30, para acrescentar 
a expressão "caso não haja irregularidades a sanar,_quer de 
ofício, quer provocação de algum interessado". 

Na verdade, como diz bem a Justificação que acompariha 
o Projeto, "é da prática de tOdos os dias que o juiz, mesmo 
naqueles casos, deve, tantas vezes, mandar sanar irregula
ridades. Ora, nessa oportunidade, deverá ele rever, de ofício 
ou por provocação das partes, os atas praticados por seus 
funcionários, em especia'J os despachos dados pelo escrivão. 
Não perderá, portanto, a condição de fiscal permanente dos 
serviços a ele afetos". 
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A modificação proposta atende ao princrJ,i~-da economia 
proc_essual e possibilita ao juiz decidir a questão com maior 
bre~tdade, conhecendo do pedido e proferindo sentença de 
mé~to, quando ~ada hou~er_ a sanar nos_ autos, respeitadas 
as htp~teses prevtstas nos InCisos I e II do artigo alterado. 

. Dtante do exposto, e tendo em vista que o Projeto de 
-!--et. ~~ _26190 atende aos princípios de constitucionalidade e 
JUrtdtctdade, além de aperfeiçoar a legislação processual civil, 
somos pela sua aprovação. 

_Sala da Comissão, 11 de agosto de 1993. -Iram Saraiva, 
Presidente - Elcio Alvares, Relator - Eva Blay -- João 
Franç~--:- António Mariz - Josaphat Marinho - Cid Sabóia 
- Lmz Alb_e~o - Jutahy Magalhães - Esperfdião Amin 
- Pedro Te1X~1ra - Pedro Teixeira - Magno Bacelar. 

PARECER N• 254, DE 1993 

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
sobre o Projeto de Lei da Câmara n<.> 105, de 1992 (n10 

2.227-B, de 1991, na origem), que "dá nova redação 
ao art. 56 da Lei n9' 6.015, de 31 de dezembro de 1973 
- Lei de Registros Públicos". 

Relator: Senador Josaphat Marinho 

Relatório 

1. O presente projeto de lei, aprovado na Câmara dos 
Deputados, "dá nova redação ·ao art. 56 da Lei n9 6.015, 
de 31 de dezembro de 1973- Lei de Registres Públicos". . 

2. Aprovada unanimemente, aRcdação Final oferecida 
pelo Relator, Deputado Nilson Gibson, na Comissão de COns
tituição e Justiça e de Redação, propõe que "o intetess-~do, 
dentro de cinco anos após ter atiOgído a mãiOridade -civil, 
poderá, pessoalmente ou por procurador bastante, alterar o 
nome, desde que não prejudique os apelidos de família, aver
bando-se a alteração, que será publicada pela imprensa". 

3.. É o que cabe ressaltar no relatório. 

Discussão 

4 .. Devidamente justificado, o projeto atende aos requi
sitos gerais de juridicidade e, especialmente, ao disposto no 
artigo 61 da Constituição Federal. 

5. Na origem, foi o projeto examin~do péla Comissão 
de Constituição e Justiça e de redação que concluiu pela -consti
tucionalidade, juridicídade, técnica legislativã e, no mérito, 
pela sua aprovação, com emenda. 

Parecer 

6. Nestas condições, o parecer é pela aprovação do texto 
na forma em que foi remetido pelo Sr. Primeífo SecretáriO 
da Câmara dos Deputados. 

É o parecer. 
Sala das Comissões, 11 de agosto de 1993. - tram Sarai

va, Presidente - Josaphat Marinho, Relator .;..;.. Eva Blay 
- Cid Sabóia - Elcio Alvares - Antônio Mariz - Jutahy 
Magalhães - João França - Esperidião Amin - Pedro Tei
xeira - Luiz Alberto - Magno Bacelar. 

PARECER N• 255, DE 1993 

Da Comissão de Cosntituição, Justiça e Cidadania, 
ao Projeto de Lei da Câmara n•145, de 1993 (n• 3-499-D, 
de 1993, na Câmara dos Deputados) que cria cargos 
de Patrulheiro Rodoviário Federal e dá outras provi
dências. 

Relator: Senador Luiz Alberto Oliveira 
I - Relatório 

O projeto de Lei da Câmara n~ 145, de 1993, é de iniciativa 
do Poder Executivo, que através da Mensagem nq 25, de 1993, 
submete à apreciação do Congresso Nacional a criação de 
quatro mil cargos de Patrulheiro RodoviáriO Federal, nível 
intermediário, classe D, padrão I, no quadro de pessoal do 
Ministério da Justiça. 
- O provimento dos referidos cargos far-se-á mediante a 

nomeação de candidatos habitados em concurso público, que 
compreenderá duas etapas, consistindo a primeira em provas 
e a segunda, em curso de formação. 

A nomeação dos candidatos aprovados obedecerá a or
dem de classificação nas provas escritas. Durante o curso de 
formação os candidatos terão direito a sessenta por cento 
da remuneração devida a servidor localizado no primeiro pa
drão da classe a que passarão a pertencer em decorrência 
da nomeação. 

Na eventualidade do ,candidato ser ocupante de éargo 
ou emprego efetivo da União, Estado, Município ou Distrito 
Federal, poderá optar pela remuneração do órgão ou entidade 
de origem. 

Ao projeto de lei, no prazo regimental, não foram ofere
cidas emendas. 

Ê o relatório. 

II - Admissibilidade 

À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania com
pete, nos termos do incisos I e item 6 do art. 101 do Regi~ento 
Interno do Senado Federal, pronunciar-se sobre os aspectos 
constitucional, jurídico, regimental e de mérito do projeto 
de lei em exame. -

Tratando-se de matéria ·que versa ·so~re servidOres públi
cos, está observada a competência privativa -áo~-PreSidente 
da República em relação a iniciativa da matéi:ía, 'nos- termos 
que dispõe a alínea a do inciso II, do·§ 19, do art. 61 da 
Constituição Federal. 

A Competência legislativa da União igualmente está ca
racterizada a teor do art. 21, inciso XIX, verbis: 

"Art. 21. .................. ·-·. ··~ ... ~.--. ~-"-·· .~ ....... ~ -~ 
. ···············-'-······--··•···· .. .-.................. ..-. ......... -....... . 

XIV ~organizar e man~er ·a-_poiíç:Ía federal, a _polí
cia rodovíária e a ferióViárla federâiS, bem como -a 
polícia civil, a polícia militar -~ O corpo de bombeiros 
militar do Distrito Federal e dos Territórios;"- · 

Não há o que se perquirir sobre a juiidicidade e boa 
técnica legislativa da proposição em eXame, em esPecial a 
perfeíta compatibilização com a Lei n9 8.112, de 1990, que 
dispõe sobre o Regime J urfdico Único dos Servidores. Públicos 
Civis da União, da_s autarquias e das fundações públicas fede
rais. 

III - Análise do Mérito 

A Exposição de Motivos Conjunta n"' 2/93 que acompanha 
~Mensagem Presidencial, justiça a iniciativa dO-presente pro
jeto de lei afirmando que "a segurança pública, dever do 
Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para 
preservar a ordem pública, dentre outros, pela polícia rodo
. viária federal, destinada ao patrulhamento ostensivo das rodo
vias federais, nos termos do art. 144, § 2 ... , da Constituição 
Federal". -· 
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O Departamento de Polícia Rodoviária Federal do Minis
tério da Justiça apresenta dados_ que retratam a situação de 
insegurança das estradas brasileiras, bem assim a precari_edade 
do patrulhamento efetuado, devido a redução do efetivo de 
patrulheiros. 

Com- a finalidade -de melhor ilustrar essa S1fuação~ trans
crevemos a seguir, algumas informações que julgan\os mais 
significativas: 

"Para exercer as múltiplas e variadas funções, con
ta o Departamento, atualmente, com apenas s-._628 pa
trulheiros para fiscalizar 48.000 quilómetros de _rodo
vias federais policiadas. 

O último concurso, a nível nacional, foi realizado 
em 1973. A não-contratação, agravada com a redução 
acelerada do efetivo, por processos de aposentadorias, 
falecimentos, demissões etc., contrapõe-se com o au
mento vertiginoso da frota nacional. 

Verifica-se, assim, que o número atual de patru
lheiros é notoriamente insuficif:iite paÍ'a atender aos 
enéa_rgos operacionais, sendo a relação patrulheirofKm 
de rodovia policiada, na ordem de um patrulheiro para 
cada 8.528 q~ilômetros, propiciando com isto trechos 
sem fiscalização e, conseqüentemente, aumento nas 
taxas de acidentes~ _ . 

ESi:udos_ realizados pelos institutos de engenharia, 
atribuem os seguintes valores para cada acidente: 

-Acidente com morte ............... US$36.200.00 
-Acidente com ferido ................ US$9.300.00 
-Acidente sem vítima ............ ~··~ US$3.900.00 
Os acidentes nas rodovias federais atingem núme

ros alarmantes, registrando no ano de 1992 as seguintes 
cifras: --

Núrrieró de acidentes .............. "· .. "' ....... 65.289 
Número de Mortos .................... '"·········· 5.760 
Número de Feridos ........... cc• ..... " ........ 39.682 
Os prejlifzos advindos desses acidentes com perdas 

humanas e bens, sem enumerar os de aspectos de deses
truturação familiar, são da ordem de 
U.S$1.000.000.000,00 (hum bilhão de dólares), anual
mente, à nação brasileira. 

Cabe ressaltar que os acidentes de trânsito atin
gem~ principalmente, a faixa etária de 33 anos; contrà, 
por ·exemplo, 55 anos riás doenças cardiovasculares e 
52 ãricis, riãs-doenças cancerígenas. Des_~~- maneira po
denios afirmar que ó trãsitO é a piof=doença", pois 
atinge o Homem na sua fase de maior produtividade. 

A solução dos problemas de trânsito do Brasil es-
tão afetas a três áreas: -

-A engenharia 
-A educação 
-O policiamento _ -
Como as duas primeiras -áreaS- demandam soluções 

a médio e a longo prazos, respectivamente, a de policia
mento pode ser solucionada a curto prazo, com uma 
fiscalização dinâmica, viabilizada no _aumento_ do efeti
vo da Polícia Rodoviária Federal." 

. Em boa hora, resolve Sua Excelência, o Presidente da 
República, enviar ao Congresso Nacional matéria desta or
dem, que deve ser deliberada com toda a celeridade pelo 
Senado Federal. 

Os próprios Ministros de Estado que subscrevem a Expo
sição de Motivos Conjunta alertam: 

"A situação tende a se agravar. Em breve, os qua~ 
dros do Departamento de Polícia Rodoviáría Federal 
estarão reduzidos a, aproximadamente, quatro mil e 
quinhentos servidores, _em virtude do grande número 
de pedidos de aposentadoria que vêm sendo formu
lados após o advento da Lei na 8.112, de 11 de dezembro 
de 1990, G_ue dispõe sobre o Regime Juiídico Unico 
dos Servidores Públicos Civis da União, das autarquias
e das fu11dações_ públicas federais." 

Sem dúvida, as rod-ovias federais, além de suas precárias 
condições de trafegabilidade, têm patrulhamento ostensivo 
insuficiente. Nossas estradas estão vitimando milhares de-bra
sileiros, sendo que em determinados trechos tOrnaiam-s-e ce
nário de insegurança e violência, principalmente contra os 
camioneiros, que transportam cargas de grand~ valor. 

O aumento do contingente de patrulheiros rodoviários 
federais poderá não resolver o problema da insegurança nas 
estradas, mas lfaior inibidor e de prevenção, que iião pode 
ser desconsiderado. 

Temos a certeza de que com a aprovação deste projeto, 
indiretamente, estaremos, todos nós, salvando vidas. 

Nesse sentido, opinamos pela aprovação do Projeto de 
Lei da Câmara n"' 145, de 1993, na sua forina e iedação origi
nais. 

É o nosso voto. 
Sala da Comissão, de agosto de 1993. -Iram -Saraiva, 

Presidente- Luiz Alberto Oliveira, Relator- Divaldo Surua
gy- Cide Sabóia- Eva Blay- Esperidião Amin- Josaphat 
Marifiho - João França - Jutahy Magalhães - Antônio 
Ma_ri_z - ~agno ~acel~r - Pedro Teixeira. 

PARECER N• 256, DE 1993 

Dã Comissão de ConStituição, Justiça e Cidadania 
sobre o Projeto de Resolução n"' 66, de 1992, que dá 
noVa redação ao art. 536 do Regulamento Administra
tivo do Senado Federal, aprovado pela Resolução n~ 
58, de 1972". 

Relator: Sellador Jutahy Magalhães 
O presente Projeto de Resolução, de iniciativa da douta 

-comissão Diretora, propõe a alteração do art. 536 do Regula
mento Administ'rativo da Casa, a fim de assegurar a transfe
rência de recursos, já destinados à Associação de Servidores 
do Senado Federal- Assefe, para o seu Programa de Assis
tência em Greches e Pré-Escolas~ PACPE, instituído com 
o Ato da Comissão Diretora n~ 023, de 1992. 

2. A medida tem amparo ·con·stitucional e legal, con
soante as disposições dos arts. 7~, inciso XXV, e 208, inciso 
IV, ambas da Constituição, bem assim do art. 12 d_a Lei n~ 
8.211. de 1991. 

3: _De acordo com a justificação do Projeto, "preten
de~se, com a modificação ora proposta, viabilizar, em tempo 
hábil a transferência de recursos para o programa de Assis
tência em Creches e Pré-Escolar (PACPE), alterando a natu
reza da despesa hoje caracterizada como subvenção Social, 
para Outros Benefícios Assistenciais. 

4. Ao Projeto sob exame não foram apresentadas emen
das. 

5. A m!téria, como já assinalado, encontra amparo 
constitucional e_ legal, sendo necessária, de fato, a alteração 
proposta, para que o referido Programa venha a ser implan
tado no próximo ano. 
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6. Ante o exposto, opinamos por sua aprovação. 
Sala das CoriüSsões, 11 de agosto de 1993. -Iram Sarai

va, Presidente - Jutahy Magalhães, Relator - Esperidião 
' Amin - Antônio Mariz - Magno Bacelar - João França 
- Amir Lando - Josaphat Marinho - Eva Blay - Elcio 
Alvares - Luiz Alberto de Oliveira - Pedro Teixeira. 

PARECER.N• 257, DE 1993 

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
sobre o Projeto de Resolução do Senado n9 2, de 1992, 
que ''altera o instituto da Indicação de que trata a Seção 
IV, do Capítulo I, Título VIII do Regimento Interno 
do Senado Federal". 

Relator: Senador JU.tahy MagaihãCs 
Vem a esta Comissão, p3.ra eXame: o Projeto--de Resolu

ção n• 2, de 1992, que altera a Seção IV do Capítulo I do 
Título VIII do Regimento Interno do Senado Federal, refe
rente ao institutO-da Indicação. 

Assim, inclui, no artigo 224 nova .hipótese de pedido 
de Indicação, no sentido de determinar que o_ Senador ou 
Comissão possam, também~ sugerir "a outro poder, a adoção 
de providências, a realização de ato administrativo ou o envio 
ao Legislativo de projeto sobre matéria da iniciativa exclusiva 
daquele poder". Pelo preceito regirnenlal em vigor a indicação 
consiste apenas em que o Senador ou Comissão possam fazer 
sugestão "para que o assunto, nela focalizado, seja objeto 
de providência ou estudo pelo órg_ão competente da Casa, 
com a finalidade do seu esclareciri:J.ento ou formulaçãO de 
proposição legislativa." 

Os artigoS 225 e 226 versam sobre as forinalidades a serem 
seguidas no que concerne aos dois tipos de Indicação, respecti
vamente, alterando a redação dos mesmos artigos vígentes, 
sendo que o teor contido no atual art. 225 passa a figurar 
no § 2• do art. 226. 

De acordo com os argumentos contidos na justificação, 
o objetivo básico 'da iniciativa vem a ser a ampliação das 
possibilidades de colaboração mútua entre os Poderes consti
tuídos, dotando o Legislativo de instrumento que lhe faculte 
o acesso aos demais poderes. E a Indicação seria um adequado 
instrumento para sugestão de iniciativas nas suas á:fias ·d-e 
competência exclusiva. 

A Constituição de 1988 buscou fortalecer o Poder Legis
lativo e promover um maior equilíbrio entre os poderes, ora 
dotando o· Congresso de meios de melhor fiscalizar os atos 
do Executivo, ora fazendo com que o Legislativo possa funcio
nar como foro de debates de temas relevantes, ora tornando 
o Poder Judiciário um poder também político, quando provo
cado pelo Ministério Público. 

Assim, cremos que esse equilíbrio entre os poderes, "tão 
bem preconizado na Carta Magna, exige que sejam remode
lados e aperfeiçoados alguns artigos do Regir:nento Interno, 
para que as novas prerrogativas do Parlamento possam ter 
melhor eficácia. Julgamos, port.anto, o Projeto constitucional 
e jurídico, na medida em que vem ao encontro da ilova filosofia 
dos preceitos constitucioõais relativos à missão do Poder Legis
lativo, e da maior cooperação entre os poderes, que constitui 
um d.os pilares básicos do Estado de Direito. 

Opinamos, portanto, pela sua aproVação. 
Sala das Comissões, 11 de agosto de 1993.- Iram Sarai

va, Presidente - Jutahy Magalhães, Relator -Magno Bace
lar- Amir Lando- Luiz Alberto- João França- Josaphat 
Marinho - Elcio Alvares - Eva Blay -- Esperidião Amin 
- Pedro Teixeira. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Expe
diente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, projetes de lei que serão lidos pelo Sr. 
1 ~ Secretário. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 102, DK1<}93 

Altera dispositivos da Lei n~ 7.357, de 2 de setembro 
de 1985, que "dispõe_ sobre o cheque, e dá outras provi· 
dências". 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• O art. 32 da Lei n' 7.357, de 2 de setembro 

de 1985, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 32. · O clieqtie é pagáverâ-visfa, exceto 
quando o emitente, de comum acordo com o favore
cido, nele expressamente estipular prazo para-resgate, 
que não poderá ser superiOr ·a sessenta diaS de sua 
emissão. 

§ 1~ O cheque pós-datado, de que trata o caput 
deste artigo, será exclusivamente nomin~ti~o' e conterá 
obrigatoriamente a cláusula "não à ordem"; 

§ 2' Apresentação ·de cheque pós-datado antes 
do prazo pactucldo entre o emitente e o favorecido 
constitui fraude p_rát!ca por este últimO, que incorre 
nas mesmas penas cominadas no art. 171, inciso IV, 
do Código Penal, por co-responsabilidade." 

Art. 2<:> Esta lei entra em Vigor ria data de sua publi
caçâo. 

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

Justificaç_ão 

Este Projeto de Lei do Senado está sendo _reapresentado 
após arquivam:ento, por força -do_ dispo_sto no _artigo 332 do 
Regimento Interno do Senado Federal, em 6 de m~io de 1991. 

Sua atualídade é incontestável, haja vista a grande celeu
ma ocorrida quando da edição da medida provisória qU:e insti
tui o cruzeiro real. 

Embora seja uma ordem de pagamento à vista, para res
gate no momento de sua apresentação ao sacado, o cheque 
tem sido muito usado como título de crédito pagável a termo, 
com- data prefixada. Esta prática, cada vez-mals comum, tor.;. 
nou~se um hábito que a lei ainda não ampara. IQJ.propriamente 
chamado de cheque pré-datado- na realidade_ é pós-datado 
-,o uso deste tipo de cheque tem-se revelado um instrumento 
ágil nas transações econômicas, sendo utilizado boje em dia, 
com freqüência, até mesmo por cidadãos reconhecidamente 
honestos e insuspeitos. Comerciantes e prestadores de servi
ços, em seus negócios e transações, incentivam a emisSáo 
de cheque para resgate futuro, em data certa, por conta e 
risco exclusivos do emitente, o -que constitui um.a--siru:ação 
não equânime. No mínimo, o bom senso está a indicar que 
é hora de se regulamentar o cheque pós-datado, tornando 
legais sua eJ!lissão e curso. É o que o projeto de lei, que 
ora apresento-, propõe fazer. 

A proposta é no sentido de alterar o art. 32 da Lei n~ 
7.357, de 2 de setembro de 1985, para permitir o livre curso
de cheque com data prefixada para resgate, desde que emi
tente e favorecido assim o acordem, mediante manifes_tação 
da vontade expressa no próprio documento. Exige-se que o_ 
cheque pós-datado seja nominativo e instransferível, para que 
o compromisso assumido permaneça restrito ~s pessoas do 
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emitente e do favorecido. A este último cabe observar a daa 
patra a apresentação do cheque, sob pena de cc-responsa
bilidade no ilícito penal decorrente de prov~vel insuficiéncia 
de fundo,-caso não se cumpra o pritzo pactuado. Ao emitente 
compete sempre garantir a provisão de fundos, em qualquer 
época. 

As iO.ovações propostas não descaracterizam o cheque 
como ordem de pagamento; ap-enas postergam O seu resgate 
para, no máximo, sessenta dias. Conió-regra geral, o cheque 
continua sendo ordem de pagamento à vista. 

A postergaçãodo pagamento de cheque não é novidade. 
Entre as espécies de cheque citadas pelo eminente professor 
catedrático e notável comercialista Rubens Requião, inCurso 
de Direito Comercial, 17~ E~ição -1988- Editora Saraiva, 
consta, à página 423, a do cheque marcado, que a Lei n9 
2.591, de 191'2, expressamente regulava. É de Rubf;:ns Requião 
o seguinte ensinamento: -

"A Lei Uniforme não registra o cheque marcado, 
no que foi seguida pela nova lei. 

Nada impede, hoje, que o portador concorde com 
a dilação, dando um prazo de respiro para o sacado 
obter o encaixe necessário. Seria fruto de uma conven
ção extracartular entre o sacado e o portador, nada 
impedindo que, por ato volitivo,~ este admita a dilação 
do pagamento~'? . 

Desde que houvesse concordância, o sacado marcava o 
pagamento para data certa, usando a expressão "bom para 
tal dia". Ora, se é possível a postergação do pagamento por 
acordo ent~e o portador e o sacad_o_,_ por _qll_e não admitir 
semelhante ajuste entre o emitente e o portador? O cheque 
marcado não perdia a sua característica de ordem de paga.
mento à vista, ainda que o -momento de sua emissão nãp _ 
coincidisse, como ainda não coincide; com o de _sua apresen
tação ao sacado. Assim também não~ a perderá no caso _de 
o cheque p6s-d~tado s~r ajustado, entre o emitente e o favo-
recido. , 

A letra de câmbio e a nota promissória, que seriam os 
instrumentos idóneos para pagamento a posteriori,- na medi
da em que aquela constitui ordem de pagamento à vista ou 
a prazo, e esta, promessa de pagamento- nãq têm, entre
tanto, a agHidad_e e a versatilid;iQC:.1. que o cheque tem. Por 
isso mesmo, ele tem sido adotado·por comerciantes e :não 
comerciantes em suas ttánsaçõeS 'e'cànómicas, éôrilo títulO de 
crédito e garantia de pagamento. · · 

O Brasil é signai:áiio da Co!J.v_enção de _-Çi"~I]ebra sobre 
cheques, de 1931 - a- chamada Lei Uniforme .:......:.. cujo texto 
foi promulgado entre nós pelo Decreto n9 57.595, de 7 de 
janeiro de 1966. A Lei n' 7.357, de 2 de setembro de 1985, 
atualmente em vigor, harmoniza-se com a Lei Uniforme de .. 
Genebra. De fato, o art. 32 do citado diploma legal repete · 
palavra· por palavra o art. 28 da Lei Uniforme_. Ambos os 
textos consagram o principio de que o cheque é pagável à 
vista e consideram como não escrita qualquer :menção em 
contrário. E5te. princípio não é, entretanto, absoluto. O art. 
7'~ da Convenção destinada a regular conflitos deJeis e_m ~(lté
ria de cheque, de 19 de março de 1931, admite que a lei 
do país em que o cheqlle é pagáve' regule se ele,~'é necessa
riamente à vista ou se pode ser sacado a um _ci~terminado 
prazo de vista, e também quais os efeitos de 9- cheque ser 
pós-datado". '" 

Ora, se Para evitar conflitos, se admite o cheque pós-da-
tado, nada impede que a lei interna também lhe reconheça 

a existência, legitimando uma prática corrente no âmbito das 
transações económicas. Somos daqueles que pensam que a 
lei existe para o homem e não o homem para a lei. Cabe 
à lei adaptar-se à realidade que é mutável. A prática reiterada 
e o costume, se não- ofensivos à moral e não feriiem o direito, 
devem nortear o legislador sensível às mudanças nas relações 
humanas. O ser humano, como., aliás, tudo na natureza, adap
ta·se às circunstâncias, acomoda-se, cria novas formas de com
portamento, tudo em função de sua maiot comodidade. É 
em fUnção dessa comodidade que existe o cheque pós-datado. 

Aprovadas as medidas preconízadas no projeto de lei, 
cumprirá ao Executivo adotar as providências cabíveis em 
face dos compromissos assumidos com a adesão do Brasil 
à Convenção de Genebra sobre cheques. 

Finalmente, à vista das razões experididas, e, sobretudo, 
do relevante significado para o livre curso das transações co
merciais, e considerando os aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade, legalidade e de boa técnica legislativa, esperamos 
contar com o apoio dos nossos ilustres_ pares para a aprovação 
do projeto de lei que ora submetemos à sua alta consideração. 

Sala das Sessões, 12 de agosto de 1993.- Senador Fran
cisco Rollemberg. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 7.357, DE 2 DE SETEMBRO DE 1985 

Dispõe sobre o cheque e dá outras providências. 

··· · · · · · · · · · · · · -·· · · · ··· · ·--·cA?i:rücõ-iv -- ···· · '······'·C-------· 

Da Apresentação e do Pagamento 

Art. 32_ O cheque é pagável a vista. Con-sidera-se_ não 
escrita qualquer menção em contrário. 

- ·Parágrafo único. O cheque, apresentado para pagamen
to antes do dia indicado como data de emissão é pagável 
no dia da apresentação. 
...... ·-·· ..... ·~· .............. ·' .....•...•................• ~ ....• -... '~'7.-.•. -; .. 

(A Comissão de Assuntos Económicos- Decisão Támi- . 
nativa.) 

PROJETO DE LEI DO .SENADO N; 103, DE ÚÍ9J 

Altera a Lei n• 8.666, de 21 de junho de 1993, 
que "regulamenta o art. 57, inciso XXI, da Constituiçao 

·· ·--Federal, institui normas para licitações e contratos de 
Administração Pública e dá outras providências". 

O Congresso Nacional decreta: 
--A-rt~ 19 Acrescentem-se ao artigo-113 da Lei n9 8.666, 

de 21 de junho de 1993, os seguintes parágrafos: 

"'Art. 113 .. ··-···-···············-----'-····--···-······--· 
§ 39 Os Tribunais de Contas, no exercício de suas 

atribuições institucionais, são competentes para exami
nar e fiscalizar os registres contábeis e demais controles 
das empresas privadas contratadas para a execução de 
obras, serviços óu fornecimentos de material, no _que 
concerne às contratações feitas. 

§. 49 As pessoas jurídicas referidas no parágrafo 
anterior ~ão obrigadas a manter e colocar â disposição 
dos tribuanais de Contas toda a documentação contábil, 
fiscal, comercial e bancária necessária às apurações por 
eles determinadas, no _que concerne às contratações 
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feitas, sob pena, em caso de sonegação ou de recusa, 
de aplicação de multa diária- até o cumprimento de 
suas determinações." 

Justificação 

Reapresento, nesta proposição, dispositivos que já fiz 
constar de emenda ao projeto de Lei Orgânica do TCU _e 
de Substitutivo ao projeto de lei das Licitações e Contratos 
Administrativos, dos quais fui designado Relator. 

Tem ela o propósito de atribuir aos Tribunais de Contas 
competéncia para fiscalizar os registros contábeis das empresas 
contratadas para a execução de obras e serviços para o setor 
público, mas apenas no que pertine às -COntrataÇões feitas_. 

De conformidade com a legislação atual, os Tribunais 
de Contas fiscalizam tão~_somente os órgãos e as entidades 
da Administração Pública. O outro pólo, o contratado particu
lar, fica fora de investigação, tornando impossível a contras
teação dos dados de um e de outro dos contratantes, necessária 
a formação de um juízo seguro de convicção acerca de determi~ 
nados atos ou fatos. 

Por ocasião da discussão e votação do projeto de lei das 
liciüiÇões, pon-derei: 

"Vivemos no Brasil momentos decisivos quanto à morali
dade para com a coisa pública, um verdadeiro compromisso 
ético com_ as gerações futuras de brasileiros, de modo que 
qualquer possibilidade de moralização deve ser acatada por 
esta Casa, sob pena de sermos omissos. Ademais, é comum 
e tranqüila a fiscalização das empresas privadas no tocante 
ao cumprimento das obrigações fisCais pelos auditores da Se
cretaria da Receita Federal. Então, por que motivo não pode
ria o Tribunal de Contas, órgãO cOnstitucionalmente cqnsti
tuído para o controle das despesas públicas, fiscalizar a estru
tura das empresas apenas no que tange às contrataç_ões com 
o Governo? · · < • • • - - - • --

Defendemos a tfese de que, haVenâ.o-iildícíos de corrup
ção, o Tribunal de Contas deve ter competência para entrar 
na conta da empresa acusada. Provada a corrupção, entra-se 
na empresa estatal, chamam-se os funcionários para puni-los. 
Faz-se tudo com o corrupto, mas nada com o corruptor. Não 
se toma nenhuma providência com relação àquele que exerce 
o papel ativo na corrupção. O Tribunal de Contas quer olhar 
a emprêsa não no seu total, no seu global, ma!(al.i naquele 
contrato, naquela hora, na realização que desempenha com 
a obra pública. 

Em outras palavras, de acordo com nossos_ prOpósitos, 
temos de agir com todo rigor com relação ao corrupto, mas 
temos que ·agir também com todo rigor_ com relação ao 
corruptor. Em assini fazendo, estaremos atuando a favor de 
95% ou mais dos empresariados brasileiros: estaremos dando 
força ao empresário brasileiro -àquele que é sério, àquele 
que tem, no corruptor, alguém que o impede de trabalhar 
com dignidade." _ 

Por todas essas razões e fundamentos, espera-se que esta 
terceira tentativa-enéontre melhor sorte no caminhar para 
o mundo jurídico. 

Sala das Sessões, 12 de agosto de 1993.- Senador Pedro 
Simon. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N' 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 

Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição 
Federal, institui normas para licitações e contratos da 
Administração Pública e dá outras providências. 

Art. 113. O controle das despesas decorrentes dos conw 
tratos e demais iriStriJmentos regidos por esta Lei será feito 
pelo Tribunal de Contas competente, na forma da legislação 
pertinente, ficando os órgãos interessados da AdmiriistraçãO 
responsáveis pela demonstração da legalidade e regularidade 
da despesa e execução, nos termos da Constituição e sem 
prejuízo do sistema de controle interno nela prevíStO: - -
- § 1<? Qualquer licitante, contrâtado ou pessoa física ou 

jurídica poderá representar ao Tribunal de Contas ou aos 
órgãos integrantes do sistema de c_ontrole interno contra irre
gularidades na aplicação desta Lei, para os fins do disposto 
neste_artigo. · 

§ 2~ Os Tribunais .de Contas e os órgãos integrantes 
do sistema de coõ:Trõle--interfio poâúâO solicitar para exame, 
antes da abertura das propostas, cópia de edital de licitaçãO 
já publicado, obrigando-se os órgãos ou as entidades da Admi
nistração interessada à adoção das medidas corretivas que, 
em função desse exame, lhes forem determinadas. 

(A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
- Decisão Terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues),.-- Os projetas 
serão publicados e remetidos às comissões- conipetentes. -

Sobre a mesa requerimento que será lido pelo Sr. 1.,. Secre
tário. 

É lido e aprovado o seg_~inte 

REQUERIMENTO N• 755, DE 1993 

Exrit" Sr. 
S_enador Humberto Lucena 
Db. Presidente do Senado Fedéral 

De acordo com o disposto no art-. 13, § 1.,., do Regimento 
Interno do Senado Federai, requeiro séja 'ct>hSiderado como 
licença autorizada minhas ausências às sessões __ dos dias 2, 
3, 4, 5, 6, 9, 10 e 11 de agosto de 1993. 

Sala das Sessões, 12 de agosto de 1993.- Senador Odacir 
Soares. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Aprovado 
o reqUerimento, fica concedid_a a licença solic;itada. 

-Sobre a mesa requerimento que será lido pelo Sr. 1 ~ Secre-
táriO. - --- --T •: - - , - - -

É lido o s_eguinte 

RJ'QUERlMENTO N• 756, DE 1993 

Senhor PreSidente, 
Requeiro, nos termos regimentais, a transcrição, nos 

Anais do Senado, do pronunciamento do Professor Felipe 
Tiago Gomes-qUe deixou de ser feito na sessão conjunta solene 
realizada no dia 10 de agosto próximo, em agradecimento 
à homenagem do Congresso Nacional pelo transcurso do cin
qüentenário de fundação da Campanha Nacional de Escolas 
da Comunidade. 

-Sala das Sessões, 12_de agosto de 1993.- Alfredo Cam
pos. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- De acordo 
com o art. 210, § 1'\ do_Regimento Interno, o requerimento 
será submetido ao exame da Comissão Diretora. 

Sobre a mesa requerimento que será lido pelo Sr. 1" Secre-
tário. ---- -

É lido o ~eguinte 
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REQUERIMENTO N• 757, DE 1993 

Senhor Pr~~idente, requeremos urgência,, nos termos do 
art. 336, alínea c, do Regimento Intemo, para o Projeto de 
Lei da Câmara no 156, de 1992,- que "dispÕe sobre Partidos 
Políticos, regulamenta os arts. 17 e 14, § 39, incisO-V, da 
Constituição Federal". _ _ 

Sala das Sessões~ em 12 de agosto de j993. - Magno 
Bacelar, Eduardo Suplicy, Jonas Pinheiro, Marco Maciel, José 
Fogaça, Epitácio Cafeteira , Mário Covas, Pedi-Õ Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrig-ues) ...:... O re~ueri· 
menta será votado após a Ordem do Dia, na forma do disposto 
no art. 340, inciso II, do Regimento Interno. 

O SR. NELSON CARNEIRO _:_· Sr. Presidente, peço a 
palavra para uma breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, na forma regi
mental. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB -:-. RJ. Para uma 
breve comunicação. sem revisão' do orador.) --Sr. Presi
dente, pa~a todos ,qs. que. labut~m ,nos tribunais e jufzO.s do 
País, ontem foi. uma data sumame,nte grata, a da fundação 
dos cursos jurídicas. . _ , . , . . , . . 

Mas, ao. referir' essa efeméride e a sua repercussão em 
todo o territóríó nacional, cumpro o grato dever de destacar 
a homenagem recebida, em sessão solene do tr~dic.ionall_nsti
tuto dos Advogados Brasileiros, no Rio de Jandro, pelo -emi
nente advogado Evandro Uns. c Silva, galardãq da nobre clas
se. 

Realmente, no memorável encontro da noite passada, 
aquele ilustre homem J?~blico _fo! agr_aciad_o ~Q_!tl_ a mais alta 
condecoração do respe,itável So4a){cio, a MeQalha Teixeira 
de Freitas, someqte ,out<;>rgada _aO$ advogado~ que se proje-
taram como exemplo.- -

É exatamente o .caso de Evandro Lins e Silva. A homena
gem que lhe foi prest3da, quando a veneranda instituição 
inicia as comemo!ações do sesquicerrtenário de sua funda:ção, 
constitui igualmente o aplauso do mundo jurídico a quem 
vem marcando sua atividade, inclusive como ·amigo Ministro 
do Supremo_ Tribunal ,Federal, como um apaixonado e cons
tante servidor da liberdade. Ainda recentemente teve, o con
sagrado jurista, papel preponderante nos acontecimentos insti
tucionais e politicas que desaguarám nesta Ca~a_. 

Daí este registr<?,_ Sr. Presid.ente, pela ÍJilpOssibilidade 
-nós, que aqui. no Seriado trabalhãmos- de ~star presentes 
a tão expressivo eventos, que não foi apenas re~tritO-ábs que 
labutam no Rio de Janeiro, mas se estendem pela autoridade 
do próprio Instituto, a todos que, neste País, servem ao Direi-
to, à Justiça e à Liberdade. _ 

Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodriguev.- Coi!cedo 
a palavra à Senadora Júnia Marise. 

A SRA. JÚNIA MARISE (PRN- MG.>ronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Senador Chagas Rodri
gues·; Srs. Senadores; S~ Senadora, há pouco ~mais de uma 
década o desequilíbrio macroeconômico ein- que ·vive o País 
impede que o trabalho do povo brasileiro seja revertido em 
melhores condições de vida para todos, na proporção do esfor
ço despendido. As crises econômicas, via de regra, são de 
or_ganização. Por sua vez, um de se~s aspectos mais dramáticos 

é o desperdício. Principalmente desperdício do esforço produ
tivo das pessoas que trabalham, já que por falta de organização 
adequada, a energia intelectual e motora são dissipadas ao 
longo de canais de comunicação imperfeitos. 

Dentre os canais existentes-, na economia capitalista, que 
cumprem a função de permitir a complementação dos diversos 
estágios do processo produtivO e o encontro entre o que a 
sociedade quer consumir e o que pode produzir, um dos mais 
importantes é á sistema de preços. 

A inflação descontrolada que aflige 6 Brasil é o sintoma 
por-excelência âa crise. Ao desorganizar o canal de comuni
caçãO fuiidainental, representado pelo sistema de preços, a 
inflação alta paralisa as decisões de investimento produtivo 
e joga ienha no perverso sistema montado para tentar proteger 
da desvalorização a moeda fraca que possuem os agentes eco
nómicos, transformando o processo na mais perversa "ciranda 
finãnceira". 

Assim a "ciranda financeira" constituiu-se no- símbolo 
da improdutividade brasileira. Recursos _que poderiam estar 

_ajudando o País a crescer são atraídos pelos altos juros pagos 
pelo sistema financeiro. Caímos, então, num círculo vicioso: 
a inflação é elevada pelos juros escorchantes que, ·por sua 
vez, paralisam a produção e contribuem para uma inflação 
cada vez maior. Na base de toda essa cadeia de disftinciona
Iiàãdes, eiiContram-se as necessidades de financiamento do 
setor público brasileiro, que precisa oferecer aos banqueiros 
uma remuneração atraente para os títulos que_ emitem, de 
mo~o a contar com recursos para fechar suas contas deficitá
riáS. Naturalmente, a situação de penúria por que passa o 
E$ .. tad9 l;lra~ilejro não surgiu do nada, tem suas raízes_ mais 
pr()fundas na_ política de endividamento irresponsávellevàda 
a cabo ao longo dos anos setenta e na incapacidade crónica 
da elite de criar mecanismos de regulação e de controle no 
que diz respeito à gestãO das finanças Públicas. 

No entanto, nem todos os agentes económicos sofrem 
da mesma forma a crise econômka brasileira. Os maiS afe_tadoS 
-os assalariados- sofrem com o desemprego e com a perda 
progressiva do poder aquisitivO. -Dentre os assalariados, a 
pppulação carente sofre com a perda de qualidade e de quanti
dade de serviço público - é o hospital público sucateado, 
a escol~ pública ineficiente. O emPresário que atua Do nler
cado competitivo, também amarga perda do poder aquisitivo 
com empréstimos a juros proibitivas e redução do tamanho 
de seu mercado. -~?SO não açontece com o empresário mono
polista -ou oligopolista, que consegue repassar para o preço 
de seus produtos a totalidade da taxa inflacionária, sempre 
acima, até de forma preventiva. Já o setor financeiro, em 
geral, e os bancos, em particular, expandem seus lucros com 
a crise e prosperam. 

Alguns ·dados ilustram a hipertrofia que assumiu o setor 
bancário no País da inflação superior aos 1000% ao ano. En
quanto a rentabilidade média das 500 maiores empresas nãO-fi
nanceiras do País atingiu 2,2% sobre o património em 1992, 
os _50 maiores bancos alcançaram uma rentabilidade média 
-de nada menos do que 9,5%. Uma pesquisa divulgada pela 
revista Veja em sua última ediçiio, estima que a lucratividade 
média dos bancos brasileiros foi superior à de seus congêneres 
europeus e americanos no período de quatro anos, entre 1987 

--e 1991. Segundo es?a pesquisa, os bancos brasileiros lucraram, 
no período, 13% sobre o património, contra 9% no caso dos 
europeus, e apenas 7%, no caso dos americanos. 

Quanto à participação do sistema financeiro no total do 
Produto Interno Bruto brasileiro, os números também impres-
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sionam. No ano passado, os bancos compatecetãm com 9,3% 
no total do valor de todos os bens e serviços produzidos no 
País. Em 1991, essa participãção era de 8,1 %. Segundo uma 
outra pesquisa, nos Estados Unidos, essa participação somen
te chega a 3% do PIB c, na Alemanha, não passa de 4%. 

Os lucros do setor financeiro auffientam- proporcional
mente ao aumento da inflação. Informações sobre sua Iucrati
vidade no passado recente demonstram q~e, quanto maior 
a taxa de inflação, maior o lucro dos bancos. Tal fato coloca 
o sistema bancário nacional na incómoda posição de "sócio 
da inflação". _ _ --

Sabemos que a crisé possui ãinda causas mais complexaS. 
De um lado, o sistema bancáriO se enconfra em posição privile
giada para tirar proveito do descalabro financeiro do Estado 
e da economia cronicamente inflaciOnária do- País. Como o 
Estado, quebrado, necessita avidamente de poupança privada 
para continuar operando, os bancos impõem-lhe suas condi
ções para o repasse desses recursos. Também o dinheiro dos 
clientes que permanecem na conta-corrente, desvalorizando 
com muita rapidez pela inflação, é aplicado pelos bancos, 
rende-lhes grandes lucros. 

Todavia, é justo que, na situação -effiergeiicia1 iiri:t CjUe 
a economia brasileira se encontra, os setores que, até aqui, 
mais têm prosperado dêem uma cota maior de sacrifídc)_ pãra 
a estabilização - o que constitui uma condição necessária 
para a retomada do crescimento e, conseQ_üenteinente-, para 
o resgate da imensa dívida social que ameaça esgarçar a coesão 
da sociedade brasileira. A cota do sacrifício, no caso dos ban
cos, seria traduzida no ffnailciamento ao Governo a taxa-s 
de juros menores e a praZoS mã.is extcns_os._ Impõe-se neste 
momento decisões que determinam a queda das taxas de juros 
e .o alongamento do perfil da dívida pública. 

No cnntexto de instabilidade e de incerteza por que p'aSsa 
a eco_nomia nacion~l, a formação dos juros primários pela 
autondade monetána tem de se conformar obrigatoriamente 
aos limites de uma bitola estreita. As taxas de juros não podem 
ser mais elevadas do que já são, para que não se invíabilize 
de vez a tímida recuperação que a economia parece experi
mentar. 

Sr. Presidente, Srs. Semidores, é chegada 3 hora do siste
ma financeiro prestar uma conúibuição efetiva à. eSta'bilidad"e. 
da economia brasileira. Se existe algum setof qué p6s"sui co-ndi-· 
ções de reduzir sua lucratividade em prol do bem-estar da 
sociedade como um todo, este é o sistema finah'ceifo. que 
enriquece com a crise acumulando imensos lucros. _ 

Cabe, por sua vez, a·o Banco Central administrar cte f6rnla 
mais eficaz. O espaço-pcira Uma eventual qUeda de juros reais 
e para o alongamento do perfil da dívida pública. 

Naturalmente, as negociações com os bancos devem ser 
acompanhadas de um esforço convincente por parte do Gover
no, no sentido de equilibrar suas contas e d~ promov~r refor
mas_ no sistema- de gestão da ampla rede instalada de bancos 
estatais, desenvolvendo, assim, a confiança do público, já 
há muito perdida, na nossa moeda nacionaL Nesse aspecto 
é auspiciosa a proibição baixada por infciativa cfo Governo, 
de que os bancos estatais emprestem recursos aos seus contro
ladores, urna medida há muito reclamada corno moralizadora 
da administração de recursos públicos_. 

A sociedade brasileira espera ainda o advento de um 
novo cenário em que a econorttia venha a se estabilizar, permi
tindo a volta do crescimento do País. Que o __ Gm:erno deixe 
de ser um fator de desvio e de poupança privada; que os 

bancos possam praticar juros razoáveis para -financiar a produ
ção e que a "ciranda financeira" seja apenas uma amarga 
lembrança de um tempo que levou a Nação à recessão, ao 
desemprego, à fome e à miséria. 

Com essas consicferações, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
e passando aqui, através da compreensão de uma matéria 
importante publicada na revista Veja, na página de finanças, 
com o título "Caixa-Alta na Terra da Inflação", e com a 
realidade çom que o País, hoje, vi vencia as suaS dificuldades, 
temos a certeza de que a convocação de toda a sociedade 
brasileira por parte das autoridades do nosso Governo para 
darem. a sua quota de sacrifício e de contribuição, não podem 
apenas recair sobre os assalariados, sobre a classe média brasi
leira, sobre os trabalhadores do nosso País. 

As estatísticas- têm demõnstrÇtdo :tllcJo is~o. e-a-través delB.s 
consubstanciamos aqui o nosso pronurttiarnen"to, mostrando 
que o nosso País, como já afirmaram vários e vários políticos 
do passado, tem hoje urna sociedade dividida entre _qs mais 
ricos e os pobres. 

Neste momento, a nossa convocação se faz aqui de forma 
_e_xtremarnente pertinente àqueles que se estão- enriquecendo 
cada vez mais, não apenas às custas da ciranda financeira, 
masc, sobretudo, à· custa de uma Nação que está cada vez 
màis ·pobre e cada vez mais ·passando fome. Por isso, a nossa 
sugestão neste momento se, Qírige ao _Qróprio _PreSidente _I tá

- tnat Franco, ao Ministro Fernando Henrique Cardoso. e àque
~tes que, hoje, detêm o poder de fixar() _novo ordenamento 
económico para o nosso PaíS e. -adiDa- de tudÕ, ãutÚridade 
rilófál para discutir prOblemas dessa natureza. PrecisamoS con
vodtr ·esse segmento que se verit enriquecendo ao longo dos 
ano~, no se-ntido de que cedam e de que dêem. como a grande 
maioria da nossa população, a sua cota de sacrifício e de 
contribuição para as melhorias -de condição de vida do nosso 
~ovo. Cas~ contrári~, certatne·nte o País_na? ~~egará à prospe
ndade. Ma1s do que ISSO, seniessa contnbutção, os 70 milhões 
de brasileiros atingidos por· co-ndições sociaiS d3.s mãfs difíceis 
continuarão sofrendo as conseqüências do desemprego, da 
falta de alimentos, da ausência de um teto para abrigar a 

-SU.1f família. 
_P~is bem, Sr. Presidente e Srs. Senadores, esta é a hora 

de dialogar com _esse segmente), de propor, através de entendi
mento, um roteiro para o Verdadefro ~crescimento social.e 
económico do nosso País. . 

A rede bancáría e financeira do Btasil;Urri País de Ter
ceiro Mundo, prosperou mais-do' que ó mesmo setor dos Esta
dos Unidos e_ de vários países da Europa. Mediante esses 
dados estatísticê's íilcontestáveis, fazemos, nesta Casa, a nossa 
conclamação. 
· --Muito obrigatia, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra a nobre Senadora Eva Blay. 

A SRA. EVA BLA Y (PSDB - SP. Pronuncia o seguinte 
discurso. Sem revisão da oradora.)- Sr. Presidente. Senador 
Cl:}agas Rodrigues; Sr. Senador Nabor Júnior; Srs. Senadores, 
St4' Senadoras, há pouco, perguntava-me o Senador Lavoisier 
Maia se eu falaria sobre o me!J. Estado. É a propósito do 
meu Estado que estou usando a palavra. Mas creio que o 
objetivo do meu pronunciamento não se relaciona apenas 
~o meu ~.stado, relaciona-se à criação do direito e à manu
tenção da democracia num País onde esses valores estão sendo 
mal colocados e, de certa maneira, esfacelados. A razão do 

. ,.;. .... ,,... 



7340 Sexta-feira 13 DTÁR!b DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Agosto de 1993 

meu pronunciamento, enfim, é o meu desejo de, a partir 
desta Casa, fazer ecoar, sobretudo entre os jovens, a ~por
tância de certas instituições que, neste Congresso, foram cons
truídas e consolidad.as: através do trabalho de pessoas sêr!as, 
honestas e muito preocupadas com a m-anUtenção da demo-
cracia. - - -- -~ · · 

Hoje, dia 12 de agosto, urna importante instituição, cuja 
existência se confunde com a história do meu Estado - São 
Paulo -completa 100 anos. Ao prestar homenagem à insta
lação dos cursos jurídicos no Brasil - como fez há pouco 
o nobre Senador Nelson Carneiro - ocorrida em 1822, nas 
Faculdades de Direito de São Paulo e Recife, fund3merito 
do pensamento jurídico e políticO naciónal, eu o faÇo, 'Por 
meio da Procuradoria.;Geral do Estado de São PaulO,- órgão 
que congrega _:a Càrteira dos Advogados Pú.blicos Estaduais. 

Nessa mesma data, ·no ano de 1893, ó Presidente do Esta
do de São Paulo, Bernardino de Campos, promulgOu a Lei 
no:- 175, que marca o 'nascimentO da Advocacia Pública Esta
duaL Diz essa lei no seu art. 10: 

"O Procurador 'F'iscal do -Tesoufo do Estado e seus 
auxiliares são os representantes legais da FaZenda do 
Estado, para promover e propor, ná-ptimeira instânCia, 
t,odos os termos das causas e negóciOs quê ihteressãrem 
à mesma Fazenda." - -

. . . yejO ?q~i, Sr~ P~~S!cÍente, Srs. Senadores, a gênese do 
DireitO Pubhco, desenvolvido posteriormente no Direito 
Constitucioilal, Administrativo, Tributário, afém do Orça
mento e Finanças Públicas e, mais recentemente-, no Direito 
Ambiental e muitos _outros Direitos coletiVos e difusos. 

, Todos, nesta C&sa, podemos im3ginar que esse~ Direitos 
surgiram ao acaso. Nã<;>. Houve necessidade de se criar um 
primeiro Direito furidamental, _instituí-lo para que depois pu

. déssemos cheg~r às reivindicações· e à mánuteiição do ~stado 
do direito que hox:a vivemos. 

O Direito Público_ ffiq:luJsionou a ~fOr~~çã~. d~ Estado 
segundo os princípios da democracia. Formou-se, no Brasil, 
o Estado Democrático de Direito. , 

Quero registrar o quanto·_ é sigriífic3.tiV~--a-contribuiÇãO 
da P!ocuradoria-qer_al do Esta~o de São Paulo para o desen
volvimento do Dtreito Público, com _SucesSiVas_ equipes de 
valorosos juristas. Essa instituição forneceu, aindã, à polídCa 
b;r<;lsil~ira homens públicas, alguns que passaram por esta Casa 
ou pela Câmara, como André Franco _Montor_o, o saudoso 
Ulysses Guimarães e Michel Tenier. , 1 -- -

Prosseguindo na história da Procuradori3., em 1947, criou
se o Departamento Jurídico do Estado de Sã.o Paulo- vejam 
V. Ex~S. quase 100_ anos depois - , resultante- da autQnomia 
dos Estados conquistada na Constituição de 1946. Sua organi
zação ocorreu pela necessidade de adequar os atas do Poder 
Executivo à Nova Ordem Constitucional. 

Hoj~, ~orno serviço ess_en~hll à Admifü~stração Pú~ÜCa 
Estadual, é a Procuradoria instituição de ,natureza perma
nente, titular da ind~pendência Junciooal prevista no estatuto 
da OAB -essa OAB tão procurada em todos os momentos 
d~ crise do País. Congrega ela em seus quadros cerca de 
mil advogados do Estado, todos admitidos por concurso pUbli
co de provas e títulos, como exige a Constituiç~o da Reprl.blica 
Federativa do BrasiL · 

· Su~s amplas atribuições se distribuem pO-r três áreas. No 
contenciOso, sua atuação se dá na def~sa jq.âicial do Estado 
como r~u ou- autor, em todas as instâncias~"i~·ndo giande im
portância no controle e arrecadação de su:ã dívida ativa o 
que inclui a cobrança judicial de impostoS.- ' 

A Cor~sultoria-Geral é a área da advocacia consultiva 
que tem orientado os atas dos administradores do Estado, 

-por meio de pareceres jurídicos, na busca dos princípios éticos 
e legais, visando à moralidade, publicidade, impessoalidade, 
razoabilidade, finalidade e motivação, pelos quais a Procura
doria deve zelar, no âmbito do Poder Executivo. 

Vou lembrar agora uma parte da atuação da Procuradoria 
que se aproxima muito com o meu trabalho, que é voltado 
para a mulher. Na assistência judiciária, os cid_adãos _encon
tram aguerridos e competentes defensores de seus direitos 
individuais e coletívos. Esta área de atuação dos advogados 
procuradores do l3,stado se destina,_ h_á mais_de cinqüenta anos, 

-a garãntir às pessoas que não dispõem de recursos financeiros 
a possibilidade de mover ou responder a ações judiciais: ~ 
a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, cumprindO, 
mais uma vez, a ordem da Constituição. · · -

São exemplos do trabalho desenvolvido ·pelos Procura
dores do Estado de São Paulo os .constantes pareceres nos 
processos de licitação pública, além do recente assessoramento 
jurídico de verbas estaduais e municipáis, destinadas ao atendi
mento hospitalar pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Foram 
esses Advogados Públicos paulistas que aciOnàiam a Fazenda 

-- do Estado de São Paulo nas indenizações Pedidas- ein juíio 
pelos familiares .das vítimas da tragédia_do Carandiru. 

Convivi, como 1 ~ PresideÍI_ta ·do. ConSelho .Estadual d,a 
Condição Feminina de São Paulo, à época do Governo Moo
toro, com os Procuradores do Estado. Foi criado .então na 
Procuradoria, o Centro de OrientaçãO- Juiídica e de En~mi
nhamento da Mulher- também primeirO -serviÇó des:sa natu
reza na máquina admiriistratiVa· do Estado dê São Pa'u.lo ._ 
pela brilhante Procurado;ra Dr' Norma Kyriakos. E.agora en
contramos a mesma forma de orientaç_ão e encaminhamento 
em- várioS ·países da América Latina . 

A COnstituiÇãO de 1988, neste caminhO de. desenvolvi
mento, incorporou, no seu· arL 132, o perfil constitucional 
das Procuradorias-Gerais dos Estados brasileiros e consolidou 
essa conquista no art. 133-, quapdo declara o advogado indis
·-pensável à admiilistração da Justiça. 

-- .Ê.óbvio que atribuições desse porte exigem profissionais 
~e gra~·de, va~or intelectual, ~armados _sob os aspectos técnico 
e humanístico, que deSenvolvam continuamente uma ética 
pÍ'Ópria d~ AQvqcaci3 Púb,lica, fund3d3 na solidariedade So~ 
cial, na Justiça e nos valores da Democracia - esses sãO 
os verdadeiros guardiães destes valores, pelos quais hoje tanto 
sofremos e que tanta falta nos fazem. Para este fim foi insta
lado, em 1977, o Centro de Estu-dos da Procuradoria-Geral 
do Estado de São Paulo, que cumpre esse dever de formar 
e informar os recursos humanos das Procuradorias-Ger<tis dos 
Estados. Atualmente, ·o Centro de Estudos tem sido solicitado 
a elaborar e executar concurSds_ públicos_ nas Procuradorias 
co-irmãs, dada a competência e seiiedade de SeU. desempenho. 

-Dentre as múltiplas atividades desse Centro, quejo ·destacá_r 
a Escola de Advocacia Pública, iniciativa pioneira: ria-fOimãÇ30 
dos Procuradores do Estado que ingressam na carreira;objeti~ 
vand.o o desp~rtar da visão publicista do Direito. -

A exemplo do que já fez em 1985, por ocasião da Consti
tuinte, o Centro de Estudos prepara, para o processo de revi
são constitucional que se aproxima, um grande_ semillário, 
em cc-promoção com váriã:s entidades jurídicas e acadêmicas. 
Esse debate, que se dará entre importantes personalidades 
do mundo político-jurídico, frutificará em publicação de gran
de valor consultivo para nós, do Congresso Nacional. 
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Ao longo desses cem anos, o Procurador Fiscal do Tesou
ro do Estado, que era representante único da Advocacia Públi
ca, transformou-se nesse enorme leque da Procuradoria-Geral 
do Estado de São Paulo, uma instituição rc_spCifã-da, composta 
por muitas unidades na capital e em todo o interior do Estado. 

É esta a homenagem que presto, neste dia 12 de agosto 
de 1993, ao maior Departamento Jurídico da América Latina. 

Muito obrigada, Sr. Presi~ente. 

O Sr. Lavoisier Maia- Sr. Presidente, peço a palavra, 
pela Liderança do PDT. · 

. O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Concedo 
a palavra ao nobre Senador Lavoisier Maia. 

O SR. LAVOISIER MAIA (PDT - RN. Como Líder. 
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, -sr~s e Srs. 
Senadores, vez por outra aparecem na imprensa nacional arti
gos escritos por pessoas de-muita responsabilidade neste País, 
lembrando ao CongreSso- Nãcional a necessidade de .se :vptar 
uma nova legislação eleitoral, _que regulamente, de uma vez 
por todas, o financiamento dos partidos políticos e as campa
nhas eleitorais. Não resta dúvida de que os signatários destas 
matérias têm plena razão_ ao fazerem a nós, parlamentares, 
esta cobrança, pois as gr~nde:s :democfacias-_dp_ mUitdo oCiden
tal estão dotadas de legislação eficienú~-Sobre o assunto que 
abordamos neste pronunciamento. 

A título de exemplo, basta lembrar o caso dos Estados 
Unidos, onde o TesoUro- Nacio-nal fin3ncii~a-té 46 milhões 
de dólares para cada candid~to à eleiç~o pr~s.iderlc~at; Qs 

·eleitores, por sua ve-z, podem fazer doações de até mil dólar(.{S 
para o candidato, e os -comitês de campanha, 5 mil dólares. 

Na Alemanha, o Estado dá·aos partidos políticos 8'dólares 
por eleitor e, além disso, publica~se ó ilomê dos contribuintes 
que colaboraram com mais de 25 mil dólares. 

Na França, uma lei de 1990 estabeleceu doações de até 
75 mil dólares para a eleição de deputados e o limite de 3D 
milhões de dólares para o segundo turno da eleição presiden
cial. Estes recursos, de conformidade com _aquela lei, 
são depositados em um fundo partidárjo. __ 

Srs. Senadores, ainda está viva na m'erri6ria· dO POV9 brasi
leiro a atitude corajosa, denio'áática é inUSftàda do imp~ach
ment do Presidente FúllanÇo CollOr,,tO~.ad~ pe(O ÇongreSso 
Nitcional. E ·uma das rázóes pelas quais essa decisão foi tomada 
foi, sem dúvida, o abuso do poder económico ná sua -carnpimha 
eleitoral para a Presidência da República. .. - · -

Ao depor·no· Supremo Tribunal Federal, o tesoufeiro 
da campanha de Collor, o empreSário Paulo César F;;trias 
-o famoso PC-....:...._· paia _inocent~r-sc· dqs _seus crime~,. tachou 
de "hip6críta" a legislaçãq clejtpral vigente. , 

Ao depot perante a Comü;;são.P.arlamentar de Inquérito, 
o citado·empresário PC, tesoureiro oficiâl da cariipãnha dC 
Collor, disse, textualmente": -"O qúe sé gasta é'iiríe·n~úrável." 
Admitiu, tairihém, q-ue a Prática é ilega_l, ma~~~'~~ Cl!lpa existe, 
é da legislação hipócrita sobre campanha polí~ica que existe 
no País". (Relatório final da Comissão Parlamentar de Inqué
rito.) 

Nesta hora, é impurtante lembrar o que o Senador Amir 
Lando, o brilhante Relator da CPI do "coll()rg~!e", dizi~, 
no seu relatório, que "o financiamento das campanhas eleitO
rais" estava "na Origem dos principais problemas que nelas 
se debateram". O afastamento do Presidente Collor ~a inves
tigação de PC e da sua quadrilha começaram a passar a limpo 
o Brasil. 

Esse processo de moralidade da vida pública não está 
completo, não pode parar com a punição dos culpados. Até 
por que, na luta política que se trava em cada estado, os 
grupos políticos riVais estão mergulhãndo na mais bárbara 
antrOpofagia de acusaçóesmútuas referentes aos finaoçiamen
tos d'aS suas camPanhas ~leitorais. Diante desse quadro, que 
se prenuncia ser çiç_ maior gravidade para a credibilidade da 
classe política brasileira, é urgente, Sr. Presidente, que o Con
gresso Nacional coloque um ponto final na lei vale-tudo para 
as campanhas eleitorais. Se o Congresso Nacional quiser con
tribuir para restaurar a credibilidade da classe política, tem 

_que ~g_ilizar a vot~~ão do -~rqjeto de L~i. da CâmaraJ\9 1S6/9:f, 
qqe inç:orpora a~ idéias propostas pelos Senadores Marco Ma
ciel e ,Valmir Campelo e pelo Deputado Paulo Delgado, e 
que es.tá, neste momento, nas .mãos do nobre senador JoSé 
Fogaça, que foi designadô 'Relator deSta ~:itériá:_ : ~ -

Faço um apelo para cjtie- se cheg~~ a_ um enter;~diment9 
o mais rápido possível, e o Senado possa votar e aprovar 
a matéria, com o compromisso da Câmara dos Deputados 
de aprová-la também, antes do dia 3 de outubro, data limite 
pata aprovação e para sua 'entrada em vígOr. 

Eu soube ontem, por'intermédio do nosso líder Magno 
Bacelar, que as providênCias estavam· sendo adotadas pelas 
lideranças da Casa no sentido de aprovar um pedido de urgên
cia urgentíssima, para que o projeto Jfudesse ·ser votado ainda 
hoje, se possíveL 

Trata-se de um projeto amplo, que dispõe sobfe Partidos 
Políticos, regulamenta os artigos 14, § 3.0 , inciso_ V, e 17 da 
Constituição Federal. -Nele, parece-me? amatéria pertinente 
às finanças e_contabilidade dos PartidOs está bem equacionada. 
O meSmo pode ser dito quanto ao Fundo Partidário, que 
figura no art. 38 ·do citado projeto. 
- , . Propõem os-autores desta matéria que o FUndO Partidário 

. será constituído por várias fontes·, dentre as quais "as doações 
de pessoa física ou jurídica, efetuadas por intermédio de depó
sitos_ bancários diretamente _na conta do Fundo Pártidário". 
(Item lll). · 

Cremos que este e outros artigos do :referido projeto 
coloearão um ponto final na hipocrisia da legislaçãc;> eleitoral 
vigente. Çom a aprovação do mesmo, o Congresso Nacional 
dotará o País de um insofismável instrumento moralizador 
do processo eleitoral brasileiTO~ 

c Aproveitamos esta oportuóidade para alerta'r o Senado 
Federal e os demais parlainentares do Congresso Nacional 
para um ponto que é crucial: este prOjeto terá que Ser votcido 
e transformadQ' em lei até ·o dja 03 de outubro do corrente 
ano, a fim de que as eleições de 1994 possam ·transcorrer 
regidas pela nova legislação eleitoral. 

FinalizandÓ este discui"so, lembramos as sábiás palav-ras 
do Presidente- François Miterrand quando regula_mentou _o 
projeto de lei eleitoral da França, em 1990: "Ce"rúlmente não 
imporemos a vitti.lde ( ... ).Haverá sempre· aqueles que burla
rão a lei para êometer fraúde-s. No entanto, os desonestos 
serão dez vezêS ·mais culpadoS e deverão Ser maiS penaliZa-

' dos". 
Por consegdinte, Srs. Seriadores, temos que agilizar a 

aprovação dess~ projeto de lei, pois, de Norte a Sul do Brasil_, 
os s_egmentos riiãis participativos da vida política nacional co
bram de nós m_ais ética na política. Cremos que todos nós, 
parlamentares, Sq temos a ganhar a credibilidade do eleitorado 
brasileiro aproV_~ndo essa nova legislação eleitor_~!. Sem ist(), 
-ilão Ú!rerllos dfsputas eleitorais em igualdade de condições, 
como exige o jo~go democrático. Sem a eqüidade de gastos 
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pelas partes em disputa e sem o controle do poder económico, 
a eleição deixa de ser uma e·scolha livre e consciente do cidadão 
para ser um massacre dos mais fortes sobre os mais fracos. 

Muito obrigado, Sr.Presidente. (Muito beml) 

Durante o discurso do Sr. Lavoisier Maia, o Sr. 
Chagas Rodrigues, 1~ Vice-Presidente, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Magno Bacelar. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Gilberto Miranda. 

O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB- AM. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, eu gostaria de comentar hoje, _da tribu
na desta Casa, o relatório conftdencial da COSIPA, que não 
se tomou público até agora e qtie tenfto a opoi'tunidade de 
trazer ao conhecimento do Senado, dos meus nobres pares. 
Esse relatório foi concluído há mais de um mês pelo Sr. Minis
tro Paulino Cícero, e sonlente dafádó em 28 de julho, como 
relatói'io final, à mão. Confesso aos senhores que demorei 
mais de 30 dias para consegui-lo e no dia de hoje, enviei_ 
cópia ao Procurador-Getãl da Reptíblica, Dr. Aristides Jun
queira, que prometeu estudá-lo e, se concluir pelo excesso 
de falcatruas no referido relatório, levar adiante as medidas 
cabíveis e legais . .Também encaminhei cóp~a_ -áo Pr_esidente 
da República, ao Secretário da Receita Federal, aos M!_J!iStros 
Fernando Henrique Cã.rdoso e Alexis Stepam!riKO. E vou, 
pessoalmente, dar uma cópia ao SenadOr Jutahy Magalhães, 
Vice-Líder do Governo, que, na última vez que ocupei esta 
tribuna para falar sobre a COSIPA,_pediu-me que, tão lOgo 
tivesse o relatório, lhe endereçasse uma cópia. 

O sr: Jutahy Magalhães- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR .. GILBERTO MJR.ANDA - Concedo o aparte a 
V. EX' 

O Sr. Jutahy Magalhães -Agradeço a atenção de V. 
E~~ e quero parabenizá-lo. V. Ex~ está com unm equipe de 
investigadores melhor que a ·do PT. O vazamento está sendo 
feito nã"o apenas rta direção do PT, mas também por V. Ex~ 

O SR. GILBERTO MIRANDA- Senador Jutahy Maga
lhães, creio que· é a primeira vez que falo desta Casa sem 
um paper. Ainda tenho muita dificuldade, pelo fato de ser 
empres~O e nãcf ~er experiência política como V. E.x• e a 
maioria dos membros desta Casa. Fálta-rne, às vezes, ironia, 
palavras_. Em sendo V. Ex•- um âecano desta Casa e do Con
gresso, acredito que deveria fazer outro tipo de abordagem 
e falar propriamente do relatório. 

Nã? espero, em nenhum momento, ter a eficíêrieia do 
PT para levantar o que se levanta do Govenio. 0 PT que 
tem 5% do_ Congresso, na verdade tem 95% no Governo 
para saber absolutamente tudo do Governo~ 

O meu partido apóia o Governo, c6nio bem ·sabe V. 
Ex~ Sou tido aqui, muitas vezes, como rebelde .. Mas nãq se 
trata de apoiar ou não o Governo, ser oü não rebelde. É 
o fato, é a verdade que deve ser trazida a esta Casa. Ou 
estamos aqui para denunciar, para mostrar exatainente o que 
acontece dentro do Governo e das estatais, ou vamos ficar 
aqui absolutamente calados. _ 

Estamos assistindo o Relator da CPI d_a Desestatização, 
Senador Amir Lando, trabalhar, brigar, falar, tentando provar 
tudo aquilo que· acontece nas estatais. S. _Ex! é incompreen
dido. tido pelo Presidente da República como denunciador, 

como rebelde, quando, S. Ex~ quer, única e exclusivamente, 
a verdade. 

Não podemos. no dia 20, levar a COSIPA à privatização, 
deixando todos aqueles diretores, que dela usaram e abusa
ram, pretendendo fazer daquela empresa uma companhia, 
um negócio particular, totalmente impunes. 

Acredito que esteja na hora de o Governo Federal, para 
dar o exemplo, pedir à Receita Federal que lniCfe, o mais 
rápido possível, um levantamento do não pagamento de tribu
tos pelas estataiS,, e puna não s-ó o setor privado, rrias os 
diretores e presidentes de estatais que não pagaram;como 
no caso da COSIPA, os tributos devidos. . . _ _ . 

É hora de mudar a prática. Se existe alguém que- trabalha 
no Ministério da Fazenda, esse alguém é o Secretário da Re
ceita e sua equipe. Uma equipe pequena, de cinco rnil fiscais, 
mas que está dando demostração de eficiê11cia. Afirmam que 
éle está- passando dos limites, que é prepolente, mas penso 
que neste momento, neste País de excesso de falcatruas, de 
roubos, quando a população passa fome e está desempregada, 
alguém, pelo menos um membro do Governo Federal deve 
mostrar trabalho, fazer a máquina andar; e é o que ele vem 
realizando. 

Hoje, quem consegue elevar a receita em mais de 500 
milhões de dólares neste Brasil de falta de liquidez deve ser 
lembrado desta tribuna e, realmente, merece palavras elogio
sas não só pelo trabalho, mas pela dedicaç_ão, pela seriedade. 
Afirmam que ele é Insano; mas·neste País tem que ser "malu
co" mesmo. A única m3neira de tentar_cobrar a não corrupção, 
de denunciar e de faz~r_com que_ ~s_ autoridades tomem alguma 
iniciativa é tomar: atitudes çqmo essas do Secretário da Recei
ta, cobrando, procurando, prendendo, atuando em todas as 
direçóes. 

Está na hora de o Presidente da R'epública fazer com 
que outros setores, outros Ministros parem um pouco.de via
jar, de ir a jantares, de realizar _reuniões com empresários 
e comecem a trabalhar. 

O Sr. Amir Lando --Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. GILBERTO MIRANDA - Concedo o~ aparte a 
V. EX' 

O Sr. Amir Laildo- Estava ansioso para· óuvir a leitura 
do Relatóiió que V. Ex~ faià çüm ·muíta eficiê.ncia. Tendo 
conhecimento de alguns fatos, contudÇJ 1 preservo-me, porque, 
na condição de Relator, minha opinião será apresentada no 
mo~ento oportuno. Essa CPI realmente envoi_ve uma comple
xidade muito grande, mas V. Ex~ fere um tema que precisa 
ser abordado. Verific3-se nessas esfata:iS_ que suas vidas pre
gressas são uma efetiva e lídimá folha córrida. Vemos declara

-Ções das mais variadas e,_ às veze;s, estapafúrdias, que não 
dizem nada, mas que escondem atrás das cifras volumes mons
truosos de recursos públicos, que permanecem encobertos 
na maior obscuridade. Quando se fala, por exemplo, que 
os investimentos do GovernO nas estataiS; nOs últimos 10 anos, 
alcançaram 20 bilhões de dólares; faz-se essa afirmação com 
uma simplicidade e até mesmo com uma ingenuidade francis
cana. como se isso fosse, exclusiv3.merite, culpa das estatais. 
Não! Alguém administrou mal as estatais, alguém está por 
trás dessas vantagens, alguém., _no mírlinio, ger1u mal esse 
volume imenso· de recursos e o que queremos é o esqueci
mento, que não se fale nada, que se privatize. Queremos 
que haja privatização, mas, também, passar esse capítulo da 
história da administração pública brasileira a limpo. :É isso 



Agosto de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Sexta-feira 13 7343 

que queremos. Ou vamos dizer: Tudo b_em! Não importa quem 
colocou a mão e de que_ forma foi empregado esse dinheiro? 
Não! Não é simplesmente extinguir, acabar com as estatais. 
Desejamos apura'r respOnsabilidades, que, realmente, essas 
questões sejam fCiidas de forma profunda e apresentado o 
ocorrido com o dinheiro do povo brasileiro às claras aos olhos 
da Nação. A velocidade empregada na apuração dessa impuni:.. 
dade está chegando às raias da irresponsabilidade pública. 
Pretendemos, efetivarnente, que esse processo continue e que 
se siga um cronograma; não queremos o esquecimento e que, 
com a venda, se apague todo o passado, o quadro de delin
qüência, e que fiquemos a bater palmas. Também não pode· 
mos admitir que se diga que vainos fazer dos recursos da 
privatização a Salvação nacional porque, até agora, não há 
um tostão para empregar em lugar algum. Há, isso_ sim, fi ri <iii-_ 
ciamento do BNDES, com 10 anos para pagar e 2 de caréncia, 
a juros de_6% ao ano, e não se consegue dinheiro empresuido 
em lugar nenhum deste País a juros de 6%_ ao_ ano, _jUros 
subsidiados. As garantias oferecidas são as próprias açõeS 
adquiridas do Poder Público. Então, não enganemos o poVo 
brasileiro no sentido de que vai sobrar dinheiro para combater 
a delinqüência, a fome, porque até agora não há sobras. Há, 
sim, débitos _com o Poder Público, com o BNDES. Débitos 
que deverão ser pagos no curso de 10 anos. Penso que este 
é um capítulo difícil, mas quero parabt!nizar V._EX! pela cora
gem que tem de abordar essa questão, porque há um pacto 
de siléncio neste País. Esse é um assunto que está trancado 
a sete chaves, proibido, a censura é visível e velada. Aqui, 
estamos diante dos sete selos do Apocalipse, mas vamos tirá
los um por um e dia chegará em que arrancaremos o últ!mo 
selo. V. Ex~ está contribuindo para isso, está arrancando uma 
parte desses selos. Muito obrigado. 

O Sr. Pedro Teixeira- Permite-me V. Ex" um aparte? 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. Ex• um aparte_, 
nobre Senador? Será breve, pois terei que me ausentar para 
atender a um compromisso. 

O SR. GILBERTO MIRANDA- Já concederei o aparte 
a V. Ex\ nobre Senador. 

Nobre Senador Amir Lando, agradeço o aparte e espero 
que V. Ex~, como um lutador nesta Casa, Relator de um 
processo que cassou o Presidente da República, continue, 
na CPI de Dcse..statização, realizando o trabalho que vem 
executando, não se intimidando com ameaças, nem com pala
vras, às vezes, mal empregadas pelo Presidente da República. 
V. Ex' deve continuar esse trabalho e, esperamos, produza, 
como bem sabe fazer, um relatório brilhante a respdto do 
assunto_. V. Ex~ falou, aqui, a palavra mágica: o Governo 
Itamar Franco já está há 10 meses no Poder; está na hora 
de cobrar responsabilidades daqueles que estão gerindo a eco~ 
nomia nacional. No entanto, não podemos contínuar - lem
brando as palavras de V. Ex•- com esses delinqüentes soltos. 
São verdadeiros delinqücntes. Pcriso que chegou a hora de 
mudar. Vamos esperar que mude. 

Pediria ao nobre Senador Pedro Teixeira se cederia a 
vez do seu aparte ao nobre Senador Jutahy Magalhães?o(As
sentimento do Senador.) 

Ouço, então, com prazer, o aparte -de V. Ex1, nobre 
Senador Jutahy Magalhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Nobre Senador, agradeço 
a V. Ex~ pela atenção. Passando, rapidamente, as vistas neste 
dpcumento encaminhado por V. Ex~ para meu exame. Trata--se 

do Relatório da Auditoria de Gestão n"' 31/93, período de 
exame: 3/5 a 28/5/93, a respeito do exercício de 92. Na conclu
são os auditores, Sr. José de Montie!r da Silva e Sr. Sebastião 
GO~es Martins-- um, Analista de FinanÇas e Cootrolé; 
o Oufto", TéCnico de Finanças e Cõritrole -,concluem, mani
festando sobre determinados itens "irregularidades descritas 
que comprometem a probidade dos administradores na utiliza
ção dos recursos _públicos alocados à entidade, e causaram 
prejuízo à Fazenda Nacional, no período a que se refere o 
presente processo. Concluímos pela irregularidade da gestão, 
emitindo, desta forma, o competente Certificado de Audito
ria, anex6 ao presente relatório". Está datado de 23. de julho 
de 1993. Tem um "de acordo" do Sr.. Paulo Emílio Teixeira 
Barbosa, Chefe de Divisão, que manda o processo à conside
ração sUperior; em seguida, vem_ Unl- oütro documento que 
apresenta uma análise, e esse Dr-. Sebastião Goines Martins, 
Analista de Finanças, também no dja 23 de julho, faz o encami
nhamento desse processo; tem um parecer de avaliação, data
do do dia 26 de julho, e tem um "de acordo" do Dr._ Weber 
-Mariano Daros, SecretáriO de Corit.fõle Interno, também data
do de 26 de julho; e tem o despacho do Ministro Paulino 
Cícero de Vasconcelos, do dia 28 de julho, que diz: 

-"-'Em cumprimento ao disposto no art. 82, do De· 
creta-Lei n"' 200, de 25/2/67 ,_e fundamentado no parecer 
da Secretaria de Controle Interno, pronuncio-me pela 
não aprovação das presentes contas relativas ao período 
de 1'/1 a 31/12 de 92. Restitua-se o processo à Secretaria 
de Controle lnte_rno, deteriPiJlan.do o envio Qo mesmo 
ao Tribunal de Contas da União, para fins do disposto 
no art. 7', da Lei n' 8.443, de 16/7/92." 

Veja V. Ex~ que todas as providências administrativas 
estão sendo tomad~s e en~aminh~_das para o órgão próprio, 
que é o Tribunal de Contas da União. Não há manifestação 
alguma do Governo, seja do Miriistério de Minas e Energia, 
seja de qualquer outro órgão, para impedir que haja a apura
ção desses fatos; pelo contrário, há urna_ recomendação do 
Minístro considerando que as contas não devem ser aprovadas. 

Portanto, não há desejo alguin de impunidade, não há 
manifestação alguma para que não se punam aqueles respon
sáveis pela Administração Pública. O que esta Administração 
tem procurado inclusive criar são as condições legaiS para 
que todos aqueles que têm responsabilidade na Administração 
Pública respondam por tudo o que se passa na sua empresa. 
Não é pelo fato de ser uma empresa estatal que os seus admi
nistradores devem ficar impuneS se levam a enipresa à falência. 
Isso é o que a atual Administração tem procurado fazer, crian
do a responsabitidade pessoal daqueles administradores. Por 
isso, permita·me V. Ex•, fdi apenas- uma leítura rápida
não digo nem dinâmica, mas uma paSSagem de olhos -

desse processo, mas V. Ex~ _vê que as datas demonstram que 
não há, da parte do Ministro das Minas e Energia, qualquer 
preocupação em criar delongas para o exame dessa questão. 

O SR. GILBERTO MIRANDA- Senador Jutahy Maga
lhães, acho que V. Ex~ tem uma cópía e é fácil V. Ex"' notar 
que a primeira- asSinatura é- dõ dia 23 _e está datada à mão; 
a segunda assinatura é do _dia 26 e está datada à mão; a 
terceira assinatura é do dia 28 e está datada à roãQ_. rs.so 
leva a concluir - e V. Exa tem certeza - que esse relatório 
-está pronto há muito mais de um mês. Quando eu soube 
da existência desSe relatório, já tínha um mês que estava 
pronto. Em nenhum momento critiquei o Ministro Paulino 
Cícero, somente 
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disse que houve um~ delllora de mais de trinta dias e que 
o relatório s6 me foi entreg~e _anteontem, depois de estar 
pronto para ser enviado_à Mesa do Senaqo e de ser mançiada 
cópia para o Ministério. Fizeram- absolutamente tudo ,para 
não tomar público tal relatório~ Acho que o Ministro de Esta~ 
do, tão logo tenha um relatório desse tipo, tem que chamar 
a imprensa e mostrar efetivam~nte o que está acontecendo 
na Administração. ~ . .- . 

Agora, pela primeira vez, o Setor Público, o Minis_tério, 
está sendo muito eficiente: em apenas cirico dias leu o relatório 
de mais de cem folhas, o digeriu, tomou providências e man
dou para -o Tribunal de COntas. 

Agora, pergunto por que não mando~_cópia desse relató
rio para a CPI da Dese.staHzação? Por que não mando1,1 para 
a Procuradoria~Geral da RepúbJica, para que fossem punidos 
aqueles que participaram de todas as falcatruas_que estão 
nesse relatório? Simplesmente mandou para o Tribun(l~ de 
Contas da União. --

O Sr. Jutahy Magalhães- Porque é o I:ribu~al de'Contas 
da União o órgão próprio. É a tramitação normal, Senador. 

O SR. GILBERTO MIRANDA - Senador. antes de en
trar no relatóriO~ eu tinha- uri:t pronunciamento a fáiei; que. 
lamentavelmente, pela dificuldade que tenpo tanto de escrever 
quanto de ler, e, mais ainda, dificuldade de preparar o discur~ 
so, porque faltam datilógrafos, etc. ---Y. Ex~ conhece bem 
a Casa·-=-, vóU lhe dar alguns dados e considerar como lido 
um discurso que faria na próxima semana, referente ao Go
verno Federal, ao Executivo de hoje, a Administração de 
Itamar Franco. -~- ""---'---'--------- ---

Dizemos ·aqui que- o Presidente é honesto. Continuamos 
a fazê-lo e continuamos a achar que o PresicJente é honesto, 
mas Sua Excelência não tem -Condições, hâ-6 tem gente absolu
tamente para fiscaliZar as estatais e todas as- companhias·. Por 
exemplo, vamos abordar o vale-refeição. A Rede Ferroviárià 
Nacional compra o ticket de vale-refeiçã_q, entrega aos seus 
funcion-ários, e, depois de-36 dias, ela paga. Pelo mesmo preço, 
a CONAB compra os tickets e paga 33 dias depois. Ainda 
pelo mesmo preço. a TELEBRAScompra_e_paga o"s tickets 
em 7 dias . .Isso significa, no mí~iriiO;Z-!T"àias de diferença 
com pagamento à vista, numá iitflação de 33% ao mês: e _ 
o dinheiro_custando ho mercado 40%. V. Ex~ acha que nin~ 
guém está ganhando nada? o _ 

Vejamos, a seguir, os ·cor!eips e--'J;"fi~grafos, çom mais 
de 65 mil beneficiáriOS. Cómprá o vale_-refeiçã() e paga em 
5 dias. Sabem o qúe é isso? Cinco dia};;_quanao a Rede Ferro
viária paga os tickets em 36 dias. E apenas uma diferença 
de 31 dia-s! V. ~-acha que tudo isso é zelo pelo dinheiro 
público? 

Mas, vamos conúhuar~ Temos riüiis de uma centena de 
empresas públicas comprando dessa maneira. _ _ _ _ __ 

Passemos para um outro ponto:· ·cesta básica, de igual 
modo. 

Nobre Senador Jutahy Magalhães, antes de V. Ex• deixar 
o plenário, gostaria de dizer-lhe que a Te~e~rás, num. dia 
de sábado, em uma reunião, comprou 720 mil hnhas do Stste
ma Trópico. Ou seja, praticamente há vinte dias, sem passar 
pelo conselho, sem passar pela díretoria e s~-~ passar por 
qualquer outro tipo de análise técnica. Y" ~x~ sa?e, como 
e por quanto ela comprou? Ela comprou por, aproxtm~da
mente, 200 milhões de dólares. Sabe qual o compromtsso 
da Telebrás? Daqui a 15 dias, ou seja, no dia 15 deste mês 

ela pagará entre 26 e 29 milhões de dólares. Houve concor
rência? Não houve concorrência. Quatro empresas foram be
neficiadas. Sabe qual o a.rgumento das_ quatro empresas? Se
rem deteptqras ,da exploraç~o do Proje;-tp! Trópicos, desen
volvido pelo CPQD de Campinas, salvo. engano. Sabe o que 
ocorre com esse equipamento? Ele não funciona. Nenhumas _ 
das "teles" qUer rbeeber esse equipamento .. O equipamento 
não funciona porque não tem soft, e o presidente da Telebrás 
comprou 720 mil linhas. Sabe quando vão ser usadas? Daqui 
a cincO anOS, pprque aJ!tes de se comprar O equipamento 
final é necessário que se façam instalações, tais como prédios. 
cabos, linhas etc. Sabe_ quanto tempo demora isso? No míni
mO. dois anos. Compra-se uni equípame'ntô obsoleto, que 
só será utilizado daqui a dois anos, quando há necessidade 
de .toda uma infra-estrutura para uso desse equipamento e 
não se tem dinheiro para isso. As ''teles" estão,endividadas. 
A Telebrás está quebrada caso não lance 1,5 bilhão de ADR. 
E o que acontece, Senador? Compra-se·o.eqtiip3mento para 
ser pago no dia 15, no valor de US$29 milhões, aproxima
damente. Pergunte à sua assessoria, fafe cOm-os presidentes 
das ''teles" sobre esse equipamento; ninguêm quer recebê~los. 
A Telebrás não deve comprar equipamentos antes de fazer 
con-corrências através de licitações, para tornar o processo 
transparente. Não podemos continuar negociando com empre
sas nacionais e multinacionais em·fins de semana, nem com
prar sete mil linhas sem que haja total transparência. É essa 
a informação que possuo. 

' O Sr. Jutahy Magalhães -Considero muito importante 
o· pãPel de denunciante que v. Ex~ desempenha. Acho que 
é uma obrigação, inclusive, responder a estas denúncias. Logi
camente, não posso fazê-lp_ne.ste_ momento, tepdo em vista 
meu desconheciment9 a respeito~ dos dados ·apresentados.·Soli
cito ã. V. E~ ou- à Taquigrafia que me fOrneçam_ os dados 
dó Seu pronunciamento pai-a enViar ào miniStério cq_~petehte, 
para -que este" prePare a resp?s't~. · · 

O SR. GILBERTO MIRANDA- Antes de passar a pala
vra ao Senador Ronan Tito, gostãria de acrescentar que preci~ 
sarnas parar de defender as estataiS~ apoiando ou não o Gover
no. sendo Líder ou Vice-Líder. É necessário que paremos 
de encobrir aqUilo que se faz ·de errado no setor público; 
está na hora de mudarmos. Cbitio" diz uma pessoa da televisão 
brasileira, está na hora de pasSar este PaíS a llrilj)o. . - - ---

Pois não, nobre Senador Ronan Tito, o_uço V. Ex~ 

O Sr. Ronan Tito - Nobre Senador Gilberto Miranda, 
pedi um aparte a V. Ex~ justamente quando falava em ticket
refeição. Este é um assunto no qual - eu diria - é quase 
proibitivo adentrar, dado que vivemos em um país de fome. 
Normalmente. quando uma empresa distribui tickets-refeição, 
o nosso primeiro ímpeto é elogiar tal atitude. No entanto, 
nobre Senador, precisamos_ também nos prevenir contra essa 
questão dos tickets-refeição. Esse vale, para quem ganha três, 
quatro, cinco salários-mínimos, realmente _representa ~ma 
grande ajuda; mas é preciso colocar limites nisso. Que_m rece
be 50 mínimos e ganha tickets-refeição, está ganhando salário 
indireto e sonegando imposto ao Fisco e à Previdência. Quem 
'não sabe disso? No entanto, temos todos esses desempre
gados, vivendo da "caricaturidade" do Estado- a cariçatura 
da caridade. E nós, por justiça, estamos tirando aquilo que 
vai para o Tesouro, para as estatais etc .• através de_SJlbter
fúgios que, à primeira mão, podem parecer legítimóso. 'De 
modo que faço esta denúncia. deixando-a registrada no discur~ 
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so em que V. Ex~ mostra essa aberração de uma diferença 
de mais de 3U% no cuSto de um ticket-refeição. Qi.J.ilndõ se 
tem um prazo de 31 dias para -pagar, a diferença é, corno 
diz V. Ex~. em torhb de 40%. E iSso- éStá ;acoritecéndo na· 
área do Governó.-Mas quero levantar mais uffi:Y.euiinho da 
questão do ticket-refeição: quando se dá, por-generosidade, 
tickets-refeição pa·ra quem tem altos salários. na verdade, 
se está sonegando imposto de renda, se está sonegando à 
Previdência Social, porque é salário indíreto. Agradeço a V. 
Ero e peço desculpas pela intromissão. 

O SR. GILBERTO MIRANDA -,.. Eu agradeço o aparte 
de V. Ex~ que faz com que me aprofunde mais nesta questão .. 

O Sr. Pedro Teixeira - V. Ex' me permite um aparte? 
Vou ser breve e exíguo porque estou vendo que V. Ex• ainda 
tem algum tempo~ -

O SR. GILBERTO MffiANDA- Só para concluir, Sena· 
dor Pedro Teixeira. 

Senador Ronan Tito, para Conseguir -alguns contratos~ 
tive que, praticamente, brigar com o presidente de uma esta
taL Um presidente de _estatal compra 65 mil tickets por dia, 
e eu tive que .ficar ligando para ele um mês; tive que falar 
que ia para o plenário denunciar se ele não me mandasse 
os contratos. E eu tenho informações de que o dinheiro corre 
por lá em centenas de milhões de dólares. V. Ex•_ me_ pergunta: 
Pode provar'? Ninguém neste """País prova a corrupção que aqui 
existe. Eu seria leviano se dissesse que sim. Agofa, por que 
o Governo Federal não estipula que todas as estatais devem 
pagar o ticket-refeiÇão -30 dias depois? Não; cada uma compra 
como quer. 

A CaiXa Económica adqlini~u;a bem; ela paga 21% de 
deságio no valor do_ticket; os Correios e Telégrafos pagam 
cheiO, completo, em 5 dias. V. E~rião achaque cheira alguma 
coisa diferente? O'Bànco do Brasil, depois de ver tanta' falca
trua no setor, resolveu criar um tii:ket próprio. 

Mas todos sabemos, como V. Ex~ disse, que se _usa o 
ticket-refeição para pagar gasolina, para complemento de salá
rio etc. E a empresa ainda tem benefícios com relação ao 
Imposto de Renda; não paga o Finsocial, _não paga a Previ
dência sobre isso, não paga nada. Será que o_Governo não 
sabe que ele é dos maiores co_mpradores no País, como eJ!lpre..: 
sa, só de vale-refeição'? É. liter~lmente um absurdo. E um 
absurdo a administração pública. 

QUando compulsamos est'e relatódo_ da Cosipa, encon
tramos, somente num item, um estoque de US$100 milhões 
que há mais de três anos não tem uso. Imagine V. Ex~! Um 
estoque que nunca foi manipulado nem verificado um dia 
sequer. Observamos, também neste relatório, que a diretoria 
manda embora empregados de alto escalão, pagando-lhes 
US$200 mil de indenização e ós contrata no outro dia. É 
pouco, Senador? 

O Sr. Esperidíão Amin- Permite-me V. Ex~ um aparte, 
nobre Senador Gilberto Miranda? 

O SR. GILBERTO MIRANDA- Em primeiro lugar, 
darei' o aparte ao nobre Senador Pedro Teixeira, que me 
havia solicitado anteriormente, e, logo em seguida, ouvirei, 
com prazer, o aparte de V. Ex~. eminente Senador Esperidião 
Amin. 

O Sr. Pedro Teixeira-Nobre Senador Gilberto Miranda, 
essa q~estão da distinção que existe entre o Poder Público 
e o poder privado é um assunto que merece realmente um 

exame mais aprofundado. O Poder Público está acobertado 
pela impenhorabilidade dos seus _bens, pois não está sUjeito 
a ações de execução e outros valores, ações de não-reSpoi:tsa
bilidade dõs seus _gestores a rião);_er c;lepois de comprovado 
por uma tramitação _delongadii. no Tribunal de Contas da 
União. Realmente, eu estava com uma dor de consciência 
porque fui o Relator do requerimento que o nbbre Senador 
António Mariz formulou com referência à Cosipa e Votéí pela 
prejudicialidade. NãO pudemos eXaminar esses laudos porque 
o prazo realmente já havia exaurido. pois não foí transformado 
em lei nos 30 dias. Essa questão de, por exemplo, não prestar 
informações à Comissão Parlameritar e mandar para·d TribU
nal de Contas, catatte"riza má-fé.' o- ãsStnltO Só Veió"á baila 
e só foi tomada urna providêlicla. porque v:- Ex~ e outros 
alertaram para o descalabro que exiSte. Mas, num GoverrÍo 
em que a -nau está em permanente' deriva, não faltará oportu
nidade para apreciarmos desmandos de tal natureza. Quero 
ngratular-me com V. Ex• 

O SR. GILBERTO MIRANDA -Nobre Senador Pedro 
Teixeira, agradeço o -aparte de V. Ex~ Posso lhe dizer que· 
nas estatais ganha-se na compra da matéria-prima, ganha-se 
na venda do produto e, mais ainda. ga,nha~se na renegociação, 
da dívida. . , , , , , . . . . 

Se se for checar todas as estatais, o que acontecerá 'J Vai-se 
perceber que quando um presidente estatal, ou diretor-finan
ceiro vai renegociar US$100 milh~eS de dívida, a taxa que 
renegocia é uma taxa crescente, é uma taxa que aumenta 
40%, 50% ao ano, em relação ao seto:r privado. -

Eu estou ganhando com isso? Não. Nós estamos ganhan
do com isso? O Pais está ganhando com isso? Não. Mas tenho 
certeza que há muitos diretores que se beneficiam. V. E~ 
acha que a COSIPA conseguiria, a.curt_o prazo, tomar mais 
de US$1 bilhão? A curto prazo, el~ .toma 71%- do endjvida
ment9 do mercado_. 

O SR. PRESIDENTE (Epitacio Cafeteira) - Ã Presi· 
dência comunica a __ V. Ex~ que o seu tempo está excedido 
e_m _ _15_mjnutos. _ ._ · . -~- . 

O SR. GILBERTO MIRANDA- Se V. Ex• me permite, 
passo- a palavra ao' Senador Esperidião Amin; leio a carta 
de duas páginas mandada ao Presidente· da República e con
cluo porque tenho certeza de que há outros oradores inscrito~. 

O SR. PRESIDENTE (Epitaci<i Cafeteira)- Coino não 
existe mais ningué(n_pedindo o aparte, V. Ex~ conceda apenas 
mais esse, por gentílàa, para que os outros oradores possam 
fazer uso da palavra. 

O SR. GILBERTO MIRANDA _:_E mantenho o assunto 
aberto para a próxima semana, após o Senador Jutahy Maga
lhães ler totalmente o relatório, para que discutamos, para 
que debatamos. aqui no plenário, para que tornemos pública, 
transparente, essa vergonha que se chama Cosipa. 

Tenho certeza de que muitas outras vergonhas se chamam 
estatais neste País. 

Está na hora de o Governo Federal mandar que o que 
se fez na Cosipa seja feitO ém todas as estatais e que isso 
se torne público. 

Ouço o aparte do nobre Senador Esp~ridião Amin. 

O Sr. Esperidi8o Amin - Senador Gilberto Miranda, 
quero, em primeiro lugar, louvar V. Ex~ pela coragem, pelo 
desprendimento córn que, integrando um partido que apóia 
quase que irrestritamente o Governo, oferece, através da críti-
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ca- construtiva, caminhos para a correição e correção. Não 
possb, a título de contribuição,·nesta sua verdadeira apologia 
ao esforço para corrigir o rU'mo das estatais, deixar de antecipar 
Uiil requerimento de informação que estou encaminhando r 
Mesa, que entendo vai modestamente enriquecer o que V. 
Ex~ aqui disse_. Eu recebi, ontem, por escrito, com CPF e 
telefone, uma denúncia, mas não a utiliZéi'iío meu PiOn"uncia
mento; .Estou transformandÓ O um requerimento de _informa
ção que solic~ta ao Ministério da Fazerida para, com base_ 
na informação de um líder sindical ligado _à Confederaç4o 
Nacional de Trabalhadores de Empresas de Créditos -sinal 
de que o PPR também ie'cébe denúncia de sindicato -saber 
se é verdade que a diretoria do Banco Qo- Brasil aprovou, 
na noite de sexta-feira-, -dia 23 de julho, próximo··-passado, 
a criaçãb.de seis cargos de auditor sindical. 

O Sr. Ronan Tito- Auditor sindical. Que maravilha! 

O Sr. EsPeridião Aniill- Vou repetir- sem herihtima 
alusão aos ••petongas", que é a forma CC?n:to a imprensa está 
carimbando os arapongas do PT, estou ape-nas aproveitando 
essa expressão, "petongas"; achei que soa bem, não creio 
que eles existam, mas que h>s ay, los ay- quero encaminhar 
este requerimento, ilfas gOstaria que eSte meu aparte inte
gràsse esse seu discursõ cOiajoso. QU.ér'o"füibe-r do_Mi~iSt"ro 
da Fazenda se é verdadç- se for mentir.a}tei respOflsab_il!z.aÍ" 
o líder sindical que me prestou por esctitq a Informação -
que no único banco que utilizo, que é ·o- Banco do Brasil, 
foram criados seis cargos de auditor sindica_}, para distribuição 
um por diretoria? QuérO s~ber se o MiniStro da Fazenpa pode 
desmentir iss_o_,:e e\). O ppiaudirei, ou"se·é verdade que o 
Governo, intimidado, am_edrontado, foragido das suas respon
sabilidades, concordou C"On1 isso também? 

O Sr. Ronan Tito- É a Santa Inquisição sindical. 

O Sr. Esperidião Amin - ~...-reio que- esto~ prestando 
uma homenagem a V. Ex~, Senador Gilbe~to Mirançla, cuja 
coragem admiro, ao antecipar os termos do meu requerimen.lo 
de informação. O texto que recebi está redigido nos seguintes 
termos -anexarei ó requerimento, pOr isSo será lido neste 
momento por mim- no seu item 3:.''M.iS_ft-"executiva" 
do "PT-CUT" usa e abusa dos interesses-do ftincionaiismo 
do banco. O acordo "Chapa Branca" é apCnas fachada para 
a tal ''executiva" continuar obtendo para o "PT-CUT'' novos 
cargos no banco, pois do respaldo da diretoria para assumir 
o controle do FUNCI, DESED e do GAREF, o "PT-CUT" 
quer o comando estratégicO do banco ao incluir no acordo 
dos direitos trabalhistas do funcionalismo o direito de indicar 
seis auditores sindicais. para distribuir em cada diretoria do 
Banco do Brasil". Estou requerendo a confirmação ou não 
desse acordo. Se existir, que seja remetido ao Senado Federal. 
Muito obrigado. 

O SR. GILBERTO MIRANDA - Senador Esperidião 
Amin, V. Ex• enriquece todo e qualquer discurso nesta Casa; 
V. Ex~ é como um bom vinho bordeaux, a_cada dia que passa 
torna~se melhor, envelhece que é- uma maravilha, é de um 
paladar fantástico. - . . -

Mas, quero dizer que V. Ex~ corre o_ ~sco de ficar tot~l
mente decepcionado com a administração ~O Banco do Brasil, 
ao obter a confirmação de que os seis cargos realmente foram 
criados. Não sei por que a CUT não denuncia isso, tamb~m 
não sei por que o PT rião o faz, talvez porque não tenham 

.sabido, pois com certeza teriam denunciado. 

Querole_r a carta que estou endereçando ao Presidente, 
juntamente com as denúncias: 

"B,rasHia, l~.de, ~gos~o. d~ 1~~3~. ~-: · 
Senhor Presidente· da República _ 

_ ·cuíhptj_ritelltapdÇ; ~V Os:s~ _É~C~_!êrtf(a:_: ~encaminho'\ 
anexo,- tópia do relatóriO da Audítbrih' da Gestão n9 

031193_,' da Secretar,ia cJe Controle J_ili~~n~·~.o.MiriiSt~dq~ 
das Mmas e Ener~a,_d_e_que tomei conbecnnen_to nést~ 
data, sobre a Cosipa. 'I l - r·-';! ....... 

Por estar estarrecido e perplexo com· os grave-s; 
fatos comprovados, pela competente equipe de audito
res do Sr. Ministro· Paulino Cícetd;'a:ceica das Contas 
públicas do ano de 1992, da Cosipa, que está prestes 
a ser privatizada, é que tomo a liberdadç de ~.Qçaminhar, 
tal documento a Vossa Excelência,,ep!ll,o me~bro_ ti(l,l---;-~ 
lar da CPI da Desestatizaçáo, , ; , ·- _ . ~-

Senhor Presidente, os fatos ali .apontados compro· 
metem a lisura para com a administração púbJica-rtA. J 

probidade no trato com os recursos da União, alé~:-. 
de denegrir e lesar .a_f'é}Z~nçlf!. Nacippill,. _ . 

Continuo, firmem~nte, crendo p.ÇIS j_u,stos_ crit~rios 
de moralidade ,com que Vossa Ex~l~n:cia vem ~ndu_~ .. 
zindo ~ _administração pública e. iriarcan,do" a gestãO~~ 
desse Governo. .~ 1 

. _ Por 9_utro ladq, fato_s de tam.a!l~'! rel~vànda sobre 
a gést30 da Cosipa não pod~m ficar~ _margem _datrans-~: 

. parência, nem na sombra do descaso, uma ·vez qu.e•; 
esta empresa pública está para ser privatizada no leilão·.
que, provavelmente, ocorrerá no dia 20, · ,:) 

Não se pode deixar que o manto Ça privatização ·:i 
venha a acobertar a ~aJ ve.r~ação çl~ !ll.ith_ares çl,~ _ d9J"!res 
dos recursõ-s da Cosipa, ,que forarp ga,sto~,Qc;r Jq~a. 
leviana, em desrespeito às leis. Certamente , _ _se _p. priv,a-, · 
tização da Cosipa ocorrer, simplesmente. esses.-f<\tos 
escanda!osos não virão a público, nem seus-autores 
terãp a punição legal. . . 

Na equipe de Governo de Vossa Excelência exis:- . 
tem homens públicos da maior envergadura profissio
nal e ética, como o Sr. Secretário da Receita Federal 
- de escolha pessoal de Vossa ~xcelência - qUe 
çom poucos re"cursgs financeiros, materiais e humanos 
conseguiu~ erll p-ouco tempo, mudar o perfil da arreca
dação-- do País, e que poderá atuar firmemente-para 
averiguar ·as declarações dos últimos cinco anos dos 
responsáveis descritos no Relatório de Auditoria da 
Cosipa. 

Vossa Excelência, como Presidente desta Nação, 
conhecendo tais fatos, certamente, como eu, estarre-

- cido, deitará mão dos aparatos legais com que dispõe 
para punir os culpados e tornar claro que o Governo 
Itamar Franco não está eivado de escusas e subter
fúgios, coffi .intuito de .aCob~_tE-_~_E_orr~ptos. - '.:t 20 ~'!· ~~ 

Ao contrário, VoSSilExc_elência tem demonstradQ 
firme propósito d~, ao t~m_ar co~heci:ne~to d_~ }r~~~'{~:· 
cidades nefastas a admrmstraçao publica, soúcrtar a 
competente atuação da Procuradoria-Geral dá _R~pu.: 
blica como meio de resguardar e defender o pattiilf§tli~~' 
público e sociaL ·- ·- ....._,~ .. ---~ 

Aguardando uma mari.ifestação de Vo_s:{a~.x~~: 
lência sobre tais fatos envolvendo a Cosipa e. a .collSe
qüente apuração, renovõ os meus protestos ~e~~lc:;_y~q~ 
estima e respeito." ~ _ . : .:.,:. __ : 
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Gilberto Miranda Batista, Senador pelo Amazonas~ 
PMDB. 

Muito obrigado Srs. Senadores, obrig~do à Mesa, e espe
ro na próxima semana o Senador Jutahy .J\:fagaJhães, para 
que discutamos & tPsípa, e espero que não _fiquemos só na 
Cosipa, mas que. tenhamos a oportunidade, .se .o. Governo 
tomar mais transparente as estatais, de semana em semana, 
de quinze em qU:inze dias, trazer uma estatal _a_ esta Casa 
para deixá-la a limpo. Vamos analisar a-- estatal, vamos melho
rar o Brasil. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. GIL-
BERTO MIRANDA EM SEU PRONUNCIAMEN
TO: 

Of!GSGM/097/93 
J!rasília, 12_9e •@•!o de 1993. 
À Sua Excel~ncia o Senhor 
DouTOr Itamar Franco 
Presidente da República 
Brasília-DF 

Senhor Presidente da República, 
· Cumprimentando Vossa Excelência, encaminho, anexo 

Cópia do Relatório da Auditoria de Gestão n'031/93, da Secre
taria de 'Controle Interno do Ministério das Min_as_e __ E_n_e_rgia 
de que tomei conhecimento nesta data sobre a COSIPA, __ 

Por estar estarrecido e perplexo com os graves fatos com
provados pela competente equipe de auditores do Sr. Ministro 
Paülino CíCero acerca das contas públicas, ano 1992 da COSI
PA, que está prestes a ser priVatizada~ é--que tomo a liberdade 
de encaminhar tal documento a Vossa Excelência. como mem
bro titular da CP! da Desestatização. 

Senhor Presidente, os fatos àlí apontados, comprometem 
a lisura para com a administraçãO pública-, a probidade no_ 
trato com os recursos da União, além de denegrir e lesar 
a Fazenda Nacional. 

Coritinuo firinemente- crendo nos justos critériOS de mora
lidade com que Vossa Excelência vem-condUZiitdO a ·a:amtnis~
tra_Ç:ão pública e marcando a gestão desse Governo. 

Por outro lado, fatos de ta'manha relevância sobre a gestão 
da COSIPA não podem ficar- à margem da transparência nem 
na sombra do descaso, urna vez. que esta empresa pública 
está para ser privatizada em leilão que provavelmente ocorrerá 
dia 2Q ps<Sximo. 

Não se pode deixar que o ~anto da privatização :venha 
a acobertar a malversação de milháres de dólares dos r_ecursos 
da COSIPA que _foram gastos de f~?rlria le.Yi_itna e em· des~es:
peito às leis. certam~nte se a Privatização~~ -c?SIPA O~Ot:rer 
simplesmente, estes fatos escandalosos_ nao vtrão a publ~co, 
nem seus autores terão a punição legal. _ _ _ 

- Na equipe de_ governo de Vossa Excelência existem ho_R. 
mens públicos da ~aio r envergadura pro_fissiorial e ética c_omo _ 
o Senhor Secretário da Receita Fedeyal.~ de _escplh.a pessoal 

-de Vossa Excelência -_que com pOucos recursos financeiros, 
materiaiS e humanos Conseguiu êm pouco te-nipO i:Jiudar o 
perfil da arrecadação do País e que P._O_derá atuar fini1~ínente 
para averiguar as Qeclarações dos úJtimos cinc9 finO~ çlos resR 
pensáveis descrito.s no Relatório _qa_ A~ditoria sobre a CO
SIPA. 

Vossa Excelência, como President~e desta Nação, c~::mh~R 
cendo tais fatos, certamente como el!-, estarrecido, deitará 
mão dos aparatos legais com que dispõe para punir os culpados 
e totnar claro qoe 9 Governo Itamar Franco não está eivado 
de escusas_ e subterlô.gios coril o intuilo de acobertar coiruptos. 

Ao- contrário, Vossa Excelência tein demonstrado fifffie 
propósito de, ao toffiar conhecimento de irregularidades nefaS
tas à administraçãO pública, solicitar a competente a_tuação 
da Procuradoria-Geralda República como meio de resguardar 
e defender o Patrimóitio Público e Sódal. - - - - - " o 

Aguardando uma manifestação de Vossa· Excelência so
bre tais fatos envolvendo a COSIPA e Sua conseqúente apura
ção, renovo meus prOtestos de estima e respeito. -Senador 
Gilberto Miranda Batista, V ice-Líder do PMDB. 

MINISTéRIO DE HINAS E ENERGIA 
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO 

COORDENAC!O DE AUDITORIA 

PROCESSO N2 : 48000.002813/93 

ENTIDADE: COMPANHIA SióERúRGICA PAULISTA - COSIPA 

EXERC:fCIO: 1992 

OBJETIVO DA AUDITORIA: EXAME DA PRESTAC~O DE CONTAS ANUAL 

PERfODO DOS EXAHES: 03.05 A 28.05.93 
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RELATóRIO DE AUDITORIA DE GEST~O N9 031/93 

l: I .. 

Em atendimento ao contidO no Ofício COAUO/CISET/ 
MME nQ 285, de 27 de abril de 1993, apresentamos o Rel~tório de 
Auditoria res~ltante dos exames realizados nos atos e fatos de 
gestão prat i c a dos no 'é"i<erc íc.i o em referência, de responsab i 1 i da de 
dos d ir igentés da Entidade i~~_iÇ:f~da, arrolad-os às fls~_ 00~,10H do 
processo supracitado. 

2. INTRODU CISO 

2.1 .A Prestaç:ã.o_ de Contas está const ibJÍda com as peç:as 
básicas a q•Je se. refere a I.nstruç:ão Normativa nQ 08/90, do Depar
tamento do Tesouro Nacional, e em conson~ncia com o disposto na 
Resoluç:ão nQ 206/80, do Tribunal de Contas da. União, consolidada 
pela de nQ 213/83 e alterada pel~s de nQ~~ 234/88 e 254/91. 

2.2 O trabalho foi desenvolvido na Sede da Empresa, lo
calizada nas cidades de São Paulo e C•Jbatão, Estado de São Paulo~ 
Os referidos exames foram ef'etuados por amostragem, na e>:tensão 
julgada necessária nas circunst~ncias, de acordo com as normas de 
auditoria aplicáveis io Se~vlç:o P~bli~o ~ederal, com o obJetivo de 
emitir opinião sobre a regularidade ·da gestão em comento. 

2.3 Com exceç:ão da .dificuldade de acesso às áreas a•Jdl.;_ 
tadas e a seus respectivos responsáveis e da excessiva demora no 
atendimento às solicitaç:Ões das Comunicaç:ões de Auditoria CA, 
nenhuma restr iç:ão nos t'oi fi!IPosta ·quanto ao método ou e>:tensão dos . 

. ~ .. 
trabalhos. Os Programas de Auditoria·e ~espectivos procedimentos 
estabelecidos Para a ex~~~ç:ão .dos exames foram aPlicados de acordo 
c.om a natureza e as at ividades da Empresa E abrangeram: Cont'erên
cia do Processo de PrestaÇão de Contas, Conselho Fiscal, Conselho 
de Administraç:ão, Auditorias Interna, Auditoria Externa, Orç:amento 
e Disponibilidades, Provisões para Obrigaç:ão Trabalhistas, Endivt
damento, Títulos e Valores Mobiliários, Contas a Receber, Licita
cies ~Contratos, Oivulgaç:ão/Publicidade, Cessão de Empregados, 
Estoq•Je, Política de vendas, Entidade Fechada de Previdência P'ri.:... 
vada, Diligências do Tribunal de Contas da União, ImPlementacã'o 
das Recomendaç:ies da CISET e Avaliaç:ão da Gestão. 
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3. CONTROLES INTERNOS 

~vista das avalia~~es e~etuadas n~ curso dos nos
sos trabalhos, somos de opini~o que os procedimentos adotados pe
las diversas ireas evidenciam a utiliza~~o de sistemas de contro
l~s inter.nos satisfatórios, e~ceto .~Uj\9~·.? aC?,,~~~~t':"C?}e da remune':"a
~ao dos empregados visando e111tar e:<Ce!;;SO a9ri, l)_ml~.e ,,estabelecldc;l. 
no Inciso XI do Art. 37 da Const i tu i ~~o Feder,à.l. A Entidade i h for
mou qo~e no tocante aos empregadO!> é. +'!".ifo ?~:#nis ú'm,' ~·.::óm~an~o\unento · 
inforT,al. Um controle for.llla~ •. c.qn~!~do,!,.e f~l,~o,,com.,re}.aç:a.oaremu
nera~ao dos dirigentes, o que ent ret ant o na o E:v i t o•~ <i•~e· ocorressem· 
e}:cessos, conforme obser11ado no sub item 5.10.6"~ De o•.itra F>ári:e, ·:a 
falta de rodlzio do pessoal, principalmente no Centro Administra
tillo, é também uma deficiência de controle interno que, além de 
preJudicar o desen11ol11imento funcional dos empregados, Pode afetar 
a seguran~a dos ser11i~os. 

.. .•.. ' 
' ~ -~ j • - ~ .J ,• ' ' _,__:_ __ ·_) 

4. EXAHE oAs PéÇAs · Guif rM~~RAH P:'~Roci!sso· 
. ' ' ' ~ - ~ " ·• i: ;; ' - ...._ ~_c 

Na anilise efetuada nas pe~as bisicas que comp~em o 
presente processo de Presta~~o de Contas, 11erificamos que os dados 

·nelas inseri dos c~nferlf.'ll\ ç:o.ll)~ os, c;:,qryt)do'iõ na q9.c;ument a~~o o r i g i ni-
ria dos atas e fatos de gestio. , · 

, ' - , , '" • "' .. • , -~ ;:,. I 

5. 
. ' ' • • '. '~ ' '. • -- ':I ,.-. 

RESULTADO DOS EXAMES ESPECiFICÓS 
. - '. . ' .. ' . ,JJ,,. 

. ' ,_ ' ' 1:.' -· 

CONSELHOS DE ADHINISTRACáO E F!SCAL 5.1 

5.1.1 CONSELHO DE ADHINISTRAçao 
' 

Procedemos à leitura nas Atas ·d'e reuni~es realiza
das no e>:erc(cio de 1992 e constatamos'que eS:te Conselho realizou 
suas reuni~es regimentais/estatr~tirias, utilf-zando os procedimen
tos determinados em Lei, destacando-se as aprecia~~es de fatos re
lellantes apresentados pela Diretoria da Companhia. 

5.1.2 CONSELHO FISCAL 

E}:aminhamos õ Livro de Atas d<>.s Reuni~es do Conse
lho Fiscal, referente ao e>:erclcio de 1992, a constatamos que as. 

'~J I . ' 

mes~as, foram forma!izadas adequadamente e a~'ndem ao que disp~e 0 
art1go 163 da Le1 n_ 6.404/76, e~ Estatuto Social da Empresa bem 
como às manifesta~~es e acompanhamento dos atps e fatos ocor;idos 
na Companhia, sendo enfatizado: 
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5.2 

5.2.1 

DIÁIÜODO CONGRÊSSO NACIONAL (Seção II) Agosto de 1993 

a) análise das Demonstrações Financeiras de 1992; 

b) acompanhamento do Plano Anual de Atividades de 
Auditoria Interna/92; 

c> apreciação sobre o processo de privatização; e 

d) acompanhamento do Convênio de Desempenho/92. 

AUDITORIAS INTERNA E EXTERNA 

AUDITORIA INTERNA 

5.2.1.1 Faz pa~te da Estrutur~ Administrativa da COSIPA a 
Unidade de Atlditoria -Interna- AUD, vinculada ao Presidente do 
Conselho de Administrição. A Auditoria Interna tem como objetivo 
"assessorar aos membros da organização no desen1penho efet ivo de 
suas funções e responsabilidades, fornecendo-lhes análises, apre
ciações, recomendações, pareceres e informações relativas às ati
vidades examinadas". Seu escopo abrange "o exame e avaliação da 
adequação e eficácia do Sistema de Controle Interno da Empresa e 
da qualidade do desempenho no cumprimento das atribuiçles e res
ponsabilidades". A AUD teve o seu Plano Anuil de Atividades de Au
ditoria Interna- PAAAI, para o exercício de 1992, aprovado pelo 
Conselho de Administração. 

5.2.1.2 Verificamos que a Auditoria Interna desenvolveu, no 
exerc{cio sob exame, várias atividades programadas no PAAAI, den
tre as quais destacamos: 

a> Posição do endividamentos - 1991; 

b) Programa de Dispêndios Globais - PDG - 1991; 

c) Dispêndios para Investimentos - 1991; 

dl Auditoria de Compras; 

e) Contratação de Segr..1ros; 

f> Sistema de Programação e Confirmação de Pedidos; 

g) Acompanhamento das Propostas do Projeto COSIPA 
VIÁVEL; 

hl Convênio de Desempenho. 

5.2.1.3 Além disso, outros exames importantes foram reali
zados, voltados para apuração de irregularidades internas nas 
áreas de compra e vendas. 
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5.2.2 

5.2.2.1 
CAMPOS & 
440.714. 
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AUDITORIA EXTERNA 

Auditoria Externa foi contratada com 
CLARO S/C Auditores Independentes 

Sexta-feira 13 7351 

a BOUCINHAS, 
Contrato nQ 

5.2.2.2 O aludido contrato tem como gestor o Chefe da Divi
são de Contabilidade- PCC/C, •uito embora o normal ieria que a 
gestão desse contrato ficasse sob a responsabilidade da Auditoria 
Interna, um dos Órgãos de controle interno da Entidade. 

5.2.2.3 A BOUCINHAS examinou o Balan~o Patrimonial e as de
mais Demonstra~ões levantadas em 31/12/92, emitindo parecer sem 
ressalva. Entretanto, semelhantemente ao que fizeram com rela~ão 
ao exercício anterior destacaram que ·a~ demonstra~ões cont,beis 
apresentadas refletem a necessidade de a companhia obter a curto 
prazo, novos recursos por aperte de capital de seus acionistas ou 
de terceiros na forma de financiamento, com prazo compatíveis com 
o retorno de seus investimentos·. 

5.2.2.4 Através da CA nQ 001 (item 05), de 22/04/93, soli
citamos para exame o relatório da Auditoria Externa, o qual não 
nos foi apresentado até à conclusão de nossos trabalhos, ficando 
por isso prejudicada a an,lise de suas recomenda~ões destinadas à 
melhoria dos controles internos. Vale lembrar que o término dos 
servi~os de auditoria independente estava Previsto para o mªs de 
fevereiro de 1993. 

5.3 ORCAHENTO E DISPÊNDIOS GLOBAIS 

5.3.1 O limite para o Programa de Dispªndios Globais da 
Companhia Siderdrgica Paulista- COSIPA, do exercício de 1992 foi 
fixado mediante a revisão elaborada pelo Departamento de Empresas 
Estatais do Comitª de Controle das Empresas Estatais CCEE que 
encaminhou, em forma de disquete anexo ao Ofício-Circular nQ 003/ 
93, à Empresa, em 03 de fevereiro do corrente ano. 

5.3.2 Pelo demonstrativo an•xado às fls. 105 do processo, 
verificamos que foram obedecidos os limites fixados. 

5.3.3 Quanto ao Demonstrativo dos valores or~ados e rea
lizados com Viagens, Representa~ão, Propaganda, Publicidade e Di
vulgac;:ão, no exer~i:-(C: i o de 1992, encontra-se anexado às fls. 163 do 
processo, no qual constata-se que foram observados os limites em 
considera~ão, no período. · 

5.4 PROVISÕES PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 

5.4.1 A Companhia Siderdrgica Paulista- COSIPA, apresen
tava, em se•J·Balan~o Patrimonial de 3b"·12-Pil2, no Passiv~ Circulan-
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tre e Exigível a -Longo "Prazo, especif'ic~mente na contal'RO~IS~O tA
RA OBRIGACÕE:S "(:~ABALHISTAS a. importâncra de Cr~19.17~ nll~hoes e 
Cr$ -667.652 mi !hÕes, ·respect rvanrente. tanto em correç:ao •~n_t_egral 
qtJanto em legislação societária'/- ·-· 

~,... ,q·':i!' F . "• ~ .· ·~: 

5.4.2 'A' AuC!Hor i~--úrtérna; através de seu Re!atór i o de 
Auditoria_~~-1~92~,,dfflOn~,~ra,o dE;sdobr;;1mento da ref'erida conta da 
seg•.Linte f~r,:~~-""-- •V"O-""=·- s~.:~ ..::.; .. .::t_.- ~----- .•.. , 

5.4.2.1 
- .. ") 

. , .; .•. 

-,- ' 

5.4.2.2 

-Provisões para Encargos Sociais: 
~9nstit~f~a para f'érias, 13Q 

','Salário,'· PIS, FGTS, lAPAS, 
'~fiNSOéf/!'-..:. }ialário _ .Ed•Jcaç:ão, 

·_ 5§~NgAur1 o ,ç!e J~c r,dente do Trabalho -
t:. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 504.828 

-Provisões par~ Passivos Contingentes: 
--::,~{ovi~~~s.' constituídas para 

_·_··.-r~,--o1,+0nrtir:r_~~ryci_~!jó judiciais no exte-
14

•
347 .... "!'-"-·I[.·-· ••••••••••••••••••••• 

519.175 

PASSIVO EXIGiVEL A LONGO PRAZO 

a> P~9,{i.sões 'Rara .Obr i.gaçÕes Trabalhistas 

_; 'Wov i stíe~ pa~·a Encargos Soe i a is: 
pr~bv i sões . canst Uu í das para 
d~'spesa's · i:om f'ér i as a ocorrerem 
el perlod~ superior a 360 dia~ •••••• 164.764 

Provisões para Passivos Contingentes: 
p,rovisões_c_onstit•Jídas para as 
déspesas com processos .Piscais, 
.~merciais e trabalhistas, para 
.o~ quais haJa riscos conhecidos 
ou calculáveis com base em deci-
sões previstas para 1 ongo praz·o • • • • • 471.396 
f~ 
F~TS - não optantes: 
valores relativos ao FGTS de 
Pessoal não optante passíveis de 
r~aliza~io ········~···•·•••••••••••• 1.492 

667.652 
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5.4.3 Enlitimos a Comunicaç;ã·o de A•.aditoria nQ 008, de 
11/05~3. pedindo esclarecimentos re~erentes ao posicionaMento das 
AG:Ões Trabalhistas movidas contra a Empresa e qual o procedimento 
que esta adqta para provisioná-la. 

5.4.4 Em resposta • re~erida C.A. a empresa informa que 
adota, para provisionar as AG:Ões movidas contra a entldad.:, os se-

go~ i nt es c r i t é r i os no caso da probab 11 i dadR dR perda zero - não há 
provisão; probabilidade d~ perda de 50X- provisiona 50~ do valor 
do processo; e probabilidade de perda de 100%- a provisão será 
Veita pelo valor total do proces~o~ 

5.4.5 Ainda com referênci"a • provisão mencionada a enti-
da de informa qo~e: 

• As provisões para contingências obedece a um cri
tério que Já vem sendo executado há muitos anos, em 
perfeita consonincia com o Departamento Jurídico da 
empresa e a iuditoria exter"~ ••• •• 

5.4.6 Diante do que nos foi infor~ado, através de uma 
listagem, fornecida pela Divisãd de Contabilidade, pudemos consta
tar que em dezembro de 1992, a Companhia deixou de provisionar a 
importincia de cru6.323.074.618,98, justificando que a probabi
lidade de perda das a(;Ões e zero~ portanto, deixando fora-da pro
visão para obriga(;ão trabalhistas. 

5.4.7 Conforme a referida lista~~m. intitulada de "posi
G:ão das contingências em dezembro/92", constam os somatórios de 
Cr$ 13.967.106.091,52, correspondente • probabilidade de perda de 
50~,/ou seja, 'provisionado 50% do valor do processo e Cr$ 
27.552.404756,49, que, segundo a Companhia foram provisionados 
1007. do valor do processo, considerando que a probabilidade de 
perda seJa de 100% (cem por ~ento). 

5.4.8 Cabe-nos mencionar que ·por ocasião da emissao da 
Comunicaç;ão de Auditoria n2 010, de 201'057'93, solicitamos esclare
cimentos sobre o critério adotado pela empresa para obtenG:ão da 
probabilidade de perda ou ganho (perda zero> das a(;Ões. 

5.4.9 Enl resposta • indagaG:ão formulada, relativa • C.A. 
mencionada no parágrafo anterior, foi encaminhada a esta Secreta
ria o esclarecimento- recebido em 14/06/93- de que a consulta 
seria respondida pelo Departamento Jurídico da empresa. No entan
to, até a data de conclusão do Relatdrio de Auditoria, a informa
G:ão não fora prestada, motivo pelo qual percebemos que a entidade 
não se preocupou-em responder ao questionamento. 
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5.5 ENDIVIDAitENTO 

1 A Companhia Siderúrgicd Paulista COSIPA encon-
~·::se atualmente com uma situaç~o financeira que se agrava drama
t~camente pois acumula preJulzos di,rios da ordem deUS~ 1,3 mi
lh~o. ou ;eJa, quase US$ 40 milhles p~r ~~s. agravando atnda mais. 
o seu endividamento total - US$ 1,9 btlhao. 

5 5 2 A Empresa est' com um quadro financeiro extremame~
t; ;r,gil, pois tem os custos de.produç~o altlssimos e manutençao 
prec'r i a dos equipamentos, com ser i os r 1 scos de P'!ra~as n~o pre
vistas, ocasionando, dessa forma, perdas incalculavets. 

A COSIPA, em 317'i.2L92, apresentava um endividamento 5.5.3 

bastante expressivo, conforme demonstrado no Guadro 51 - SEST (po
sição do endivi~amento), em que consta um Passivo Exig{vel total. 
de Cr$ 23.076.267.233 mil, sendo: Cr$ 4.254.259.614 mil de Exig(
vel a Longo Prazo; e Passivo Circulafife de Cr$ 18.822.007.619 mil, 
distribu{dos da seguinte forma: dfvida vencida Cr$ 13.258.596.977; 
a vencer em 90 <noventa> dias Cr$ 3.672.953.194; e mais de 90 at~ 
360 dias Cr$ 1.890.457.448 mil. 

5.5.4 Comparativamente ~os valores em 31/12/91, o endivi
damento global da Companhia exper imento•J, en1 1992, um increment-o 
de 1.218%, superando a infla~ão do perlodo em 69%, conforme abai-
xo: 

Cr$ milhÕes 

VARIAC~O 
31/12/91 31/12/92 (%) 

- PASSIVO CIRCULANTE 1.374.226 18.822.007 1.269,64 
- PASSIVO EXIGiVEL A 

LONGO PRAZO 376.705 4.254.260 1.029,34 
PASSIVO EXIGiVEL TOTAL 1.758.931 23.876.267. 1.217,94 

5.5.5 Analisamos, também, a posrçao de endividamento da 
Empresa em 31/03/93 que, comparada com a. situação de 31/12/92. 
evoluiu 113,397., contra uma inflação de 105,1X no mesmo- per{odo, 
de acordo com os dados extraídos do Guadro 51-SEST: 
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Cr$ milhões 

VARIAC~O 
31/12/92 31/03/93 (;0 

--PASSIVO CIRCULANTE 18.822.007 41.515.948 120,57 
- PASSIVO EXIGiVEL A 

LONGO PRAZO 4.254.260 7.726.205 81,61 
''PASSIVO EXIG:fVEL TOTAL 23.076.267 49.242.153 113.39 

·,· 

5.5.6 Como se. depreende dos quadros acima, a maior parce
la da dívida da COSIPA é exigível a curto prazo, sendo que 71,687. 
se ref'ere· ·a compram i ssos venci dos, conf'orme pode ser observado 
abaixo (posi~ão em mar~o/93): 

'. . ... ' - . 

\ ,;· . 
ID.ÃDE ÓiVIOÃ 

I 
DA VALOR <CR$ MILHÕES> 7. 

-- -- - -. .. . ,. , ... 
VENCIDA 29.757.500 71,68 
A VENCER EM 90 DIAS 8.897.596 21,43 
A VENCER ENTRE 90 A 360 DIAS 2.860.852 6,89 

-------------- ------
"- -~·. - . - 41.515.948 100,00 . 

~ . ·~ ·-- ~- .. -~ ' -
-~ .. 

5.5.7 O endividamento da Companhia refefe-se mormente a 
Fornecedores e Empreiteiras Privadas e Estatais; Empréstimos e Fi
nanciamentos; e Impostos e Contribuições, sobre os quais comenta
remos a seguir: 

5.5.7.1 FORNECEDORES E EMPREITEIROS 

5.5.7.1.1 Procedemos à análise dos compromissos da Empresa 
junto a Fornecedores e Empreiteiros Privados e do Sistema Estatal, 
tomando por base os mais significativos, referentes a dívida ven
c,i-da com o posicionamento em 31 de dezembro de 1992. 

l 

' . ' 
~rS-7.1.2 Conforme listagem do "Controle de Compromissos" 
d~t·ado de 17/05/93, forneci da pela Di v i são de Operaç:Ões de Tesou
raria, no qual é demonstrada a posiç:ão da Dívida por favorecido e 
Pbr;vencimento, constatamos que, até à referida data ainda haviam 
d~bitos. remanescentes de exercícios anteriores, tanto com fornece
dbres e empreiteiros privados, quanto para com os do sistema esta
tal, sendo que para com estes dltimos em maior propor~ão. 
!;b 
~~· 

5:-§...7.1.3 
nQ 004, de 

Obtivemos como resposta à Comunicação de Auditoria 
10tir5r93, o i nf'orme i nt i t IJ 1 ado de ".,J;RITÉR IOS PARA PRO-
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GRAMACÃO DE PAGAMENTO", fornecido pelo Departamento de 
Financeiras, o qual se encontra anexado às folhas 293 
processo de Prestação de Contas. 

OperaçÕes 
a 295 do 

5.5.7.2 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 

5.5.7.2.1 O valor global da dívida da COSIPA, por empréstimo 
e financiamento, em 31712/93, era de Cr$ 11.563.528.875 mil que, 
comparados aos Cr$ 1.039.229.704 mil, em 31A12h91, representaram 
um incremento de 1.013Z ao ano. Inferior, portanto, à inflação 
oficial do período que f'oi de 1.149?-. 

5.5.7.2.2 Enquanto, em termos reais, a dívida global por em
préstimos e -financiamentos decresceu, no exercíci~ de 1992, a dí
vida vencida sofreu ·~m incremento superior à inflação oficial, Ja 
que no período cresceu 1.863% ao ano, ao alcançar a cifra 
de Cr$ 6.550.352.588 mil, em 31.1-ti!.L92, contra Cr$ 317.570-.826 mil, 
em 31/12/91. 

5.5.7.2.3 O crescimento nominal da dívida global da COSIPA, 
por empréstimos e financiamentos, em 1992, teve como principais 
motivos a inflação, respons,vel pela necessidade de maiores apar
tes de recursos para financiar o Passivo Circulante, pela f'alta de 
geração líquida de recursos' e pelos altos encargos <normais e de 
inadimpllncia) incide~~es sobre os mdtuos levantados no passado, 
que se encontram vencidos e não pagos. 

5.5.7.2.4 Os empféstimos e financiamentos no exterior, para 
inve~timentos, não tlm sido levantados h' mais de 08 anos. Por ou
tro lado todas as operações da espécie estão inadimplidas. J' os . ' - . 
empréstimos e financiamentos de curto prazo estao sendo qurtados 
com pontualidade e tlm se constituido das seguintes modalidades• 

a> Adiantamentos sobre Cambiais Entregues ACE, 
realizados apds o embarque dos produtos exporta
dos e lastreadas pelas respectivas Cartas de 
Créditos; 

b) Adiantamentos sobre Contratos de C§mbio ACC, 
baseada na Carteira de Pedidos dos compradores 
estrangeiros; e 

c) Empréstimos para Capital de Giro, com esquema de 
antiliquidez, lastreado por duplicatas cauciona-
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das. Tratam-se de opera~ões casadas com o paga
mento da conta de energia elétrica da 
ELETROPAULO, num volume mensal de cerca de Cr$ 
95 bilhões. 

5.5.7.2.5 No que tange l total inadimplªncia da divida exter
na de longo prazo, a Empresa Justi~ica que, por estar a mesma 
atrelada l negocia~ão da dívida externa brasileira, sr~a amortiza
~ão/liquida~ão é administrada peld Governo Federal. 

5.5.7.3 ENCARGOS SOCIAIS E OBRIGAÇÕES FISCAIS 

5.5.7.3.1 Da atual situa~ão ~inanceira da COSIPA pudemos ob
servar que do total de US$ 1,9 bilhão de endividamento, mais de 
US$ i bilhão é dívida vencida com o Governo. 

5.5.7.3.2 Con~orme o Quadro 51 - SEST <Posição de Endivida
mento>, em 317'-121'92, a empresa apresentava ·~m débito de Cr$ 
5.852.606.730 mil. Constatamos, ainda, que esse débito em 
31/03/93, teve um acréscimo ·de 134,80%, passando para Cr$ 
13.74.694.274 mil. 

5.5.7.3.3 Através da Comunicação de Auditoria nQ 004, de 
10/05/93, solicitamos a posição individualizada dos Impostos e 
Contribui~ões, no q~e diz respeito l dívida vencida e possíveis 
medidas que a Empresa vem adotando para sanar as ocorrlncias, ten
do a Divisão de Contabilidade ~or~ecido o seguinte quadro demons
trativo: 

DESCRICAO P R I N C I P A L ENCARGOS TOTAIS 

ICIIS 217.249.221.166,84 2.455.588.661.985,83 2.672.757.883.871,87 
IPI 675.827.537,96 2.618.988.873.89 13.285;917.611,85 
lei 7554 <!PI> 113.632.914.489,39 788.488.512.838,53 822.113.427.427,92 
PIS 28.731.116.787,26 134.226.438.448,97 154.957.547.156,23 
FINSOCIALICONFINS 59.587.518.486,47 335.972.~94.441,93 395.479.812.848,48 
INSS 136.696.825.628,87 1.861.314.288.862,44 1.198.811.826.482,51 
CONTR.SOCIAL 28.961.968.259,74 221.516.793.845,67 258.478.754.185,41 
IPTU 3.578.871.181,59 82.886.586.821,96 85.657.378.883,55 
FNDE 13.188.489.133,66 67.766.185.778,88 88.866.594.911,74 
ILL 18.125.789.397,95 89.388.517.944,56 187.586.227.342,51 
AIR Sllll 986.285.469,92 4.4n.m.s97,21 5.375.311.367,13 

DIAPO/f/FLON/REL+21 
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5.5.7.3.4 A EmPresa nos in,ormou tambim, quanto • negocia~ão 
Junto ks ins~llui~8es 'governamentais para equacionamento das ina
d i mp lênc i as, •:7-9.~formé ~sego~e? · 

• :':'"ftll 
INSS -

! ,,~:1 
foi'_ .n•g~ciado no mês de março/93, 
(doj.) escalonimentos, sendo um em 
(d~zentos e quarenta> parcelas e outro 
12 (doze) parcelas. 

-~1.!:. 't - --

,0'2 
240 

em 

', . TRIB,.UI,OS fJ;,QI;:RI')IS - começou, em 11-."e!':U93, levan
.tamentos dos valores, pela 
Receita Federal para conci
lia~ão na COSIPA. 

-~--L· ~- ' 

ILL e AIR s/ILL -

~il~: ··-::-::,:_·.,; 

.. -~i;· 

.. ·r.·. 

os valores foram estornados in
tegralmente para mudança de 
critérios na apura~ão da base 
de cálculo negativa, re,erente 
a anos anteriores, beneficiando 
a COSIPA • 

ICMS(~.IPTU- tratativas do parcelamento do débito 
'• em andamento. 

5.5.7.3.5 Com rela~ão especi,icamente ao ICMS, quando da lei
tura do livro de Atas do Conselho Fiscal do exercício de 1992, 
constatamos qo~e a algo.1_m tempo a .Companhia vem desenvolvendo nego
cia~8es no sentido de ~ue seja concedido • COSIPA um parcelamento 
escalonado do débito.,/llnoeja-s.e com isso alcan~ar ·~m prazo compa
t íve 1 com· as· escassas di spon ib i 1 idades de recursos financeiros da 
entidade, d~ modo que ~eu 'luxo de caixa não venha a ser prejudi
cado quanto aos compromissos inerentes • continuidade de seu pro
cesso prodo.1t ivo. 

5.5.7.3.6 Constatamos também que a alta administra~ão da Com
Panhia nas reo~ni8es da·Diretoria dos C-onselhos de Administra~ão e 
Fiscal, tem discutido~ réal sltua~io econ5mico-financeira da E~~ 
presa e deixado claro que o recolhimento dos impostos tem sido 
preterido pelos.vultosos e inadiáveis compromissos que tem qo~e 
saldar, a fim de não ·F'ermitir a solu~ão de continu-idade do funcio
namento da Empresa. 

5.5.7.3.7 Diante de tais esclarecimentos e. da análise do 
"CRITÉRIO PARA PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO" observamos que os impos
tos e contribui~8es sociais, na parte que _cabe • Empresa, são os 
qo~e têm menor prioridade oú qo~ase nenh•~nla, pois na màioria das ve
zes e.sses débitos são ·P'ost ergados para serem negoc í ades, em oca
siSes futuras, com as-respectivas iri~tituí~ies. 
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5.5.7 .3.8 No q•~e se ret'ere aos impostos e contribuições so
ciais, parte ·do empregado, a· Empresa vem eietuando ser~s recolhi
mentos nos prazos legais <contribuição dos empregados • FEMCO, 
AFC, IAPAS, IRRF. FGTS, etc>, pois, uma vez não et'etuados, con-fi
guram apropriação ind.bita. Tais recolhimentos constam d6 "CRIT~
RIO PARA PROGRAMACAO DE PAGAMENTO" como "INADIÁVEIS". 

5.5.8 Analisamos o referido "CRIT~RIO PARA PROGRAMACAO DE 
PAGAMENTO" e observamos que a en~idade não se utiliza de normas 
formalizadas para liquidação de seus d•bitos, apenas adota crit•
rios informais, ou sej~, conforme sua disponlbÍlidade e, conse
qUentemente, a necessidade da Empresa. 

5.6 TiTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 

5.6.1 Face • dificil situação econ6mica-financeira da Em
presa, não foram expressivas iuas disponibilidades. p~ra aplica
ções. A ünica que e:<ist irJ <Cr~ ;!.215.786~000 -em 31+!2,t.92), con
tabilizada em "Titules Vincul~os ao Mer~ado Aberto", refere-se a 
aplicação de liquidez imediata, em títulos do Tesouro Nacional, 
proveniente do acordo COSIPf!VSENAÍ -e correspondente à retenção de 
parte da contribuição de Companhia ao SENAI, com base em termo de 
cooperação. 

5.6.2 A cit'ra registrada em "Titules e _ _ Valores Mobiliá
rios", no Balanço Patrimonial de 31/12/92, no montante de Cr$ 
24.000,00, representa a Participação acionária da COSIPA em outras 
empresas, conforme discriminado à fls. 200 do processo. 

5.7 CONTAS A RECEBER 

5.7.1 A conta "CONTAS A RECEBER" no Balanço Patrimonial 
encerrado em 31~~2. apresenta a seguinte composição: 

DUPLICATAS A RECEBER 577.703.166 
DUP.A RECEBER DE EMP.COLIGADAS 26.530.303 
CR~DITOS DE CLIENTES <2.259.291) 
DEVEDORES DUVIDOSOS 1.915.769 
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES 96.786.507 
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS (1.915.769) 
DEVEDORES POR EXPORTACAO 856.525.043 
CAMBIAIS DESCONTADAS (364.680.302) 

1.19t.6es.426 
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5.7.2 O acompanhamento eVetuado pela Divis~o de Cr.dito e 
Cobran~a. apresenta a seguinte POSICÃO DE CONTAS A RECEBER VENCI
DAS, com base em 31/12/92 e em 30/04/93. 

POSICM DE CIIITAS A RECEB81 UEIICIDAS - Cr$ 1 .... 

ATE 6t DIAS DE 61 A 9t DIAS ,MAIS DE 9t DIAS TO T Âl 
CLIEIITU 

~1/12192 lfl12192 lt/M/93 31/12192 .lt/tl/!13 31/12192 lt/M/93 :JIIMI'Jl 

COLIGA IAS 12.&82. 734 3.192. 687 3.283.222 1.841.868 11.564.348 2!.817.789 26.5 •• 314 34.751.344 

ESTITAIS -- 1.63S. 981 S.421 m.m 433.384 438.726 431.725 2.t24.7" 

m~u -- 17.888 - -- - - - 17.8. 

RfDWI S2.1!6.16S 49.162.841 . 7.529.824 1.531.763 17.488.218 35.482.941 77.123.417 16.177.545 

THDIIIGS - -- - S66.414 218 -- 211 5"·'32 

TOTAL 64.788.89! 53. 91,.388 11.817.667 4.78!.155 28.486.888 6S.739.H4 1n.m.554 124.441.117 

I DJAPO M/FLOM/A:IUIC 

5.7.3 O saldo desta conta constante no Balan~o Patrimo
nial (31/12/92) está coerente com o acompanhamento extra-contábil 
efetuado pela Divis~o de Cr.dito e Cobran~a (com adi~~o das dupli
catas a vencer), exceto n.o item "Contas a Receber de Clientes·. 
Este item, Cr~6.786.507.000,00, representa uma provisão de rece
bimento de juros, multa e correç:~o monetária sobre contas de 
clientes com atraso de pagamento em 31~~2. 

c-·-· 
5.7.4 A posiç:~o global de ~Contas a Receber" vencidas em 
30/04/93 apresenta um aumento de 19,5Z em relaç:~o a 31/12/92. O 
aumento mais significativo ocorreu em contas vencidas de emPresas 
COLIGADAS do Grupo Si~erbrá~. bs créditos vencidos j mais de 90 
dias apresentaram neste per lodo de 04 meses aumentos de 182,3Z nas 
empresas COLIGADAS e de 102~9Z nas EMPRESAS PRIVADAS. Relativamen
te ~s empresas com titules vencidos a mais de 90 dias, destacamos 
a FEM ~ CSN - CURSAN - FEPASA - AÇOS ANHANGUERA VIBASA 
M.DEDIMI para os quais as.~~!tif!cativas a~resentadas pela COSIPA 
não são satisfatorias. 

5.7 .5 Com base em 3<W041'93 deteci:amos várias entidades ou 
~empresas p·rivadas com atrasos súperiores a 90 dias a seguir rela
cionados. cujas explicaç:ies Julgamos insatisfat6rias: . 
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-COLIGADAS: FEM- Cr$ 29.505.535.000,00- vencidos 
e Cr$ 34.451.090.000,00 a vencer. A 
COSIPA informa que a FEM possui crédi
tos não regularizados desde 30/06/92; 

CSN - Cr$ 307.998.000, - vencidos des
de 17/07/90 em negociação; 

ESTATAIS: CURSAN -Cr$ 360.421.000, vencidos 
desde 08/05/92 referentes a forneci
mento de escória e ced~ncia de funcio
nários; 

FE~ASA- Cr$ 2.485.990.000, -vencidos 
e em negocia(;ão; 

- EMPRESAS PRIVADAS : ACOS ANHANGUERA Cr$ 
9.105.841.000, - vencidos a 
mais de 90 dias; 

VIBASA - Cr$ 23.705.192.000, 
-vencidos a mais de 90 dias; 

M.DEDINI - Cr$ 157.309.000, 
vencidos desde 25/06~2; 

5.7.5.1 Em todos os casos a Empresa Justifica. estar nego
ciando ou aguardando encontros de contas, por serem empresas ou 
entidades também fornecedoras da COSIPA. 

5.7.5.2 Em nosso entendimento, as açies adotadas são muito 
morosas pois face ao déficit de caixa, as atitudes visando a co
brança, deveriam ser mais imediatas. 

5.7.6 A respeito da IMPONTUALIDADE OE PAGAMENTO, detecta
mos diverg~ncia de critérios na aplicação de juros, multas e cor
reção monetária, entre a Área Comercial (documento CONDIÇÕES OE 
VENDA, verso da CONFIRMACÃO OE PEDIDO item 11 - IMPROPRIEDADE DE 
PAGAMENTO- Juros de mora de 1,0~ ao m~s. incidente sobre o prin
cipal em mora, previamente acrescido do percentual do acumulado da 

TRO e mais multa moratória de 0,60~ ao dia, multa esta atribuível 
até o limite de 100~ do principal em mora) e Área de Crédito e 
Cobran(,:a de 42,0~ ao m~s informado nas duplicatas. 

5.7.7 Os esclarecimentos prestados pela COSIPA, confirmam 
as diverg~ncias e informam que serão obJeto de imediatas providªn
cias das áreas envolvidas, objetivando corrigir a distorção. 
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5.8 LICITAÇÕES E CONTRATOS 

5.8.1 -A'COSIPA realizou suas contrata~ies e aquisí~ies 
Contratos e 

P•lbl i c ado no 
com embasamento no seu Regulamento de Licita~ies e 
Aliena~Ões, aproYado por Autoridade Ministerial e 
Diário OfAcial da União de 17~7~991. -· --. --- - ----

5.8.2 Vale ressaltar que o mencionado Regulamento não es
tá totalmente adequado ao Decreto-lei,nQ 2.300/86, apesar das re
comenda~ies de auditorias anteriores, no sentido de proporcionar 
sua corr~ta adequa~ão aos printlpios daquele Estatuto, bem como •s 
recomenda~ies contidas na Ata nQ 45, de f5,.<0.9.Pi'0, do Tribunal de 
Contas da União. Apesar do caráter recidiYo da impropriedade não 
TOi obserYado qualquer indício de ado~ão de providências, objeti
Yando erradicar· a anomalia. Pelo contrário, nota-se un1 total des
caso da En1presa •s recomenda~ies da CISET /MME, sob o aspecto enfo
cado. 

5.8.3 
1 i c ita~ões e 
2.300/86, a 

-- ; 

Nos exames procedidos nos processos relatiYos às 
~ontratos,cconstatamos infringência ao Decreto-lei nQ 

saber: 

a> CONTRATO 208008.04 - CME 
2.409.000.000,00 · .,. VALOR _BASE: JAN/92 

. ·t ·.-_ OBJETO Fornecimento e montagem de conYerso
res 2, 3, 4 da Aciaria I ; ' ' 

Contrato assinado em ,9~7~2, com vigência a 
partir de 23~~2. caracterizando Ylgencia 
retroatiya, o que é Yedado pelo§ 22, art. 51 

• do DL nQ 2.300/86~ 

L Licita~ão feita na modalidade Tomada de Pre~o, 
q•lando deYer i a ser Concorrência, em desacordo 
ao 1 imite eStabelecido na Port/SAF . nQ · 1.590/ 
92~ 

Não publica~ão do Edital no D~O.L. 
conforme. detern1ina o art. 19 do ~ 
86. 

CMS 0470690 

e o.o.u.,. 
nQ-2.300/ 

b> CONTRATO 
VALOR 
OBJETO 

: 478.960.395,00 
: Elabora~ão de serYi~os 

mecânica 

BASE: JAN/92 
de engenharia 

-Contrato assinado em il:_9..&07-.<92, com Yigência a 

partir de 23~1792, eyidenciando, 
troatiYidade financeira, o que 
3 29, art. 51 do DL nQ 2.300/86; 

assim, re
contraria ·o 
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- Contrata~~o realizada por ineMigibilidade 
ficando caracterizado servi~o de natureza 
gular, conforme preceitua o inciso II, 
23, do DL nQ 2.300/86. 

c) CONTRATO : 280 - DCDG - ADITAMENTO "8" 

,.~-

nao 
sin
art_. 

VALOR 
OB.JETO 

: 1.600.400.000,00 BASE: MAI/92 
: Prorroga~ão do prazo de vigência con

tratual 

- Prorroga~~o do Contrato por mais de 12 (doze> 
meses, contrariando, assim, o art. 47 do DL nQ 

·2.300/86; 

Quebra do principio da vincula~ão ao edital da 
.licita~ão nQ 2840- DCOG/89, ·~ma vez que foi 
alterada a reda~ão da cláusula III, do aJuste 
no que permite a extensão do prazo contratual 
por exatos 24 (vinte e quatro) meses, contrá
rio aos preceitos do art. 39 do DL nQ 2.300/ 
86. 

d> CONTRATO : CP 6189 
VALOR : 908. 562.138, 00 8 ASE: .JAN/92 
OB.JETO : Presta~ão de servi~os de Transporte 

de empregado na área interna da usi-
na. 

-Contrato assinado em 13/08/92, com vigência a 
partir de &~~4~2. o que caracteriza retroa
tividade, em desacordo ao§ 29, art. 51 do DL 
nQ 2.300/86; 

- Contrato assinado por período de 24 (vinte e 
quatro> meses, contrariando, assim, o art. 47 
do DL nQ 2.300/86; 

Não há indica~ão dos recursos para atender as 
despesas, o.. que centrar i a o inciso V, art. 4:::i 
d-o- 9t.--n9--2-•·300/86i 

- N~o publ ica~ão do Edital da 1 ic.itaç:ão no D..iá== · 
rio Oficial Local e contemporaneamente no. 
~~-U, conforme determina o art. ·19 do DL nQ 
2.300/86. 

e) CONTRATO : 8004 - CHIH 
VALOR : 552.500.000,00 

; .. _..-- -·~ . 

.. ,,.·· . ., :'" 

. ' • :.r-1'' 

- As~ado em 12~~2. 
01V07/9~, evidenciada 
contraria § 29, art. 

com vigência a partir .de _, ,- ,· 
a retroatividade, o que 
51 do DL nQ 2.300/86; 

.. •' 

,, 
' 
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- Inexistência do Edital original no processo, 
bem como nio publica~ão do mesmo, em desacordo 
com os preceitos do art. 19 e§ 1Q, art. 32 do 
DL nQ 2.300/86; 

-Vigência por 33 Cttinta e três> meses, em de
sacordo com art. 47 do DL nQ 2.300/86. 

f) CONTRATO 
VALOR 
OBJETO 

CN - 440696 
1.752.768.000,00 
Presta~io de Servi~os Advocatícios 

- Contrata~ão realizada por inexigibilidade, não 
ficando caracterizado servi~o de natureza sin

. gular, conforme preceitua o inciso II do art. 
23 do DL nQ 2.300/86; 

g) CONTRATO 
VALOR 
OBJETO 

: CN - 617'5 
450.514.214 

: Prestação de servi~o 
porões de navios 

BASE: JUL/91 
no rechego em 

Assinado em ~7~5~2. com vigência a partir de 
0~2L92, caracterizando, assim, efeitos fi
nanceiros retroativos, em desacordo com§ 2Q 
art. 51 do DL nQ 2.300/86. 

b> CONTRATO : CN 9001 - CME-I 
VALOR 
OBJETO 

8.478.354.000,00 BASE: JAN/92 
Compra de 123 cilindros de comunica
ção 

' 
-Inexistência de cláusula contratual, ·indicando 
-os recursos or~amentários para atender as des-

pesas, conforme determina o inciso V, art. 45 
do DL nQ 2.300/86. 

i> CONTRATO 
VALOR 
OBJETO 

504788 
6.166.697.091,45 BASE: JUL/92 
Fornecimento de massa de tamporamen
to. 

- Atribui~ão de efeitos financeiros retroativos, 
em desacordo com o§ 2Q, art. 51 do DL nQ 
2.300/86; 

Contratação na modalidade de licita~ão Convi
te, quando deveria·ser Concorrência, conforme 
prevê o art. 21 do DL nQ 2.300/86 e Port/SAF 
nQ 3.192/92; 

Agosto de 1993 
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Inexistência de parecer j•Jr íd i c o, conforme pa
rágrafo único, art. 31 do OL n2 2.300/86. 

j) CONTRATO : CHC- G 2963 
CONTRATADA: TICKET SERVIÇOS COM. AOH. LTDA. 

VALOR 
OeJETO 

46127160000.00 
Fornecimento de S'ervic;:-os Ger'ais- de 
Alimentac;:ão Industrial 

-Omissão de cláusula contratual, indicando os 
recursos para atender as despesas, conforme 
prevê o inciso V, art. 45 do DL nQ 2.300/86; 

- Contratac;:lo efetuada por dispensa-de liii~~c;:lo 
<EMERGÊNCIA>, tendo em vista a necessidade de 
continuidade dos servic;:os de a·I imentac;:íi(o a 
partir de 01/07/92, e inexistência de tempo 
hábil para realizac;:ão de nova licitac;:lo, · •Jma 
vez suspensa a de nQ 021/91 - DC~, em virtude 
de li minar ingressada pela ALIME-NTUS INDUSTRIA 
E COH~RCIO OE PRODUTOS ALIMENTiCIOS LTDA, a 
qual vinha prestando o mencionado servic;:o, 

k l CONTR'ATO 
oeJETO 

- . 

2912 - DCOG/ADITAMENTOS "A" e ·e· 
: Prorrogac;:lo do prazo de vigln~l~ e 

modificac;:õe.-s de cláus'ulas contra
tuais. 

-Termo Aditiv!- "A" -assinado e~ 16/08/91 com 
vigência de 170~91 a 30/~2 e Termo Aditi
vo - ·e· - ssinado em 27~~2. alterando 
prec;:os dos servic;:os prestados a partir de 
01/12/91, caracterizando. assim, retroativida
de, em desacordo aos preceitos do§ 2Q, art. 
51 do DL nQ 2.300/86; 

-Não publicac;:lo dos extratos no D.O.U, como 
prevê o§ iQ, art. 51 do DL nQ 2.300/86. 

ml CONTRATO 
oeJETO 

: CN 2001 
Prestac;:ão de servic;:os de recupera
c;:ão de resíduos metálicos. 

- Prestac;:ão de servic;:os sem cobertura contratual 
no período de outubro/91 a setembro/92. 

Atribuic;:ão de efeitos financeiros retroativos, 
em desaco~do ao§ 22, art. 51 do DL nQ 
2.300/86. . 
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NOTAS I 

1. Este contrato ~oi celebrado entre a 
COSIPA e a SOBREMETAL, em 28>'-107'S2 con1 prazo de 
vigência de ~8 (oito> anos, a partir de 
0i':f10A32, o qual ~oi prorrogado por mais f:1 <um> 
ano, a partir ~~A1~0, através do Adi{amento 
• H • • 

2. O re~erido contrato, contém cláusula 

assegurando • COSIPA a op~~o de compra de Trans
portadores de Potes, utilizados nos servi~os de 
recu~era~~o a~ metálicos, onde previa q~e os 
pre~os dos equipamentos seriam estabelecidos de 
comum acordo entre as partes. 

2.1 Em 2~9t90, a COSIPA enviou corres
pondência à SOBREMETAL, solicitando a apresenta
~~o de condi~Ões de op~~o de compra dos re~eri
dos Transportadores de Potes. 

2.2 Em 12Lii~90, a SOBREMETAL apresentou 
sua proposta, a qual ~oi encaminhada ao Departa
mento de Aciaria- DAC, para t'ins de aná.lise. 

2.3 Em 22~2t91, a Engenharia Industrial 
apresentou estudo desenvolvido pela mesma, de
terminando a viabil~dade de a COSIPA exercer a 
op~ão de compra dos re~eridos equipamentos, uma 
vez concluído que seria mais viável economica
mente à COSIPA comprar os Transportadores de Po
tes e entregá-los para a contratada-executar os 
servi~os de opera~~o e manuten~ão, desde q~e. a 
COSIPA dispusesse de recursos para investir US$ 
5,331,000.00 e t'osse consignado no novo contrato 
redu~~o nos pre~os dos servi~os da ordem de US$ 
2,4 milhÕes/ano em rela~~o ao contrato em vigor. 

2.4 Diante das inde~ini~ões, na época, 
quanto à aquisi~~o dos Transportadores de Potes, 
pela COSIPA, t'oram incluídas na licita~~o a ser 
•~etuada as alternativas a saber: 

a> Fornecimento dos Transportadores 
de Potes pela COSIPA e a opera~~o e manuten~ão 
dos mesmos pela proponente; 

b) Fornecimento, opera~ão e manuten
~~o dos mencionados equipamentos pela proponen
tes. 

Agosto de 1993 
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c> Participa~ão de empresas que 
prestassem se~ v i ~;os com ut i 1 i za~ão, dos eqr-1 i pa
mentos de mesma natureza sob a forma. d• consór
cio. 

2.5 Com base nas condi~;ões. acin1a men
cionadas foi aprovada realiza~ão de concorrên
cia, atravé.s da RD-148/91, de 29-"05.t-91. 

2.6 Alegando falta de tempo hábil para 
realização da contrata~;ão em pauta. a COSIPA 
convocou a SOBREMETAL para negociar a 
ção do prazo de vigência do Contrato 
através do Aditamento "L". 

prorroga
CN-2001; 

2.7 Em 26/07/91, a SOBREMETAL apresentou 
sua proposta para prorrogação do Contrato CN-
2001, pelo prazo de 12(doze> meses. 

2.8 Vale ressaltar que uma das condições 
impostas pela SOBREMETAL era o cancelamento das 
cláusulas IX e XV constante do Contrato base. 
relativos a opção de compras. pela COSIPA, 
dos Transportadores de Potes. 

2.9 A COSIPA não aceitou as condições 
impostas pela SOBREMETAL. Oaí então, começou uma 
série de negociações entre essas duas empresas 
no sentido de assinarem o Aditamento "L" que 
tratava da prorrogação do mencionado Contrato. 

2.10 Cabe informa que não chegando a um 
concenso a COSIPA e'SOBREMETAL passaram a liti
gar a questão em pauta. 

2.11 Em 25~9~2. foi assinado um instru
mento particular de Transação Terminativo de Li
tlgio, com cláusulas suspensiva e obrigações re
cíprocas a serem definidas em Contrato. 

2.12 O referido instrumento inclui a con-
tratação dos serviços prestados pela 
SOSREMETAL, por mais 'f4 (quatro anos), a partir 
de 01/10/92, podendo, ser prorrogado de comum 
acordo entre as partes. mediante assinatura de 
aditamento. 

2.13 Acrescentamos, ainda, que o Contrato 
expirou em 30~/91, porém a SOBREMETAL conti
nuou prestando serviços, os quais foram regula
rizados através de AF, no período de ~t710~1 a 
30/89.t-92. 



7368 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

3. Diante do exposto. somos de opinião 
qye a CdSIPA infringiu o art. 97 do DL' nQ 
2.300/S6 quando celebroY o referido contrato por 
períodO" de 08 (oito> anos. com prorrogações s•J
cessivas. mesao porque o Tr ib•Jnal de Contas da 
União é contrário a esse tipo de contratação. 

3.1 Tendo em vista. também. que a COSIPA 
conta com fornecedores alternativos. não Justi
fica. a mencionada contratação·. a· qual levou a 
Companhia a ficar a merç:ê das condiç:Ões impostas 
pela sààREMETAL. sendo Ímpedid;:; até mesmos de 
licita~ uma nov~ concorrência que lhe era de di
reito. 

n> AF 
VALOR 
OBJETO 

AF 
VALOR 
OBJETO 

AF 
VALOR 
OBJETO 

: 504.624 
: 1.281.525.910,70 
: Fo~ri~cimento de TiJolos Refratários. 

504.914 
: 2.~95.762.122p48 

Fornecimento de Placas Refratárias 
Aluminosas. 

901.040 
: 2.~i7.442.200.00 
: Aquisição de i.222m 

tr?nsportadoras. 
de correias 

-sem realização de licitaç:ão quando deveria ter 
sido utilizado a modalidade Concorrência. confor
me prevê art.~i do DL nQ 2.300/86 e Portari.as/SAF 
nQs 2.680/91 e 1.590/92. 

o> AF 
VALOR 
OBJETO 

: 505.030 
: 1.345.560.721.80 
: Fornecimento de TIJolos Refratários 

Padrão. 

- realização.'de licitação indevida. ou seJ~. na 
modalidade Convite. quando deveria ser Concor
rência. conforme prevê o art. 21 do DL nQ 
2.300/86 e Portar ia/SAF n2 2.680/91 .• 

-convite e~itldo a somente uma empresa. em de
sacordo ao§ 32. art. 20 do DL nQ 2.300/86 • 

p) AF 
VALOR 
OBJETO 

. . 

505.598-00 
: 3.405.556.800r00 
: Fornecimento de 180t de isolante tér-

mico-

Agosto de 1993 
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- licita~ão na modalidade Convite, quando deve
ria ser Tomada de Preços, conforme art. 21 do 
DL nQ 2.300/86 e Port./SAF nQ 4,265/92J 

-convite emitido a duas empresas, em desacordo 
ao§ 3Q, art. 20 do DL n2 2.300/86. 

q) AF 505.731 

licita~ão realizada indevidamen~e. 
modalidade Convite, quando .deveria 
rência, conforme prevê o art. 21 
2.300/86. 

ou seja, na 
ser Concor

do DL nQ 

5.8.4 Vaie registrar a grande incld~ncia de compras por 
emergência, em virtude da política de ressuprimento de estoque mí
nimo utilizada pela Empresa. Constatamos, tamb~m. que os Pedidos 
de Compras- PCS, são emitidos com bastante antecedência às Áreas 
de Compras e Contrata~ões, o que não justifica a grande incidência 
supramencionada. 

5.9 Q.IVULGACM, PUBLICtOAOE OU PROPAGANDA, 
PROGRAHAS E CAHPANHAS PROHOCIONAIS. 

5.9.1 O Plano Anual de A~ies de Di~ulsa~ão foi encaminha
do à Assessoria de Comunica~ão Institucional da Presidência daRe
pÚblica em tempo hábil. 

5.9.2 As contrata~ies de serviços de publicidade (}~
sais/oficiais) não foram precedidas de li~itação, um vez -que a 
COSIPA não utiliza agências de propaganda para execu~ão de servi
~os de divulga~ão, pois a veicula~ão nos jornais oficiais e comer
ciais são feitos diretamente pela Companhia junto a essas insti
tui~ões, inclusive com negociações de desconto ou uso de pre~os de 
tabela. 

5.9.3 Observamos, tamb~m. que os gastos realizados com a 
publicidade legal/oficial, no exercício de 1992, ficaram aquém do 
orçado, obedecendo ao que determina a'legislação inerente à maté
ria. 

5.9.4 Com a institui~ão do Decreto nQ 682, de 13Li~92, 
tornou-se obrigatória a publica~ão do Balancete Pa~rimonial Mensal 
pelas Sociedades de Economia Mista, Empresas Públicas e Sociedades 
Comerciais sob o controle direto ou indireto da União, at~ o 102 
dia útil do mês subseqUente, no Diário Oficial da União, inclusive 
o do mês de novembro/92. 



7370 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Agosto de 1993 

5.9.5 Conforme informações prestadas pelo chefe da Divi
sio de Contabilidade, em resposta à nossa C.A. nQ 005, de 
10/05/93, a COSIPA vem fazendo a publicação dos balancetes, porém 
coá atraso. justificando que. apesar de estarem prontos no SQ dia 
O.Ít il. o espaço entre preparação. remessa e chegada no setor res-

. ~onsivel pela publicação é muito curto. uma vez que é obrigat6ria 
a publicação do documento original. 

5.9 .. 6 ."'E:specificamente l:óm relação ao balancete de dezem-
bro/92 houve uma reformulação, o que obrigou a Assessoria'de Comu-· 
nicação .Sele iál·; ·a quem cabe o encaminhamento para publicação, a 
refazer os quadros com os registres necessários. 

!5.1. PESSOAL 

$.1e.1 ''Em 31/12/92. o q~adro de pessoal efetiyo da Compa
~hi~ ~iderdr~ica Paulista- COSIPA era de 13.077 empregados, con
tf• 14.049, ~m 31/12/91. Portanto~ houve uma redução do quadro. no 
exerc íc:i'o soti '·exame. de 972 empregados. fi c ando abaixo do previsto 
no Convênio de DeseMpenho e do estabelecido pelo Comitê de Coorde
naçao das Empresas Estatais - CCE. 

:S.1e.2 O quantitativo de pessoal efet ivo de terceiros ad
Ministrado caiu de 1951 para 1933, de 31/12/91 a 31/12/92. ficando 
contudo, àcima do previsto no Convênio de Desempenho que estipula
va um total de·iS77. 

5.1 •• 3 Observamos que, durant·e o exercício· de 1992. os re
aJustes foram concedidos de conformidade com a política salarial 
vigente e com as cláusulas do Dissfdio Coletivo Julgado pelo Tri
bunal Regional do Trabalho da 22 Região, conforme Processo TRT/SP 
il9 130/92 - A e Acordão nQ 649/92 -P, onde foi estabelecido Úm re
ajuste salarial equivalente à variação acum•Jlada do indice Nacio
nal de Preços ao Consumi dor - INPC, no período de ma i o/91 até 
abril/92. Já no Dissídlo Coletivo de maio/93, o reajuste salarial 
estabelecido foi correspondente à inflação de maio/92 a abril/93, 
mais 7~ de ganho real. 

-~.1 •• 4 No acordo do Di;sídio Coletivo de 1992, além dos 
••·11"entos ou reajustes salariais, constam outras cláusulas de natu
reza econômica. tais como: 
. . 

.. 
• .. 

.. 1' 

a> Gratificação Especial baseada na tempo de servi
ço (de 20X) e na assiduidade (de 6% a 30r.> - mí
nimo de 26X e máximo de 150%. Referidos percen
tü•is incidem sobre o sal.rio-base, os anu~nios e a 'gratificação gerencial; 

b) Gratificação Especial (aposentadoria), calculada 
sob-re o salário praticado no mês do desligame'1to 



Agosto d~ 199,3 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção II) Sexta-~eir~. \3. 7371 

. ' 

. ,' 

• j \ I 

.•. -:""I 

' ' ' '. . 
do t'•lncionário jubilado, levando em c:,qnsidera
ç:ão, também, o tempo de serviç:o_e assiqJ.J\A~d~< ,·_· •• 

' .'. c:) Ind~n i.zaç:ã~ a e~pregados désl i gad~s pc:;~ ~:,~Posen~ • ... 
. ' 

. ' . 

tadoria, c:onf'ormé a segui11.te tabela: ".·.· ,.,. •. ,, · _, 

' ' 
'' 

ANOS DE EFETIVO EXERCi CIO I NDEN I zÂ'éÃÓ 
' 

ATÉ 5 
ATÉ 10 

. ;i SALÃR ~ Q;-,8 é SE 
2.SAL.::íRIO-;QASE: 

' I 0 ' • ' .~ .... ' .. 

d )' 

ATÉ 15 3,SAL.::íRIO-:BASE 
ACIMA OE 15 4 SALÃRICi.:.BASE' 

' • ! ' 

~ !~ •• ' 

Plano de Saúde nos Desligamentos: garantida a 
utilizaç:ão, pelo prazo máximo de:90 dias, a con-
tar da rescisão do contrato de trabalho, 'êl;;, 'p1à.:.. .• · ';·' 
no de Saúde, nas mesmas condiç:~es dos emp~~gado~:· 
,da at lva, que inclui reembolso de. despesa!õ!: ho)õ-::·. ,, 
pitalares e com aquisiç:ão· de medicamentos, em 
percentual que varia em +'•Jnç:ão do nível salàriai' 
e do número dÊ! dependentes do ben~,f''it;iário: 

e> Concessão de pagamento, até 29/05/92, do percen..:. .. ::· .. :. 
tual f'ixo de 42X, àqueles empregados q•.1e .. f'i;;:.es~·-· ·.:. :·· 
sem jus à parc·elà-'de Grat if'icaç:ão Especial c:o- · ' 
mentada na alínea "c:" acima, àqueles que, mesmo . 
seiD direito à referida gratit'icáç:ão, tiy~ssem:.·::· 
completado, em 31/12/91, o período contrat!Jal c:!e . .',·.~-~.:. 
experiência, deduzindo-se os adi'a.ritamentos, .. fei-:- .• · ::: .• : 
tos em o•.ltubro/91 e abril/92: .·... . . . ., .. '·· 

• .... ~ • •l '" 

f> Parc~la fixa única de Cr$ 272.841;00 paga 'ém 17} '. ·'-" ': 
06/92 àqueles com direito à gratiilcaç:ão d'a'àl í-. ·. ... 

, _ _-_ __- I I • , .., . - ~"- -, 

nea' "c: • supra e àq•Jeles q•Je em 3r/12/92 c:omple-· 
taram o período contratual de experiência, dedu~· 
zidos os adiantamentos de outubro(91 e abril/92: 

g) Plano de Economia (COSIPA. VIÁVEL>: parti c: ipa·ç:ão 
dos empregados na efet i va reduç:ãa·· dos custos que 
a empresa viesse a ter. 

' ' 
-~ ; 

''s·:1·e.5 Muito embora entendamos que- muitas das vantagens 
·~~tro se tratem de direitos adquiridos par~ grande parcela de em
pregados., para outros não- é caso dos admitidos a partir do ini
c:i~ da vigência do Decreto-lei n9 2.355/87, que c:oibe a concessão 

':'.íie' vantagem da espécie. Guanto a estes, portanto, foi descumprido 
• Y'~ehcionado dispositivo legal. 
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5.18.6 A COSIPA não tem controle formal da remunera~ão dos 
empregados, com vistas a evitar excessos sobre o limite constitu
cional (inciso XI, art. 37 da Constitui~ão Federal). Informou-nos, 
contudo, que faz acompanhamento informal, não permitindo tais ex
cessos, o q•le não foi observado, entretanto, com rela~ão à ·remune
ra~ão de seus dirigentes, conforme demonstramos: 

DIRETOR EXCESSO <Cr$) MÊS 

ANTONIO DALL FABBRO 210.294,11 maio 
Dir.Presidente 1.076.942,01 junho 

969.698,61 julho 

JOS& FRANCISCO GONZAL_EZ DA VOS 210.294,11 maio 
Dir.Comercial 1.076.942,01 Junho 

969.698,61 julho 

JOSÉ PEDRO E. SOBRINHO 332.683,00 març:o 
Dir.de Produ~ão 2.309.665,21 noa i o 

3.759.783,32 junho 
3.461.873,88 julho 

5.1e.7 Três diretores, não empregados, perceberam gratifi
cação de férias, contrariando o disposto .no Anexo V da Ata/TCU nQ 
57, de 20/08/85, a saber: 

- ANTONIO DAL FABBRO 
- JOSÉ FRANCISCO GONZALEZ DAVOS 

WALTER RENATO GREGORI 

' 9" .., crs ~. ~e.888.~1 
Cr$ 4.920.888,21 
CrS 8.860.262,10 

5.1e.s Solicitamos, através da C. A. n2 20, a Jolst ificat i-
_va para a anormalidade. A Empresa, através de sua Auditoria 
Interna informou-nos que referida justificativa seria feita pelo 
seu Servi~o Jurídico, o que não aconteceu até à conclusão de nos
sos trabalhos. Na aludida C.A •• recomendamos à COSIPA providenciar 
o ressarcimento dos excessos e das férias pagas indevidamente, 
corrigidos monetariamente. 

5.18.9 No que se refere, ·ainda, à remunerao;ão dos dirigen
tes, verificamos,q•le 03-diretores optaram pelo salário do funC:'i'o
nário paradigma, acrescido de 20% atribuído ao cargo de diri9én
te. e dois pela remuneração de seus cargos, nas respectivas· em
presas de origem. 

5.1e.1e Apesar das dificuldades financeiras que atravessa, 
a Empresa passool, a p·art ir de fevereiro/93, a efetuar adiantamen
tos salar-iais quinzenais de 35X a seus empregados. No dissídio co-
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letivo de maio/93 o re~erido percentual ~oi ~ixado em, 
mo·, 40%. 

Sexta-feira .13 7373 

"nb . m'ín·i:.. 

5.1•~·11 Nos postos ·avanç:ados do segmento ·administrativo 
da Enu>re·sa, ou:seja, nas· diversas-áreas ·descentral-izadas, vem.S'en
do ~eito, com regularid·ade, o r_odízio dos· ~uncionários, o·; .que 
não ocorre na Administraç:ão Central, onde praticamente não há ro
dízio do pessoal, havendo uma tendência para a especializaç:ão. 
A Companhia justi~ica tal ~at.o alegando que houve.uma grande re,
duç:ão·do q•~adro, .num cur.to lapso, e, por outro lado, a Administra;_ 
ç:ão Central está -dotada de um si gn i ~i-cativo número ·de .serv.idor.e's 
inexp~riente~. sem um-conhecimento satis~atdrio dos serviç:os/tare
~as, situaç:ão em q1,1e.~ desáconselhável o remanejament'o dos -servi-
dores~ · · · · · 

5.1e.i.2 Por problemas de Fluxo de Cai'xa, a. 'c-6nc·essio de fé
rias· 'oi suspensa·rii·COSIPA, para o pessoal da área ·~dmini~tiatl
va. Entretanto, um retorno· à ut i 1 izaç:ão da regai ia f'ol programadci, 
a part'i'r'C:t'e maio/:;>3,"núm.'F>e'réent•~al mínimo. de 30% âtif julho/93. Os 
70% re'stantes estão ·programados ·para gozarem suas ~ér i as de agosto 
a dezembro/93. · 

5.10.13 - Conro t'oi observado, também, ·nas auditorias anterio
res. a COSIPA não vem realizando prev1o concurso público, nas 
contrataç:~es'dlretas de pessoal~ contrariando o disposto no ihci~o 
II, ío\rt.37 da Constituiç:ão Federal. A Companhia, em resposta à 
nossa C.A. nQ 007 (item 8>, a~irma, c_omo ·Ja O- 'f'ez· em o•~tras 

oportunidades, não se enquadrar na exigência legal. Argumenta que 
"em razão de sua caracterizaç:ão jurídica .como Sociedade Anôni
ma de Direito Priv,do", não integra a Administraç:ão Pública Dire
·ta ou Indiret1ili já que não f'oi criada por· Lei especí~ica, con
diç:ão "sine qua non", para que uma empresa seja considerada 

·"Empresa Pública·, ,Soc.iedades de Economia· Mista. Autarquia ou 
F•~ndaç:ão Pública•, -con~orme estabelece o· inciso XIX, art •. 37 da 

.const ituiç:ão Federal. Ac.rescent~ ainda que, também !<eg•.mdo ·apre
c'i aç:ão do T .C.U. <Processo nQ 006.658/87 o.o.u. De .06/06/90, 
~ls.10.836 e seguintes), a obrigatoriedade do prévio certame pú
blico, nas contrataç:Ões de pessoal se restringe às empresas nlen
cionadas no dispositivo constitucional acima. Diante da celeuma 
que se instalou, opinamos no sentido de que o assunto seja subme
·tldo • apreciaç:ão da Assessoria Jurídica do Ministério de Minas e 
Energia, para que aprecie a matéria e emita seu parecer sobre a . . . 
~~i?nla. 

5~1e.14 Com base na Resoluç:ão da Diretoria n2 RD 059/92 
06 <seis) altos ~uncionários da Empresa ~oram demitidos com todos 
9~ direitos e vantagens, inclusive adicional de 40X no saque do 
FGTS, e readmitidos no dia seguinte. A par de gerar gastos para a 



7374 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Agosto de 1993 
•• o 

COSIPA no montante deUS$ 259,762.15 tal pritica não é recomendi
vel, pois gera insatisfa~ão nos funcionários menos graduados, 
frustrados com a perda de oportunidade de galgar a escala .hierár
quica da Em~resa. Al'm disso, revela uma contradi~ão na s~a polí
tica de pessoal- enquanto, por .um lado, cria um Programa de In
centivo à Aposentador ia, de outra parte abre exceções para um groJ
po de privilegiados se ap~sentar e ser, de imediato, readmitidos, 
passando a ser remunerado duplamente - pela Empresa e pelo INSS, 
com complementação por parte da FENCO. 

5.10.15 A despeito .de o t.reinamento de pessoil t~r sido in
crementado, em 1992, concentrou.;..se basican1ente na área ope;racional 
e constituiti-se, significativamente de eventos internos, represen
tando estes' 78,89% do totàl realizado. o gasto efet ivo com treina
mento, de Janeiro a.dezembro/92, foi deUS$ 486.000,00 (inferior 
ao or~ado em USS 131.000,00), enquanto que, em 1989, o curso atin
giu a cifra deUS$ 3.153.000,00. Inobstante os recursos destinados 
ao treinamento tenham evoluído, o número de treinandos envolvidos 
nos programas cresceu de 8.026, em 1991. para 21.289, em 1992. Tal 
incremento foi causado pelo r~aquecimentos dos cursos inter~os. 

5.11 

Inobstante as cessões de empregados a diversas en
tidades tenham se protessado em consonância com a legisla~ão apli
cável, observamos, através do Relatório de Auditoria Interna n9 
10/92, qo.1e ocorreram acentuados atrasos no pagamento <los Avisos de 
Lançamento- AL"s, relativos ao ressarcimento da remunera~ao dos 
servidores sem Snus para a COSIPA, conforme quadro abai'xo: 

ENTIDADES fill) - 19118 Mil - 19119 fill) - 1991 
·- 1991 

5.382.753,61 

• SAUDE 11.138.858,45 -- 9.425. )36, 56 
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5.12 ESTOQUES 

5.12.~ O Sistema de Material, envolvendo a Gestão de Mate
ri'ai· e os 'Aimoxarifados, desempenham suas atividades com muita 
efi~i~ricla, ~ehdo prática normal a atividade de otimiza&ão da 
quantidade de n1aterial em estoque, quer pela alienação/venda· de 
material inservível ou sem movimentação, quer pelo aumento da ro-
tatividade.· · 

5.12.2 O n1aterial, sobressalentes e itens de empreendimen
tos 'estão depositados em Almoxarifado e em áreas descobertas, lo
cal i'za'dós 'na Ilha dos Amores e na Zona Leste, conforme discrimina-
do:'· 

DISCRIMINAC2íO ILHA DOS AMORES ZONA LESTE T O T A L 

ÁREA.COBERTA 68.300 m'" 36.250 m'" 104.550 m"' 
'' 

NQ DE ITENS 47.380 59.206 106.586 

ÁREA DESCOBERTA 159.000 m'" 25.000 m'" 184.000 m"' '' . ' . 

1'!2 DE ITENS 1.108 - 1.108 

5.12.3.3 Encontra-se em andaMento trabalho de desativação 
dos depósitos cobertos situados na I'lha dos A11ores, visando trans
feri r t ódos às materiais p·ara um só depósito <Atua-1 Depósito de 
Refratários>. Os refratários lá estocados serão transferidos para 
6 dep&sitÓs ·a· na Zona Leste. 

Esta modificac;:ão tem os seguintes obJetivos: 

--Diminuir significativamente o 
rios envolvidos na operac;:ão. 
dos di versos depósitos.; :• 

ndmero de funcioná
controle e guarda 

-permitir melhe« controle ffsico em um único depó
sito; 

- melhorar as condições de seguranc;:a; 

-facilitar a movi•entaç;ão e entrega de refratários 
cuJa maior demanda se dá .- locais próximos a Zo
na Leste-
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~.~~.4 Pelas veri~ica~ões realizadas somos de opinião que 
há consistência entre os dados apresentados pela Gestão de Mate
rial e os registres no Sistema Mecanizado de Adnlinistrar;ão do Ma
terial. 

·. ALIENAC~O DE BENS . 

5.12.5.1 A alienar;~o é ~eita através de leilões, realizados 
por leiloeiros Oficiais, sendo que no ano de 1992 foram realizados 
17 leilões. representa~do lngressos de aproximadamente US$ 
~, 4.00 r000. 00. 

5.12.5~2 Não d~tectamos consistlncia 
avaliar;ão para definir;ão de "Pre~o Mínimo" 
obsoletos, inservíveis ou sem movimenta~ão 
leiloados/vendidos. 

no sistema existente de 
dos bens, fora de usg,, 

no estoque, a serem 

5.12.6 MATERIAIS EM ESTOQUE SEM MOUIMENTAC~O 

5.12.6.1 Detectamos 943 itens sem movimenta~~o no estoque, 
entre 1 e 2 anos, representando uss 5,812,363.56 e 31.564 itens 
sem movimentar;ão há mais de. 2 anos, representando US$ 
90,949,t45.49. A valoriza~ão foi efetuada com base em taxa de Cr$ 
36.773,00/US$, representando valores de Reposi~ão <Fonte: Sistema 
deAdministra~ão deMaterial -·Listagem extraída em 03/06/93>. 

5.12.6.2 Os itens n~o..movimentados há mais de dois.anos, in:
cluem sobressalentes.críticos e são considerados como material· de 
uso remoto, por~~~ necessários. Foi iniciado trabalho, visando de
tectar materiais passiveis de serem alienados. 

5.12.7 MATERIAIS DE EMPREENDIMENTOS 

5.12.7.1 Material destinado a empreendimentos de vulto em 
diversas áreas da Em~~-~a;-tontrat•do/adquirido e nao implantado 
o•~ Parcialmente implantado e paralisado, demonstram a ineficilncia 
que a EmPresa vem sendo administrada a vários anos. O conJunto 
desses equipamentbs, envolvendo obras CIVIS e montagens parciais 
são responsáveis por parte do vultoso endividamento da Companhia. 

5.12.7.2 Estruturas e material de razoável dimensão e peso, 
acondicionados em depósitos descobertos, sob a~ão do tempo e da 
atmosfera marítima' e industrial agressiva·, ·-.encontram-se em mau es
tado de conservar;ão pela ar;ão da corrosão. Para futuro aproveita
mento ou venda ser~o necessário~ displndios elevados· recupera~ão 
desse material. · 
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EGUIPAHENTOS CONTRATADOS E COH PENDiNC~~ DE FORNE
CIMENTO, ,E/~U H_ONJ".AGEH 

5.12.8.1 Constatamos a existlncia de grande quantidade des
tes equipamentos que se encontram em mau estado de conserva~ão, 
provocado pela corrosão, ~~~~virtude de estare~ em pitios descober
tos e sob a a~ão da atmos~era marltima e industrial agressiva, 
con~orme demonstrativo anexado às ~ls. 229/307. 

5.12.8.2 Convém sal lentar qo~e o valor desses equipamentos 

importa em Cr$ 2.551.080.811.292,00 ou US$ 79,059,154.00 à taxa de 
Cr$ 32.268,00/US$, desconsiderando os empreendimentos que estão em 
anilise.e que o desperdício relativo a_ estes. empreendimentos já 
vem de virios anos. 

5.!.3 POLiTICA DE VENDAS 

5.13.1 No ano de 1992 a produ~ão de Laminados Planos não 
Revestidos da COSIPA atingiu 2.614 milh&es de toneladas, o quere
presenta um incremento de apenas i.2% em rela~ão a i99i e 5,2% me
nor que em 1989. 

5.13.2 No perlodo de janeiro a dezembro/92, os. embarques 
da Empresa foram de 2.573 milh&es de toneladas, das quais 52% des
t i naram-se ao Mercado Interno e 48" ao M'ercado Internac i ona 1, re
presentando 92% da meta estabelecida~ara o ano e um crescimento 
de apenas 1,78% em rela~ão ao exerclcio de 1991. 

5.13.2.1 A manuten~ão deste nlvel quantitativo de vendas é 
positiva diante da conjuntura mundial desfavorável, com recessão 
nos mercados doméstico e mundial, ingresso de novos países ofer
tantes do Leste Europeo~, notadamente a Ro.íssía e forte concorrlnoia 
interna entre sidero.írgicas-em condi~&es diferenciadas de competi~ 
tividade (privadas). 

5.13.2.2 No mesmo perlodo o faturamento atingiu a cifra de 
US$ 1 ,173 b i 1 h&es representando uma n1éd i a mensa 1 de US$ 

·97,750,000.00 insuficientes para as necessidades da Companhia, po
rém a situa~ão recessiva do Mercado Interno-obrigou a COSIPA are
direcionar suas vendas para o Mercado Internacional, cujos pre~os 

estavam menores que no Mercado Doméstico, cerca de 20%. 

5.13.2.3 Em 92 os pre~os no Mercado Interno apresentaram 
queda sistemática de FEV aMAI, devido à menor participa~ão de la
minados a ~rio, de JUN a JUL apresentaram recupera~ão e111 fun~ão da 
.menor evolu~ão.-do dólar em compara~ão com a.dos pre~os médios em 
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cruzeiros e a partir de SET veriTica-se queda até o Tinal do ano, 
também motivada p'la redu~ão do volume d~ laminados a Trio. 

:5.13.3 Constatamos, ain.çta. atrasos em entreg<\sà indi.Ístria 
a•-.~tonlobilística, motivados por.problemas de qualidad·e., os quais 
acarretaram a redu~ão da participa~ão de laminados a Trio no MIX 
de Taturamento de 1992 para o Mercado Interno. No Mercado Externo 
a redu~ão deveu-se à queda nos pre~os de Chapas Grossas e Lamina
dos a Frio. 

5.13.4 Apesar destes Tatos, o comPortamento geral das ven
das do ano de 92, conlParado com 91, conduziram a •.1ma melhora de 
pre~o no Mercado Interno e de volume no Mercado Externo. 

5.13.5 No exercício de 92, identiTicamos os 20 principais 
clientes da COSIPA no Mercado Interno. 

CLIENTES t 

AUTOLATINA 69.351 
RIO NESRO 65.196 
LIMASA 50.713 
FREFER 48.064 
SENAFER 40.360 
SUVIFER 39.203 
COMERCIAL GERDAU 33.940 
GENERAL MOTORS 32.462 
ZAMPROGNA 30.355 
FASAL S/A 26.325 
FERRO AÇO N. SR!! FÁTIMA 20.815 
PERFILADOS PARANÁ 19.922 
ARMCO DO BRASIL 19.401 
PIRES DO RIO 19.394 
FEM-FAB. ESTRUT. METAL. 18.084 
PIERGO 17.993 
ISHIKAWAJIMA 17.127 
CONFAS 15.472 
EMSRACO 15.029 
CEMISRA 14.158 

OUTROS 717.658 

TOTAL 1.331.022 

5.13.6 As vendas da COSIPA no Mercado Internacional no ano 
de 1992, Toram realizadas através de TRADINGS COMPANYS. A seguir 
relacionamos os 20 principais TRAOINGS. 
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TRADINGS t X 

COTIA --.,. -- 270.327 21,8 
DUFER· 152.481 12,3 
SRL-1'1 TRAOING 143.820 11,6 
DUFERCO 135.635 1.0.9 
INTERMESA 99.780 8";1 -
TRADIMPEX 99.697 8,0 
SIDERCO 83.069 6,7 

- SUMI TOMO . ' '59.099 4,8 
AUSMINCO 37.549 3,_1 
KLOCKNER - 36.504 2.,9 
CONFAB 27.943 2,.3 
NOVATRADING 17.342 1,4 
LATECH 15.318 1,3 
SILEX 13.090 1,1 
SAB. TRADING 10.085 0,8 

TRADINGS t X 

MENDES JUNIOR 9.271 0,7 
METALFOR .8.543 0,6 
PROPULSORA 6.866 0,.5 
MITSUI 3.543 0,3 
ACEX 3.344 0,.2 

OUTROS 8.512 0,6 

TOTAL 1.241.818 1 •••• 

5.13.6.1 A elevada concentra~ão nos TRADINGS COTIA, DUFER, 
SRL-M e DUFERCO, que corresponde a 56,5 X do total da tonelagem 
comercializada, apresenta elevado risco de dependência em um mer
cado suscetível à con~iabilidade do ~Órnecedor. 

5.13.7 Sinteticamente, no ano de 1992, destacamos as se-
guintes medidas positivas: 

a> Hercado Interno 

Diminui~ã~- da quantidade m1n1ma de pedido de 15~ 
t para 100 t proporcionando aumento potencial e 
real do número de clientes da COSIPA. 

b> Mercado Externo 

Redirecionamento das exporta~ões para países me
nos sujeitos a restri~ões protecionistas. 
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c> Manuten~ão do nível de vendas de laminados de 
2.573 milhÕes de t·oneladas frente a conJuntura 
na c:· i onal'- e' 'i nt ern'ac i cinar desfavor ave is. 

-.- •.- ' ' ' t . 

ENTIDADE FE~~ADA OE PREVIDÊNCIA PRIVADA 

5.14.1 A Com~inhia Slderdrgica Paulista - COSIPA ~ 
c:inadora da Funda~ão COSIPA de Seguridade Social FEMCO, 
Fechada de Prev idênc há· Privada~ ~u-ridada elll 1975. 

patro
Ent idade 

. . . 
5.14.2 . Emitimos a Comuhic:aç;ãci de· Auditoria n!;! 003~ -de 
06.05.93, solicitando' informa~;iés 'a respeito :das' relaç:Ões ·man'tidas 
entre a patrocinadora e a patrocinada, rela'tivas ao exercício de-
1992. . .. 
5.14.3 Oa análise ejetuada nas respostas obtidas em aten-
dimento à referida sql:icit_a~~o P_úde_més constatar que: 

a) A COSIPA tem 'efetuado o pagamento de· suas con
tribui~ões para com a FEMCO fora do prazo, fi
cando SUJe i ta ·aos' 'encargos iridrat Ór i OS decorren
tes' :do atraso, 

bl Não houve nenhuma altera~ão nas características .. 
do Plano de Benefícios durante o exerct~IO, de 
1992, que tenha implicado no aumento de contri
bui Ç:ão da CÓSÍPA.; -- · · 

cl Não houve revisão dos planos de benefícios, em 
desacordo com o parágrafo dnico do artigo 34 do 
Decréto nQ 81.240, de 20.01.78, uma vez que não 
houve ocorrência de 3 (três> superávits consecu-
tivo*; · 

d) Não·houve aumento das taxas de contribuiç:ão da 
patrocinadora e dos· participantes ativos para 
cobertura de déficit eventual da FEMCO; 

e) Não ·acorreu nomea~ão sia1ultânea dos mesmos dire
tores para a COSIPA e FEMCO ~urante o exercício; 

f) A COSIPA não efetuou q•.1alquer cessão de bens AIÓ
veis e imóveis ou presta~ão de serviç:os destina
dos ao funcionamento da FEMCO, nos termos do De
creto nQ 99.509/90~ 

g) A Funda~ão reavaliou todos os seus bens imóveis 
de acordo com o artigo SQ da Lei nQ 8.020/90. 

5.14.4 Solicitamos, também, da Patrocinadora se houveres
ponsab i 1 i za~ão, por esta de quaisquer encargos adiciona is referen:-
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tes a bene~ícios concedidos, ~esultantes de ajustamento em bases 
superiores às p~evistas nos estatutos e ~egulamentos, mediante o 
aumento do pat~imônio líquido, deco~rente de doa~ões, subven~ões, 
ou realiza~ão do capital necessário à cobertura da rese~va co~~es
pondente. 

5.14.5 Con~orme pudemos constatar, às ~olhas 101, do p~o
cesso de Presta~ão de Contas, a COSIPA assumiu a responsabilidade 
integ~al, desde a constitui~ão da Funda~ão pela contribui~ão ~ela
tiva ao 'tempo anterior de servi~o dos ~uncionários à cria~ão da 
re~erida entidade, sendo essa obriga~ão paga mensalmente à ~azão 
de 1,17 X da ~olha de pagamento e ~econhecida contabilmente pelo 
regime de Caixa. Em 31.12.92 essa obriga~ão, exigível nos próximos 
17 anos, montava CrS 247.418 milhÕes. 

5.14.6 Con~o~me resultado da avalia~ão atuarial, a Di~eto
ria da Companhia em conjunto com a Diretoria da FEHCO, decidiu em 
1989 pela cobe~tura de reservas matemáticas a constituir, ~elati
vas a riscos não expirados, exigível em até 17 anos, cujo saldo em 
31.12.92 equivale a Cr$ 1.285.639 milhÕes. 

5.14.7 A Companhia, também com base em orientação 
atuário exte~no, considerou as amortiza~ões como cont~ibui~ão 
tu~a destinada a cobertura de reservas matemáticas e regis~ra 
ses valores à medida em que são pagos, a exemplo das demais 
tribui~Ões do plano de custeio. 

do 
~u

es
con-

5.14.8 As notas explicativas da Administração 
~elativas às demonst~a~ões ~inanceiras de 31.12.92 e de 
pÕem o seguinte: 

da FEMCO, 
1991, ex-

Contribui~ões em atraso- renegociadas: Em ~azão 
do acúmulo ver i~ i c ado pelo não ~ece'b i menta das 
parcelas a Parti~ de ma~~o de 1990, em 23 de de
zembro de 1991, ~oi ~irmado aco~do pa~a composi
~ão do débito com a Pat~ocinado~a Instituido~a 
COSIPA que, em 31 de dezemb~o de 1992, montava a 
c~s 679.552.113 mil, sendo que c~s 619.282.556 
mil ~ep~esentam contribui~Ões da pat~ocinado~a em 
atraso e Cr$ 60.269.557 mil de valores a ~eceber 
incluídos nos p~ogramas assistenciais e adminis
t~ativos também devidos pela patrocinado~a. A 
COSIPA obrigou-se a liquidar esse débito com a 
FEHCO em 180 parcelas mensais e sucessivas, atua
lizadas pelo indice Nacional de P~eços ao Consu
midor do IBGE- INPC ou, na hipótese de sua ex
tin~ão, pelo índice que a legisla~ão ou órgão 
~iscalizador determinar para a correção das ~e
servas-nliltemât1ca.s-âas-entiâades-- fechadas de- pre= 
vidência privada, acrescida de juros ~eais a ~a-
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zio de 6X ao ano a partir de 23 de dezembro de 
1992. Contudo, até a presente data, os pagamentos 
não Yêm sendo efetuados. assim como também não 
foram quitadas as contribuic;:ões da patrocinadora 
reiatiYas aos meses de setembro e noYembro de 
1992. no montante de Cr$ 8.857.803 mil, e os en
cargos relatiYos a contribuic;:ões de 1992 pagas em 
atraso no montante de CrS 4.761.945 mil". 

5.14.9 .. E::• atendimento à Comunicac;:io de Auditoria n2 012. 
de 24.05.93, a Companhia informou que a díYida contábil total. en1 
31.12.92 e 31.03.93,: montaYa em CrS 877.511.496.100,04 e Cr$ 
.1.964.814.826.979,77~ respectiYamente. 

5.14.11 A COSIPA informa. ainda. que do parcelamento em 180 
meses não foraa iniciados os pagamentos previstos a partir de 
23.12.92. e que no referido acordo foram inclusas as parcelas Yen
cidas em 1992 e não liquidadas. proYenientes da dívida parcelada 
em 240 <duzentos e quarenta> meses, o que Yeio reforc;:ar o entendi
mento mantido pela FEMCO. nas notas explicatiYas referentes as de
monstrac;:ões financeiras de 31.1i.92 e 1991. 

5.15 AUDITORIA ESPECIAL 

5.15.1 Destacamos a seguir as principais constatac;:ões do 
Relatório de Auditoria Especial n2 043/92, realizado no Período de 
26.11 a 16.12.92. anexo ao processo de Prestac;:io de Contas. 

5.15.1.1 O desempenho empresarial da COSIPA. até o 32 tri
mestre de 1992, ficou muito aquém dos valores Pactuados no Conyê
nio de Desempenho com. a Secretaria de Minas e Energia. com prejuí
zo no período da ordem de USS 184,0 milhÕes. indicando eYidente 
tendência de descumpriMento das metas estabelecidas para o ano 
<subitem 4.4 do Relatório de Auditoria Especial - RAE>. 

5.15.1.2 Os principais pontos obserYados na análise da Ges-
tão Financeira foram <subitem 5.2•1 do RAE>. 

eleYado endiYidamento vencido. totalizando em ou
tubro/92 US$ 1.015,0 milhÕes. com tendência cres
cente, em decorrência, principalmente, da insufi
ciente gerac;:ão interna de recursos; 

acentuada dependência do mercado financeiro de 
curto prazo. interno e externo; 

.considerável Yalor <US$ 210,0 milhões) no endiYi
damento yencido - eM outubro/92 -. na rubrica de 
impostos estaduais <ICHSh o q•.1e poderá proyocar 
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o "Regime Especial de Tributa~ão" Pelo Estado de 
São Paulo. fato já ocorrido anteriormente. 

5.15.1.3 o transporte marítimo de longo curso das matérias
primas importadas e dos produtos acabados 'é todo feito pela 
DOCENAVE, subsidiária da Cia.. Vale do Rio Doce-CVRD. Esses servi
~os são contratados sem licita~ão Csubitens 6.2.5.14 e 6.2.5.15 do 
RAE>. 

5.15.1.4 Morosidade no processamento de compras de mate
riais~ No exame do Relatório de Compras Colocâdas do mês de outu
bro/92. foram observados diversos processos de compras com tempo 
de dura~ão entre 128 e 468 dias, muito acima. dos prazos estabele
cidos pela Divisão de Compra. de Hateriii~- CMM (subite~ 6.2.6 do 
RAE>. 

5.15.1.5 Influências das dificuldades de caixa nas políticas 
de compras Csubitem 6.2.8 do RAE): 

fornecedores tradicionais deixando de participar 
dos processos licitatórios~ 

fornecedores embutindo nos pre~os as expectativas 
de infla~ão futura. para min'imizar possíveis pre
juízos com os atrasos ou parcelamentos dos paga
mentos. 

5.15.1.6 Inobservância de diversos dispositivos do. Decreto
lei nQ 2.300/86, no que concerne aos procedimentos licitatórios e 
na elabora~io de contratos Csubltens 6.2.9 e 7.2.3/4 do RAE>: 

no 39 
:foram 
ráter 

trimestre/92, 77,5 X do total de servi~os 
contratados sem licita~ão e 70,3 %, em ca
de emergência Csubitem 7.2.1>~ 

contra~a~ão de servi~os de consultaria com as 
fi r mas FRISK Inforanát i c a S/C Ltda e PLANEF Con
sultores S/C Ltda julgadas irregulares por não 
terem sido precedidas de licita~ão- embora ale
gada, não ficou evidenciada a notória especiali
za~ão e nem demonstrada a inviabilidade de compe-
ti~ão. requisito essencial para a inexigibilidade 
de licita~ão- e por apresentar inúmeras irregu
laridades ·na sua execu~ão Csubitens 7.2.2, 7.2.3 
e 7.2.4>. De julho a novembro/92, a FRISK faturou 
o montante de Cr$ 458 milhÕes com a presta~ão de 
seus servi~os à COSIPA, enquanto que o contrato 
com a PLANEF envolveu montante da ordem de CrS 
161 milhões (junho/91). 

5.15.1.7 Graves prejuízos causados à Companhia por suspensão 
inoportuna do recebimento de encomendas. Através da Resolu~ão nQ· 
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064/92, de 19.02.92. a Oiretoria da Empresa suspendeu o recebimen
to de encomendas. de 21.02.92 a 08.03.92 <época de carnaval>. sem 
apresentar justi~lcativas. Por um período tão curto (9 dias úteis) 
a empresa ~oi obrigada a pagar reajuste de 30 dias - Já que envol
veu "virada" de mês -. da ordeM de CrS 160.346.118,46 <subitem 
6.2.10). 

5.15.1.8 Não reali~a~io de processos licitat&rios para a 
contratação dos seguros. inclusive a corretageM (subitens 8.4.1 e 
8.4.2 do Relatório de Auditoria Especial). 

5.15.1.9 A despeito de a manutenção do nível de vendas <1.7 
milhões de toneladas de Janeiro a agosto/92) ser altamente positi
va. considerando-se as conJunturas externa e interna des~avoráveis 
-<subitem 9.2.4>. houve um sensível retraimento de vendas de aço no 
mercado interno.As proje~ões de vendas para novembro e dezembro/92 
registram uma perda de ~aturamento de USS 61,8 milhÕes naquele pe
ríodo (subitens 9.2.4 e 9.2.7 do Relat&rio de Auditoria Especial): 

por outro lado. o mercado de aço não reagiu no 
período de Janeiro a agosto/92 e a queda dos pre
ços não ~avoreceu a manutenção da produção <subi
tem 9.2.8); e 

~inalmente. para o nível atual de produ~ão. a 
COSIPA tem um dispêndio mensal médio estimado de 
USS 115 milhões e um ~aturamento bruto previsto 
para dezembro/92. de apenas USS 87 milhões. 

5.15.1.1• O índice de Reclama~ões Técnicas de Clientes conti
nuou em deteriora~io no 3g trim .. tre/92 (Convênio de ·Desempenho). 
Foram devolvidas. no período, 352 toneladas de material· vendido no 
mercado interno e 3.395 toneladas exportadas. posteriormente ven
didas aos mesmos clientes com desconto. Só no mercado interno ~o
ram concedidos. em 1992, CrS 38.193 milhões de descontos <subitem 
9.2.11 do Relatório de Auditoria Especial). 

5.15.1.11 A Funda~ão COSIPA de Seguridade Social - FEMCO. ~oi 
examinada pela Auditoria Interna da Companhia. Já que a Secretaria 
de Controle Interno do HME não possui competência para auditá-la. 
Com rela~io à FEHCO. merecem destaque• 

a evolu~io de seu patrimôniol CrS 32.827 milhões 
<em 31.12.90>. CrS 236.698 milhões <e• 31.12.91) 
e Cr$ 1.668.889 milhões <em outubro/92); 

as aplica~ões dos. recursos ~inanceiros que estio 
em desacordo com as determina~ões do Conselho Mo
netário Nacional. nos itens: Títulos Públicos. 
Letras Hipotecárias da CEF e Imóveis <subitem 
10.2.5); e 
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a dívida da COSIPA com a Entidade que é da ordem 
de USS 149 milhÕes. Destes, USS 104 milhões refe
rem-se a débitos relativos a contribui~ões não 
reci:)íll.iefàs, · irid~vidámente, eín razão· de a FEMCO 
·ter·~preséntai:lo'su.,êrávit àfuarial <exercícios de 
80, 81 e· 85> e uss 45-milhões decorrentes de con
tribui~ões não pagas pela COSIPA à FEMCO, de ja
neiro/90 a novembro/91~ presta~ões de confissão 
de dívidas não quitadas <de abril/90 e dezembro/ 
92)~ e perda financeira referente a pagamentos 
feitos pela'FEMCO a empregados da COSIPA, no pe
ríodo de outubro/78 a dezembro/91 <subitem 10.2.7 
do Jela~ório de.Auditciria t~~ecial>. 

~-1~.1.12 Os indicadores de Recursos H~manos registram prin
cipalmente custos de pessoal <Folha de Pagamento Bruta + Benefí
cios> muito altos com rela~ão ao Faturamento Bruto <subitem 11.2~3 
do Relatório de Auditoria Especial>. 

5.15.2 . A propósito do Relatório de êuditoria Especial, fo
ram solicitadas à Compa!:!hia as med,idas adota,cjas com vista à imple
menta~ao das recomenda~oes contidas no subitem 12.6 do mesmo, as 
quais serão enviadas ao TCU, àssim que recebidas e analisadas por 
esta CISET. 

5.16 TOMADA DE CONTAS ESPECIAL 

5.16.1 Em observância de denúncias formuladas pelo Sr. AR
MANDO GALHAOO NUNES GUERRA JR., da Secretaria Nacional de Minas e 
Metalurgia, através dos Ofícios n2s 47/92- DNMM, ~e 30.06.92 e 
63/92- DNMM, de 03.09.92, a COSIPA instaur"Ciu s·indicância interna 
para apurar irregularidades na sua área de compras. A Comissão de 
Sindicância para apurar os fatos, objetos da denúncias, foi cria
da através dos Atos P.92, de 01.07.92, e P-255/92, .de 08.09.92, 
baixados pela Presidência da Companhia. 

5.16.2 A Comissão de Sindicância e a Auditoria Interna da 
Entidade detectaram as situa~ões resumidas a seguir, conforme ex
traímos do Processo do TCU, n2 TC1527/93-2, de acompanhamento de 
instaura~io de sindicância interna para apura~io de Irregularidade 
na área de compras da COSIPA• às fls. 192/2001 

a) "Aquisl~io de 120 conjuntos de . correntes, por 
pre~o 4 <quatro> ·vezes superior ao valor de mer
cado <USS 1 milhão>" - altera~io no procedimento 
de compras favoreceu indevidamente o fornecedor 
REXNORD e DAIDO~ 
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b) "Aquisi~~o de pe~as para equipamento, atravis 
das empresas STOP e STAC, ambos pertencentes aos 
mesmos proprietários, MARCIO RODRIGUES PRADE e 
IBRAIM BITTAR" ~aquelas empresas vencera~ com 
elevada ~reqüência as licita~ões, fato que tam
bém ocorreu com as empresas MOON e sao PAULO 
DETROIT, a despeito de n~o integrarem o respec
tivo GRUPO DE FORNECEDORES- GF~ 

c) "Comprovada ~alta de Juntada de propostas de que 
não teriam sido remetidas à COSIPA <v. Proc. N9 
CONVITE 214.836) e que, segundo logrou-se ates
tar, foram encaMinhadas à empresa, sendo que tal 
procedimento resultou em preJuízo da ordem de 
CrS 2.300.000,00, base de abril/92"~ 

d) • I-nat end i ment o à sugllstio do fornecedor - VALMET 
(fàbricante), no sentido de dirigir consulta a 
concessionário regional <v.Proc. N9 214.836), 
sob a alega~ão de exigúidade de tempo e não ser 
cadastrada na COSIPA. Tal afirmativa não cor
responde à realidade. Procedimento esse que 
acarretou preJuízo da ordem de US$ 4,900.00, em 
01.04.92"-•. -

Como respo'nsávels pelo ocorrido a Comissão de 
Sindicância•apontou os funcionários LUIZ FL~
VIO MACHADO, ALEXANDRE GERALDINI, MARQUES DA 
COSTA, LUIZ ANTONIO GOMES DA SILVA e LEANDRO 
M~RCIO MOREIRA. 

e> "Aquisi~ão de formulários para computador com 
pre~o de 400% superior ao mercado" -o prejuízo 
ocasionado à Empresa foi da ordem de USS 2 mi
lhÕes, com favorecimento da firma IBF. A comis
são responsabilizou o Sr. SALOM~O GOMES SEGALL, 
Gestor da Divisão de Compras de Materiais da CO
SIPAJ 

~) ,"Aquisi~ão de óleos para la~aina~;ão e decapagem" 
- há evidências de superfaturamento, porém para 
apura~ão dos prejuízos causados à Entidade, bem 
como para a defini~ão dos responsáveis, há ne
cessidade de profundo exame dos fatos pela Audi
toria Interna, vez que levantamento técnicos a 
respeito é imprescindível. 

g) "Compra de madeira para o porto, efetuada atra
vlls d.r Faz e Telex" - a Comissão de Sindicância 
deixou a cargo da Auditoria Interna da Entidade 
os levantamentos relacionados com esse fato. 

Agosto de 1993 
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5.16.2.1 A Auditoria Interna da COSIPA em seu Relatório nQ 
041/92, constatou o que segue: 

·- contrataçSo de curtíssimo prazo para 
contínuos, cujas licitaçies foram vencidas pela empresa 
MADEIRA COMERCIAL LTDA, sem que a mesma pertencesse ao 
Fornecedores~ 

serviços 
SER R AMAR 

Grupo de 

- fornecimento de mate r i a 1 sem cobert ·~r a contra-
tual~ 

- elevação de preços negociados 
ma CSERRAMAR), em 50,4~. em termos reais 
(04.12.91) e a AF 215078 (01.06.92>~ 

com a referida fir
com a AF 210774 

- aquisiçSo acima dos preços praticados no mercado, 
tendo apresentado melhor. preço em uma das etapas a empresa LARBOS 
<Cr$ 83.768.750 - ago/91) e sendo a vencedora a SERRAMAR Ltda, que 
apresentou preço superior <Cr$ 85.768.750,00), porém, negociado 
com esta última firma a redução para Cr$ 77.517,62, somente com o 
intuito de benefici,-la, infringindo o art. 22 do Regulamento de 
Contratação da empresa~ 

-diferenças no inventário entre quantidades fatu
radas e quantidades existentes, com ônus financeiro à COSIPA, em 
f'•.tnção de previ são de consumo superestimado~ 

-material fora das especificaçies contratuais' 

valores pagos antecipadamente~ e 

- inobserv~ncia da norma operacional, pelo Serviço 
de Embarque de Produtos Siderúrgicos e Serviços Portuários - PPT/ 
P, quanto à conferência do material recebido.· 

5.16.3 Diante do exposto, conclui-se que houve má gestão 
da COSIPA da sua área de compras, o que lhe causou significativo 
prejuízo. 

5.16.4 Por outro lado, a partir da proposta e das corres
pondênci~s do Grupo Coordenador do "Projeto COSIPA Viável", ao 
Presidente da Empresa, questionando a sua Administração "sobre a 
alienação de escória granulada com pre~os diferenciados para di
versas sociedades,,em especial para o "GRUPO VOTORANTIM", bem as
sim sobre a aliena~ão de material tipo seleção de laminados (deno
minado "rejeito">, considerando ,J:omo prejudicial aos .interesses da 
COSIPA", o Diretor Presidente da entidade criou uma Comissão de 
Sindic~ncia para efetuar averiguações de possíveis atas de impro
bidade administrativa na área de vendas. 
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A Comissão de Sindicância concluiu 
vendas de material tipo escória, 
interesses da COSIPA. 
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qr..te, com relao;:ão 
os procedimentos 

5.16.6 O exame do controle e procedimentos relativos a ma
terial de sele~ão ("rejeito") ~oi ~eito Pela unidade de Auditoria 
Interna, que detectou as irregularidades transcritas abaixo: 

a) ~alha no sistema de controle em uso para venda 
de material de sele~ão. podendo comprometer o 
gerenciamento deste segmento de vendas. notada
mente quanto ao aspecto de segrega~ão de ~un~ão' 

b> inexistência de procedimentos que. estabele~am. 
de ~arma objetiva. em que condi~ões operacionais 
devem ser e~etuadas as vendas diretas e as ven
das através de Tomada de Pre~os1 

c) ~alha de procedimentos ~armais para o estabele
cimento dos pre~os para venda do material de se
le~ão; 

d) inobservância de condi~Ões estabelecidas na Car
ta-Convite. no tocante às Tomadas de Pre~os~ 

e> emissão de pedidos que totalizaram. na período 
de nov/91 a set/92, 'a 61.518 t de material de 
selecia, sendo que 51.643 t <84X> ~ora• desti
nadas à venda direta e 9.875 (16X> à venda por 
Tomada de Pre~os, tendo alguns clientes só ad
quirido os produtos, através de Venda Direta. 
caso das empresas HESSAFER. HEBRot(S e outras <v. 
relacão às ~ls. 113/114- Vol.I>; 

~) pre~os dos materiais de seleo;:ão, com vendas e~e
tuadàs de ~erma direta nos dias 04.05 e 06 de 
maio de 1992, sensivelmente abaixo do limite mí
nimo ~ixado para a Tomada de Precos 01/92, rea
lizada em 07.05.92, a exemplo do acorrido com as 
empresas TRAFER, TRAOE, HEBRot(S, LESSAFER. SUVI
FER, etc <v. quadro de ~ls. 115 - Vol. I>: 

g) uso do preco unitário obtido na Tomada de Pre~o 
do mês de maio/92. idêntico ao utilizado para os 
pedidos de junho/92, sem o devido reajustamento~ 

h) implicacão do reaJuste de pre~o para 
menta e~etuado na conQicio de venda a 
D.D.LI 

o ~atura
prazo 30 
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i) embarque de Material vendido na condi~ão de pa
gamento antec j.pado. sem o receb imen.to do valor 
total do pedido e com aumento de pre~o no decor
rer da entrega do produtop 

j) pagaaentos parcelados de pedidos emitidos na 
condl~io de pagaMento antecipado. sea aplica~ão 
dos devidos reajustes de pre~OSJ 

1) pedldos.na condl~ão de pagamento antecipado. com 
lapso de tempo significado entre a data de sua 

. emissão e a data do seu efetivo pagamento; etc 

5.16.7 Face às irregularidades acima a Auditoria Interna 
concluiu que as vendas efetuadas de forma dlreta aos clientes 
apresentaram nos testes efetuados. no período de novembro/91 a se
tembro/92. desvantagens financeiras significativas à COSIPA. quan
do comparados com o resultado obtido através das vendas. por Toma
da de Pre~os- TP. aliados à ausência de critérios. quanto à apll
ca~ão dos reajustes de pre~os. 

5.16.8 No que se 
transa~ões ocorridas. não 
os respectivos valores. 

refere aos prejuízos decorrentes das 
foram identificados ·e/ou quantificados 

5.16.9 No que concerne à defini~ão da responsabilidade pe
las anomalias. a comissão é da opinião que a mesma seja atribuída 
aos empregados ANTONIO CARLOS RIOGRADINO ROMANELI CARDOSO e JOSÉ 
ROBERTO PRAÇA OE MENEZES. 

5.16.1e O Tribunal de Contas da União determinou o levanta
mento de Tomada de Contas Especial. por parte da COSIPA. a fim de 
apurar a responsabilidade e quantificar os prejuízos pelas ocor
rências citadas neste subitem de que trata o Processo TC1527/93-2. 

6. DILIGiNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIIO 

6.1 No decurso do exercício de 1992. a Companhia Side
rdrgica Paulista foi diligenciada pelo Egrégio Tribunal de Contas 
da União. em duas oportunidades através dos Ofícios n2s 146. de 
11.06.92. referente subscri~ão das debêntures de emissão da Pérsi
co Pizzamiglio S/A e 187. de 06.07.92. relativo à Presta~ão de 
Contas de 1990. 

6.2 Analisamos e constatamos que a Entidade cumpriu sa
tisfatoriamente as diligências da Egrégia Corte de Contas com en
caminhamento de cópias para a Secretaria de Controle Interno/MME. 
em atendimento às solicita~ões desta. 
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7. IMPLEMENTAÇIO DAS RECOMENDAÇÕES DA~ISET 

7.1 -Da análise efetuada nas j•.lst ificat ivas apresentadas 
pela COSIPA quanto às recomenda~ões consignadas no Relatório de 
Auditoria n2 0~6/92 relativo à Presta~io de Contas do exercício de 
1991. constatamos a implementa~io. em parte. u•a vez que as impro
priedades não foram sanadas em•ua totalidade, porém. estio sendo 
adotadas medidas visando atender as seguintes recomenda~õesa 

a> pagamentos dos Impostos e Contribui~ões Sociais 
nos prazos le9aiSJ 

b~ débitos pendentes junto aos Fornecedores e Em
preiteiros Privados e Estatais~ 

c> pendincias nas Concilia~ões Bancáriasr e 

d) Agiliza~ão, junto aos seus clientes, para rece-
bimento de seus créditos. 

7.2 Não ficou caracterizada, por parte da Entidade, 
qualquer interesse em implementar. por julgar correta a sua atitu
de, as seguintes recomenda~ões: 

s. 

a) adequa~ão de seu Regulamento de Licita~ão, Con
trata~ões e Aliena~ões ao DL ne 2.300/86 e dis
positivo da Ata/TCU ne 45, de 05.09.90J 

b) contrata~io através de concurso público, obser
vância ao limite de Remunera~ão da Diretoria e 
Pagamento de honorários aos membros dos Conse
lhos de Administra~ão e FiscalJ 

c) providências quanto ao ressarcimento de despesas 
pagas à Associa~ão de Funcionários, pela Empre
sa. no exercício de 1990. 

AYALIAÇIO DE &ESTIO 

8.1 Embora os índices operacionais tenham crescido, em 
rela~io ao exercício de 1991 (com exce~ão do "fuel-rate• médio que 
evoluiu 2,7 K/t, comparativamente à 'média anterior>, as metas do 
Convênio de Desempenho, para os indicadores operacionais abaixo, 
não·fora• atingidas. 

UNIDADE 1991 1992 1992 
real real previsto 

Produtividade do Alto Forno E/111"'/dia - 1,55 1,65 1.75 
Produ~io de A~o Bruto Mi 1 t 2.764,8 2.960,4 3.270,7 
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8.2 Quanto aos indicadores comerciais. nenhu• deles teve 
sua meta atingida. cabendo de!ltacar o indice de Reclamaç:io de 
Clientes que estava previsto para 0,18 e ch~gou a 0.31, com um del-
ta des~ayorivel de 72%. .:·. · ~ · 

8.3 O desempenho econômico-~inani;eiro f'oi aquém das ex-
pectativas. em todos os seus indicadores, cp~o segu~l 

-UNIDADE i991 1992 1992 
real real previsto 

Relaç:io CPV/Receita Líquida % . i:e4 99 81 
Geraç:ão Operacional uss MilhÕes 24 28 243 
Endividam. c/Inst. Financ. uss MilhÕes 1.227 933 859 
Endividamento Total uss MilhÕes 1;948 1.851 1.577 
Resultado Operacional " <1:,5. 48) (14.5) 10.4 

,.-,--

8.4 Com relaç:ão aos Recursos Hum.nps. merecem destaque o 
resultado des~avorável dos indicadores a se~~irz 

.1'' ·-

UNIDADE 1991 1992 1992: 
real real previsto 

" 

Produtividade Global t/h/ano 197 213 233 
Produtividade Econômica USS Hil/h/ano 55 65 75 
Mio-de-obra/Rec. Líquida " 22.8 22.2 19.9 

B.~ O indicador de Investimento. no grupo Administrati
vo/Governamental. revela que apenas 30% do previsto f'oi realizado. 
O que f'oi conseqüência natural da situaç:io econômica/f'inanceira da 
Empresa. 

8.6 Da análise dos indicadores supra extraído do Rela
tório Anual da Administraç:ão e do Convênio de Desempenho. apensas 
às ~ls. 6/30 do processo. concluímos que a Empresa não conseguiu 
atingir as metas progra•adas para o exercício. 

8.7 Observamos. também. que a situaç:ão ~inanceira da 
Companhia se deteriora mais ainda, se comparada com a do exercício 
anterior. Para isso, concorreram principalmente os atrasos na en
trada em operaç:ão de investimento e prejuízos operacionais em 
exercícios anteriores.-0 seu nível de endividamento atingiu USS 
1.857 milhões. dos quais 81% são compromissos com vencimento a 
curto prazo, encontrando-se vencido o montante de USS 1.070 mi
lhões. relativos a empristimos e financiaMentos e outras contas a 

.pagar (iMPostos. taxas e contribuiç:Ões. ~ornecedores. etc.). 
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8.8 A Empresa apresentou um prejuízo de USS 310 milhÕes 
em 1992. 

8.9 Apesar da di~ícil situação ~inanceira da COSIPA, 
sua Diretoria, em suas reuniões de 19.03, 23.07 e 23.12.92, auto
rizou a concessão de adiantamentos de numerário no valor de Cr$ 
150.000.000.00. CrS 120.000.00,00 e .CrS 450.000.000.00, respecti
vamente, ao Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgi
cas, Mecânicas e de Material Elétrico de Santos, Sio Vicente, Cu
batão, Guarujá e Litoral Paulista - STIHHES,. por conta de mensal i
dades ~uturas dos associados. Os encargos financeiros sobre ·refe
ridos adiantamento• equivaleram "à menor taxa de captação de capi
tal de giro, com caução de duplicatas• feita pela COSIPA no merca
do ~inanceiro. Os adiantamentos~ludidos sio, evidentemente, ope
raç_ão totalmente fora do obJeto· da e11presa <art. 2Q do Estatuto 
Social> e sem respaldo legal. 

8.18 A Empresa, a despeito das dificuldades financeiras 
que vem enfrentando tem concedido vantagem pecuniárias a seus fun
cionários, co11o sesuea 

de maio/92 a abril/93, reaJustou seus salários em 
percentual igual à inflaçio oficial do período. 
acrescido de 7% de ganho realp 

-a partir de fevereiro/93, vem fazendo 
tos salariais quinzenais de 35% da 
dos servidores. percentual este que, 
coletivo de maio/93. passou para. 
40X". 

adi ant ;ulen
remuneração 

no dissídio 
·no mínimor 

-no referido dissídio coletivo. foram dadas outras 
vantagens. conforme descrito no item 5.10.4 deste 
relatório, contrariando o art. 6g do Decreto-lei 
ng 2.355/87, no caso dos servidores que não têm 
tais direitos adquiridos. Nesta situação se en
contram aqueles admitidos a partir do início da 
vigência do aludido dispositivo leg-al. 

8.11 A COSIPA demitiu e, simultaneamente, readmitiu 06 
<seis> de seus altos ~uncionários- a nível de Chefia de Oeparta-

.mento/Divisão e Assessoria. Tal prática. além de ter implicado em 
substanciais gastos para a empresa <USS 259,762.15), causou grande 
insatis~ação e desestimulo ao seu corpo ~uncional. Os referidos 
servidores adicionalmente, aposentaram-se e hoJe, além da remune
ração na Companhia, percebem o benefício da aposentadoria do INSS. 
complementado pela Fundação COSIPA de Seguridade Social FEHCO. 
Cabe ressaltar, também. a incoerência da medida diante da Política 
de Incentivo à Aposentadoria adotada pela Empresa no exercício. 
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9. ATEN~IH~NTO ~ LEGISLAÇaO APLIC~VEL 

Em decorrência dos exames realizados, no que sere
f'ere à exec•Jç:ão orç:amentária, -financeira, operacional e patrimo
nial, bem assim na aplicaç:ão de recursos pÚblicos alocados à Enti
dades e, ainda, no que tange ao cumprimento de normas e regulamen
tos específ'icos aplicáveis às diversas áreas e atividades examina
das, constatamos o descumprimento do que seguea 

DISPOSITIVO LEGAL 

a) Licitaç:ão 

- art. 32, art. 19 e art 21, § 32 
do art. 20, parágraf'o único do 
art. 31 e § 12 do art. 32 do 
Decreto-lei n2 2.300/86. 

Portarias/SAF n2s 2.680/91, 
1590/92, 3.192/92 e 4.265/92. 

bl Contratos 

Inciso II do art. 23, inciso V 
do art. 45, art. 47 e§§ 19 e 
22 do art. 51 do DL n9 2.300/86. 

cl Publicaç:ão do Balancete• 
- Decreto n9 682/92 

d> Pessoal 

OL n2 2.355/87, inciso II e XI, 

SUBITEH <S> 

5.8.3 

5.8.3 

5.8.4 

do art. 37 da Constituiç:ão Federal. 5.10.6 e 
5.10.13 

1e. 

U.1 

RECOMENDAÇÕES 

CONTROLES INTERNOS 

1e.1.1 Estabelecer controle f'ormal da remuneraç:ão de seus 
empregados, com vista a evitar excesso ao limite constitucional 
<item 3). 

1e.1.2 Promover o rodízio periódico dos -funcionários da 
Administraç:ão Central, a f'im de proporcionar-lhes um amplo conhe
:imento dos serviç:os administrativos da Empresa, além de melhorar 
a seguranç:a destes <item 3>. ' 
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18.2 AUDITORIA EXTERNA 

1•.2.1 Recomenpamos que nas futuras contratações da Audi
toria Externa sejam definidas expressamente as datas para entrega 
do Relatório contendo recomendações sobre os controles internos e 
procedimentos ~ontibeis.(subitem 5.2.2.4>. 

1e.2.2 Recomendamos que a ser~ncia do Contrato de Audito
ria Independente. seja exercida pelo Chefe da Auditoria Interna e 
não pelo Chefe da Contabilidade que é diretamente interessado <su
bitem 5.2.2.2>. 

1e.3 PROVISÕES PARA OBRIGAÇõES TRABALHISTAS 

1e.3.1 Que efetue a provisão para todas as ações traba-
lhistas movidas contra a Empresa <subitem 5.4>. 

ENDIVIDAMENTO 

1e.4.1 Procurar. adotar severas e efet i vas medi das. no sen
tido de cortar seus custos. de modo a passar a gerar recursos lí
quidos suflcientes.para diminuir sua dívida vencida e honrar. seus 
compromissos vincendos. Para isto. é imprescindível. inclusive. 
que nas atuais circunstâncias negocie para evitar a concessao de 
vantagens a seus funcionirios do tipo das constantes dos Dissidios 
Coletivos de 1991 e 1992. Não é admissivel. por exemplo. que uma 
Empresa que vem atravessando uma situação econômico-financeira di
fie íl i ma. conceda reajuste salarial com ganho real e que passe a 
fazer adiantamentos salariais quinzenais <subitem 5.5>. 

LICITAÇÕES E CONTRATOS 

1e.5.1 Quanto à assinatura de contrato com vigência retro
ativa. Termo Aditivo. assinado após aspiração contratual. não pu
blicação do extrato de contrato em DOU e prorrogação de contratos 
por mais de 12 meses. recomendamos que a COSIPA adote providências 
no sentido de evitar ocorr~ncias dessa natureza. principalmente 
por se tratar de fato já apontado em auditorias anteriores. bem 
como observar. na formalização dos instrumentos contratuais, a in
clusão de todas as cláus•Jlas necessárias. <subitem 5.8.3). 

18.5.2 No tocante aos procedimentos licitatórios. recomen
danlos que a Empresa realize estudos no sentido de definir Procedi
mentos e rotinas que visem somar as falhas apontadas. bem como en
vidar esforços no sentido de atender os Pedidos de Compras e Con
tratações dentro dos prazos solicitados. a fins de evitar a reali_
zação de licitação em modalidade indevida. <subitem 5.8.3). 

18.5.3 Com referência ao Regulamento de Licitàções e Con
tratos e Alienações, insistimos que a Empresa deve c•Jmprir as re-
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comenda~ões reiteradas. por diversas vezes, nos trabalhos de audi
tor'ia anteriores, visando adequar o mencionado R,egulamento aos 
princípios da Lei n9 8.666/93. <subitem 5.8.2). 

1e.5.4 Licitar concorrência em tempo hábil, quando 
cimento do Contrato CN-2001, firmado com a SOBREMETAL, a 
evitar f•~turos transtornos como os mencionados no subitem 
NOTAS 01 a 3.1. 

10.6 PESSOAL 

do ven
fim de 
5.8.3-

1e.6.1 Adotar medidas com vista a reduzir o 
de pessoal efetivo de terceiros administrado ao nível 
Convênio de Desempenho <subitem 5.10.2). 

quantitativo 
previsto no 

1e.6.2 Durante as negocia~ões salariais negociar para que 
os reajustes sejam compatíveis com a capacidade de gera~ão de re
ceitas da Empresa, levando em considera~ão ainda a difícil situa
ç:ão econômica-financeira que vem atravessando e que só se agrava, 
ano a ano <subitem 5.10.3). 

10.6.3 Para os servidores admitidos após a vigência do De
creto-lei n9 2.355/87, passar a obedecer as determinaç:Ões do refe
rido dispositivo legal, no tocante à concessão de vantagens (subi
tens 5.10.4 e 5.10.5>. 

1e.6.4 Proceder ao ressarcimento pelos beneficiários das 
remunera~ões pagas,em excesso, devidamente corrigidas <subitem 
5.10.6). 

,~ ' 
1e.6.5 Realizar concursos públicos nas contrataç:ões dire-
tas de pessoal <subitem 5.10.13). 

1e.6.6 Por não ser ·~ma boa prática de administra~ão de 
pessoal e por implicar em gastos adicionais, elidir definitivamen
te o procedimento de demitir e, simultaneamente readmitir emprega
dos, pelas razõe~ mencionadas no subitem 5.10.14. 

1e.7 CESSIO DE EMPREGADOS 

1e.7.1 Adotar medidas rígidas de controle, visando o res
sarcimento tempestivo da remunera~ão dos funcionários cedidos sem 
ônus para a Companhia <subitem 5.11). 
1e.s CONTAS A RECEBER 

1. 8 1 Providenciar a regularização dos créditos pendentes . . 
junto às empresas COLIGADAS, ESTATAIS E EMPRESAS PRIVADAS, inclu
sive agilizando as negocia~ões que visem encontros de contas. <su
bitem 5.7.5>. 
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1e.s.2 Providenciar a ado~io de critério único, aplicável 
a IMPONTUALIDADE DE PAGAMENTO a ser utilizado pelas Áreas Comer
cial e Crédito e Cobran~a <subite• 5.7.6). 

ESTOQUES 

1e.9.1 Providenciar sistema consistente e isento, pre~e

rencialmente externo à Companhia, para avalia~io dos bens a leilo
ar. Este sistema deve prever concessão de laudo de avalia~ão dos 
bens que conduzam a um pre~o mínimo de~ensorial tecnicamente <su
bitem 5.12.5.2>. 

1e.9.2 Intensificar o trabalho solicitado pela Diretoria 
da Companhia visando detectar materiais passíveis de serem aliena
dos, (logicamente preservando os indispensáveis sobressalentes es
pecí~icos), visando reduzir o elevado número de itens sea movimen
ta~io no estoque e sua .. trans~orma~ão em ingressos à empresa (subi
tem 5.12.6). 

1e.9.3 Providenciar avalia~io técnica acurada, por pro~is
sionais idôneos, do estado de conserva~ão do material pertencente 
a empreend lmentos contratados/adquiridos e· não implantados, depo
sitados em pátios descobertos, sob a~io da atmos~era marítima e 
industrial <subitem 5.12.7.2). 

POLiTICA DE VENDAS 

1e.1e.1 Recomendamos buscar maior entrosamento entre a área 
comercial e área industrial para encontrar práticas comerciais/ 
técnicas capazes de reduzir ou eliminar os atrasos de entrega, mo
tivados por probleMas de qualidade, que acarretam desvios no ~inal 
da linha a ~rio <subitem 5.13.3). 

I , 

1e.1e.2 Recomendamos a área comercial objetivar a realiza
~ão de vendas, preferencialment·e, direto a eapresas • industriais, 
mesmo que através de consórcios de empresas, visando a·obten~io de 
melhor pre~o médio e permanente acompanhamento do c.l i ente. 

1•.1e.3 Recomendamos maior esfor~o para coloca~ão de maior 
quantidade de laminados a ~rio nos mercados Interno e Externo, cu
jo pre~o é sensi~elmente melhor <subitem 5.13.6). 

DIVULGAÇIO PUBLICIDADE OU PROPAGANDA, PROGRAHAS E. 
CAHPANHAS PROHOCIONAIS 

1e.11.1 Recomendamos que a COSIPA atenda ao que determina o 
art. 12 do Decreto n2 682, de 13.11.92, publicando tempestivamente 
seus balancetes. 
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11. CDNCLUS~D 

E~ face do exame realizado e considerando as impro
priedades apontadas nos subitens 5.2.2.4, 5.4.6 a 5.4.9, 
5.5.7.1.2, 5.7.5, 5.8.2, 5.8.3, 5.8.4, 5.10.5, 5.10.6, 5.10.7, 
5.10.13, 5.10.14, 5.14.3 - letra ·c· e 5.15 e, notada~ente, as ir
regularidades descritas nos subitens 5.16.2, 5.16.6 e 5.16.7 as 
quais comprometem a probidade dos administradores na utilização 
dos recursos públicos alocados à Entidade e causaram preJuízo à 
Fazenda Nacional, no período a que se refere o presente processo, 
concluímos pela IRREGULARIDADE. da gestão. e•itindo, desta forma, 
o competente Certificado de Auditoria anexo ao presente Relatório• 

SEBASTijlO 
Analista de 

Mat. n 

Brasília/DF, ~ 3 de de 1993. 

OHES HARTINS 
1 anças e Controle 
3.018.184-4 

Oe acordo. 

I ' J~\ 0 
. . ' \ • iJ_ -

1 Hatr. n9 3.012.042-0 
' 

~consideração superior, informando que participa
ram desta Auditoria. os Auditores Luiz Carlos Dieder e Marcelo 
Cantuária dos Santos Neto que deixa• de assinar o Relatório e Cer
tificado por se encontrarem em viagem a Serviço. 

Bras íl i a-DF • .fJ ' de ~ 

-~CD L ~ P4ULO EHiLIO TEIXEIRA B BOSA 
Chefe de O I v i são - DI DI- I_I 

de 1993. 
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MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA 
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO 

COORDENAÇIO DE AUDITORIA 

AUDITORIA DE GESTIO 

CERTIFICADO DE AUDITORIA N2 e32/93 

Agosto de 1993 

PROCESSO N2 : 48000.002813/93 

EXERCiCIO : 1992 

ENTIDADE : SIDER~RGICA PAULISTA S/A - COSIPA 

RESPONS~VEL : ANTONIO DAL FABBRO 

Examinamos os atos de gestão dos responsáveis rela
cionados às ~ls. 003/011 deste processo. re~letidos nas pe~as que 
o integram. ~ormalizado conforme disposi~Ões contidas na IN/DTN/ 
MEFP/N2 08/90. O exame foi efetuado por amostragem. de acordo e em 
atendimento à legisla~ão federal aplicável às diversas áreas e 
atividades examinadas e. conseqUentemente. incluiu provas nos re
gistras mantidos pela Entidade; verifica~ões quanto ao cumprimento 
das leis. normas e regulamentos específicos; comprovações quanto à 
legitimidade dos documentos que deram origem às mencionadas pe~as 
e dos atos de gestio praticados; análises quanto aos aspectos de 
economicidade. eficiência e eficácia da gestão or~amentária. fi
nanceira e patrimonial' e a aplica~ão de outros procedimentos jul
gados necessários no decorrer da auditoria. 

2. . Em decorrência de denúncias formuladas foi instau
rada sindicincia i,nterna que apurou as seguintes irregularidade e 
impropriedades na Área de Compras <subitens 5.16.2. 5.16.6 e 
5.16.7>; 

a) Aquisi~ão de 120 conJuntos de correntes por pre
~o 4 (quatro> vezes superior ao de mercado. fa
vorecendo as empresas REXNORD E DAIDOJ 

b), Omissão de propostas no processo <CONVITE> n2 
214.856. causando preJuízo da ordem de Cr$ 
2.300.000.00 <base:abrll de 1992>J 

c) Falta de consulta ao concessionário regional do 
fabricante VALMET DO BRASIL. no processo n2 
214.836. acarretando preJuízos da orde• de USS 
4.900.00. em 01.04.92. 
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- Como responsáveis por estes prejuízos a Comts
süo de Sindicância apontou os funcionários: 
LUIZ FL~VIO MACHADO, ALEXANDRE GERALDINI MAR
QUES DA COSTA, LUIZ ANTONIO GOMES DA SILVA E 
LEANDRO MÁRCIO MOREIRA. . 

d) Compra de madeira para o porto com as seguintes 
improbIdades: 

• eleva~ão de pre~os 
SERRAMAR em 50,4X 
210774, de 04.12.91 

negociados 
em termos 

e AF 215078, 

com a empresa 
reais com AF 
de 01.06.92J 

• aquisi~ão, por pre~os acima'dos praticados no 
mercado, da empresa SERRAMAR: 

• dlferen~as no inventário, entre quantidades fa
turadas e quantidades existentes em função de 
previsão superestimada de consumo: 

• valores pagos antecipadamente. 

e> Aquisi~ão de formulários para computador com 
pre~os 400X superiores ao pre~o de mercado, 
acarretando preJUIZOS da ordem de US$ 
2.~00.000,00, favorecendo a empresa IBF e tendo 
como responsável o Sr. SALOMao GOMES, gestor da 
Divisão de Compras de Materiais da COSIPA: 

f) Aquisição de óleo para lamina~ão e decapagem com 
evidência de superfaturamento, cuJa apura~ão de 
valores e defini~io dos responsáveis demanda 
aprofundamento dos levantamentos. 

g) Venda de material de sele~ão com expressiva per
centual de VENDA DIRETA em detrimento • venda 
por TOMADA DE PREÇOS, favorecendo clientes como 
MESSAFER e MEBRÁSJ 

h> Material de seleção vendido de 
'd i as 04, 0:5 e 06 de ma i o de 
abaixo do pre,o mínimo fixado. 

forma direta nos 
1992 com pre~os 

i> Nio reajustaaumto de pre~o em vendas realizadas 
e• Junho/92: 

j) Venda de material com condi~io de pagamento an
tecipado se• o recebimento do valor total do pe
didoJ 

k> Pagamentos parcelados de pedidos emitidos na 
condição de pagamento antecipado, sem aplica~ão 
dos devidos reajustes. 
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3. Em fac~ dos exames realizados. detectamos as se-
guintes impropriedades: 

a) Não apresenta~ão do Relatório da Auditoria Inde
penP'énte <subitem 5.2.2.4>. 

b> Não_provisionamento de importâncias relativas a 
A~ões Trabalhistas contra a COSIPA em andamento 
<subitens 5.4.6. 5.4.7. 5.4.8 e 5.4.9>. 

c> Exfstêncfa de débitos reManescentes de exli.'rcí
cio's'anteriores. relativos a adiantamentos a 
forn"écedores e empreiteiras privadas e estatais 
<subitem 5.5.7.1.2>. 

d) Existência de inadimplência por parte das COLI
GADAS. ESTATAIS E EMPRESAS PRIVADAS <subitem 
5.7.:n. 

e> Infringência ao DL nQ 2.300/86 quanto à adequa
~ão do Regulamento de Licita~ões e Contratos e 
Aliena~ões <subite• 5.8.2). e quanto à formula
~ão dos processos-de Licita~ões e Contratos <su
bitens 5.8.3 e 5.8.4>. 

f) Infringência do Decreto-lei nQ 2.355/87. relati
va a Concessão de Vantagens Csubitem 5.10.5). 

g) Extrapcla~ão do limite constitucional da remune
ra~ão de Dirigentes <subitem 5.10.6>. 

h) Concessão de Gratifica~io de férias a diretores 
,não empregados <subitem 5.10.7). 

i) Não realiza~ão de concurso público ea .adaissões 
<subitem 5.10.13>. 

J) Reádmissãc 
co• todos 
5.10.14). 

de funcionários. após serem demitidos 
os direit()s e vantagens <subitem 
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k) Falta de revisão nos planos de bene~íclos da 
FEMCO. con~orme determina o parágra~o un1co do 
artigo 34 do Decreto ne 81.240. de 20.01.78 <su
bitem 5.14.3-letra c)~ 

1) Fatos levantados pela Auditoria Especial reali
zada em 26.11.92 <subitea 5.15>' e 

m> Nio atendimento a recomend_ac;ão da CISET <subitell 
7.3). 

4. E• nossa opinião. ~ace as irregularidades e impro
bidades. bem como as impropriedades mencionadas nos parágra~os an
teriores. que resultara• em prejuízo a Fazenda Nacional. e à vista 
dos exa11es levados a e~eito ea consonância com o escopo de~inido 
no parágra~o inicial e consubstanciados no Relatório de Auditoria 
de Gestão ne 031/93. certi~ica11os a IRREGULARIDADE. da gestão dos 
r~ponsáveis tratados neste processo. 

PROCESSO NSI 

ENTIDADE 

RESPONS~UEL 

PERiODO ABRANGIDO 

Brasíl ia/DF. ~ 3 de r de 1993. 

SEBASTII 
Analista de 

Mat. n 

DHES HARTINS 
nanc;as e Controle 

.018.184-4 

HINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA 
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO 

PARECER DE AUALIAÇIO 

: 48000.002813/93 

: COMPANHIA SIDER~RGICA PAULISTA S/A - COSIPA 

: ANTONIO DAL FABBRO 

: 01.01 a 31.12.92 
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E111 cump·r i mente ao disposto no art. 151 do Decreto 
nQ 93.872. de 23.12.86. emitimos o presente parecer avaliando a 
eficácia. a eficiência e a economicidade da gestão dos recursos à 
disposi~ão da COMPANHIA SIOERdRGICA PAULISTAS/A- COSIPA. 

2. Da análise procedida nos ele111entos que compõem o 
processo de Presta~ão de Contas Anual. com destaque para os 
rela-tóriosdogestor.eda auditoria. somos de parecer que se 
verificaram "f-atos que' comprometera•- a gestão dos recursos conforme 
comentado nos subitens 5.16.2. 5.16.6 e 5.16.7 do Relatório de 
Auditoria. · · ~-

3. Ressa'ú:amos. ainda. as impropriedades descritas 
nos subitens 5.2.2.4. 5.4.6. a 5.4.9. 5.5.7.1.2. 5.7.5. 5.8.2. 
5.8.3. 5.8.4. 5.10.5. 5.10.6. 5.10.7. 5.10.13. 5.10.14. 
5.14.3-letra•c• -e 5.15 do·· mesao Relatório que. "llllfl".eceram 
reco111enda~ões por parte da equipe de Auditoria. . . -
4. 
serem 

Assim sendo. as contas não estão 
aprovadas. razão por que propomos o 

ea condi~ões 
encaminhamento 

PROCESSO NR 48······1969/93 PARECER OE AUALIACIO 

de 
do 

S h ~- · t de Estado de Minas e Energia. presente processo ao en or n1n1s ro 
t d t t artl·go 82 do Decreto-lei nQ para o pronunciamen o e que ra a o 

200. de 25 de fevereiro de 1967. 
. 

À considera~ão do Senhor Secretário de Controle'in-
terno. 

Brasil ia-DF. #.' de de 1993. 

-0~~-&~ ISMAR a~RiõS'A CRU · 
Coordenador de Audit ria 

De acordo. 
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Encaminhe-se o processo ao E~m2 Sr. Ministro de Es
tado de Minas e Energia. 

PROCESSO N9 

ENTIDADE 

RESPONS"'VEL 

PERiODO ABRANGIDO 

Bras íl ia-DF. ; 6 de de 1993. 

WEBER MARIANO DAR S 
·secretlirio de Controii? Interno 

MINISTÉRIO DE MINAS E ~NERGIA 

; 48000.0028.13/93 

: COMPANHIA SIOER~RGICA PAULISTA S/A - COSIPA 

I ANTONIO OAL FABBRO 

1 01.01 a 31.12.92 

Ea cumprimento ao disposto no artigo 82 do 
Decreto-lei n2 200. de 25.02.67. e ~undaaentado no Parecer da 
Secretaria de Controle Interno. pronuncio-•~ pela não aprovaçio 
das presentes contas. relativas ao período de 01.01 a 31.12.92. 

2. Restitua-se o processo à Secretaria de. ~ontrole 
Interno. determinando o envio do mesmo ao Tribunal de; Contas da 
União. para ~ins do disposto no artigo 72 da Lei n2 8.443. de 
16.07.92. 

Brasília-DF. $fde ~ de 1993. 

/J . --J'-:.----

/L ~~-.. J J~_, 
PAULINO CiCERO DE VASCONCELLOS 

Ministro de Estado de Minas e Energia 
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Durante o discurso do Sr. Gilberto Miranda, o 
Sr. Magno Bacela~ d~ixa a cadeir_a_d,a.presid!ncia, que 
é ocupado pelo Sr. Epitácio Cafeteira. 

O Sr. Dirceu Carneiro- Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma comunica_ção inw:Ijável. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Ca.feteira) - Concedo 
a palavra a V. Ex~ 

O SR. DIRCEU CARNEffiO (PSDB :--- SC. Para uma 
comunicação. Sem r_evisão do orador.)- _Sr. P_residen,te, -Srs. 
Senadores, como havia cóinunicado a Cas_a, fui" a ASunción, 
Paraguai, terça e quarta-feira·represcnta"r-lfDireçã·o·da Comis
são Parlamentar Conjunta do Mercosul, secção brasil_eira, pa
ra discussão de uma pauta proposta pela Comissão Paraguaia, 
que~ até então, detinha a Presidência da Comissão-Parlamen
tar Conjunta e a transferência de_ssa dir_e.çffi9 para a Comissão 
do Uruguai, cumpriq.do o_ Regimento_ Interno da Comissão
Parlamentar do Merc-osul, que determirtã que cada país, cada 
Congresso Nacional detenha, por um período de seis meses, 
a direção dessa Comissão _e, posteriormente, a tral)$fira a 
outro País. 

A Argentina presidiu a ComisSão no primeiro semestre 
de-1992, o Paraguai no prinleiro semestre_de_l993 e o Uruguai_ 
deverá presidi-la no segundo semestre .de 1993, OCflSião em 
que termina o mandato desta Comíssão e .r:enovam:_s_e~Qs.seus 
parlamentares. 

A integração do Mercosul, Sr. Presidellte e Srs. -Senado
res, é um dos fatos Pólíticos e económicOs mais impõrtantes 
deste final de século para os nossos países. Causará profunda 
intervenção junto às questões económicas, políticas, sociais, 
culturais, ambientais, sindicais, enfim impactos sobre_ toda 
a vida de nossas nações, inclusive no avan_ç_ar com modificação 
do conceito de soberania, que, a partir- do entendimento da 
unificação desses mercados, acaba submetendo-se a interesses 
supranacionais. Trata-se de um tema que tem sido profunda
mente debatido no nosso parlamento; no entanto, ele deverá 
atingir positiva ou.n_egativamente muitos_~etor_es_ da nossa so
ciedade, dentre eles a questão das desigualdades sociais e 
regionais .. 

Os_ proce-ssos-de integração têrri- prOCflizidO~ efeitos, alguns 
de natureza perversa, junto aos países que unificam esses 
propósitos. Nós, aqui na América do Sul, desejamos diScutir 
esses efeitos produzidos pelos blocos econômicqs que vão ao 
redor do Planeta, para evitarmos que, aqui conosco, aconte
çam deformações, algumas já ocorridas coro outros. Dentre 
elas uma que preocupa é a definição de .um verdadeiro Merco
sul, incluindo parte do território argentino, evidentemente 
a mais desenvolvida, parte do território paraguaio, a totalidade 
do território uruguaio e uma parte do território brasileiro, 
compreendendo as regiões Sul, Sudeste e parte da região Cen
tro-Oeste, não ultrapassando a altura de Minas e Espírito 
Santo, em termos de geografia do mapa brasileiro. Este país 
fictício, formado por estas limitações a qUe acabei de fazer 
referência, teria um quantitativo de 100 milhões de consumi
dores, com um Produto Interno Bruto na ordem 460 bilhões 
de dólares e, portanto, com uma renda per capita de 4 mil 

Par~ encerr~r. Sr. Presidente, eu queria fazer aqui a leitu
ra e deixar regrstrada nos Anais a declaração do encontro 
que, on~em, encerrou-sem em Astjllcj6n, capital da nação 
paragu~1a, onde se refletem também aspectos de natureza 
trabalh1~ta que já estão ocOrrendo entre os nossos países, 
nos quais alguns problemas já estão surgindo pela migração 
de trabalh~dores, alguns do Paragu_aj para a- Argentina .• ou, 
do Urugu~1para a Argentina, ou brasileiros, junto à Argentina 
e Paraguai. Este assunto _também está refletido nesta decla
ração. 

Sr. Presidente,_ quero fazer a leitura, sendo fiel ao espa
nhol, do texto escnto, até para, simbolicamente, dizer que 
e;ttendemos que o nosso País tem que t~~ como a sua segunda 
hngua, o espanhol_para uma mais perfeità conluríiCação entre 
os nossos compatnotas e os países_ das_nações irmãs da Amé
rica Latina. Evidentemente, que também conheço .iniciativas 
de outros países de língua espanhola que estão_ fazendo o 
mesmo com a língua portuguesa, isto é, aprendendo e conside
rando-a a segunda língua dos seus países. 

''Reunida en la Ciudad de Asunción, Capital de 
la República del Paraguay, a los once dias del mes 
de agosto dei aiio un mil novecic~mtos_ ·noventa y tres, 
la Mesa Directiva de la Coinisióii Parlamentaria Con
junta dei Mercosur; acuerda lo siguiente; __ . _ . _ 

Primero: Ratiflcar la voluntad de los Parlamentos 
-----a trã:vés de està COmisióh Par.Iamentaria-- de contri
buir al desarrollo y consolidacióri dei proces_Qintegra
dor que puso em marcha el Tratado de Asunción. 

Este proceso integrador a que están convocaQos_ 
los signatarios dei Tratado de Asunción tiene coroo· 
objetivo esencialla felicidad. de. nuestros pueblos. Esto, 
significa el respeto- ai derecho de opción laboral en 
cualquiera de los cuatro EStados-; r_eiteJ;"a_ndo a.19S Pode-

- res Ejecutivo la aplicación fiel dei Conv.enio N? 97 d_e 
la OIT sobre trabajadores inmigrantes, por el cuallos 
Estados Partes fiscalizarán que e1 trato a los trabaja
dores extranjeros no sea menos favorable que el que 
se aplica a los nacionales. 

Segundo: Convocar a las Sub Córil_ision(;ls de: Polí
tica Industrial y Tecnológica, a reunirse en el. :Sfasil; 
de Política Energética, a reunirse efi el Ur.ugv;;ty; de 
Políticas Laborales, a reunirse en la Argentina y de 
Medio Ambiente a reunirse en el Paraguay; las que 
deberán elevar sus conclusioiJ.es_en la próxima reunión 
plenaria a desarrdllarse em la primera quincena de no
viembre del corriente afio, en la ciudad de Montevideo 
Uruguay." · ' 

Sr. Presidente, eram as considerações que eu desejaria 
fazer, nesta comunicação inadiável, para que fique registrado, 
nos Anais do Senado Federal, esse encontrO, essa transmissão 
de direção da Comissão ParlaroeÕtar ConjUnta, assim como 
a idéia de trazer. na próxima semana, uma reflexão sobre 
os processos integracionistas no mundo, particularmente, na 
América do Sul. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

e 600 dólares, significando um padrão notoriamente aCima Almir Gabriel _ Antonio Mariz _ Aureo Mello _ Carlos 
da média do geral que a integração total dos nossos países Antônio De'Corli _Eva Bby _ Garibaldi AJ.es Filho_ Gilberto 
espelha. Mir1IDda _ Henrique Almeida _ Jnan Saraiva _ Joio Frmça _ 

, Isto deverá ser um desafio. para os políticos dos nossos Jonas Pinheiro _ ~ Fogaça _ Jos6 Samcy Júlio Campos 
patses enfrentarem para que seJam evitadas essas concentra- Lucldi p~n- .. _. Pin'h M · Fiilho- M · é Abrão -- d d d , - d . · - .. . - - O "'"""' ,_._,UCC ~ . el!a OIS S 
çoes eren a, essas e.~.ormaçoes oprocessomfegrãc10msta. PedroSimoD_~undoLira_ T~Vilela~. · -
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O SR. PRESIDENTE (Epitàcio CafetCirã) ....::.._ SÜbre a 
mesa, requerimento que .será lido pelo Sr. 1\' Secretário. . 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N·· 758, DE 1993 
Nos termos do àrt. 172.'inéiso I, do Regimento Interno 

requ:iro a inclusão;. em. o~de'n1 do Qiã,;cto PrQjeto de Lei 
da Camara n" 125, 'de 1991 -·complementar (n• 60/89-Com
plemcntar, na Casa de origem), que disciplina os limites das 
despesas com o funcionalismo público, na forma do Art. 169 
da Constituição Fcdc~al, cujo prazo, na Comissão de Ass!lntos 
EconómicOs já se acha es-gotado. 

Sala das Sessõ.Cs,' 12 de agôsto dC 1993. ~ -S~n. Pedro 
Simon - Marco Máci~t: , · . ' ~ 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio .Cafeteira)- O requeri
mento será publicado e induído em Ordem do Dia, nos termos -
do disposto no·att. 255, n, C, n" 3, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) -'-"·A Presi
dência convoca sessão conjünta- a realizar~se no próximo dia 
18 fe agosto, às 14h, no plenário da Câmara dos Deputados, 
destinada à apreciação da Medida PrOvisória n" 340, de 31 
de julho de 1993, que altera dispositivos da Lei n• 8.542, 
de 23 de dezembro de. 1992, que "dispõe sobre a política 
nacional de sal~rios,. e dá outras providência·s": 

O SR; PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira)- Foram enca
minhados à publicação pareceres.da Comissão de Constitui~ 
ção, Justiça e Cidadania, que conclui favoravelnlentc aós Pro
jetes de Lei da Câmara n' 26 de 1985, 105 de 1992, e 145 
de 1993. 

As matérias ficarão sobre a mesa durante cinco sessões 
ordinárias, a fim de I-ccebcrcm emenc.:là-s, nos termos do art. 
235_, inciso II. alín·ea ·d, do- Regirn'erito Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) --,-- A Presi
dência convoca -S~ssâo especial a ser realizada, no próximo 
dia 31, às Ilh, destin~da a hoii].cnag~ar o sesquieentenário 
de na·scimento de__ Pedro Américo, conforme requerimento 
de autoria do Senador Humberto Lucena e outros Srs.- Senado
res, aprovados pelo Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - Egostado 
o períodb destinado ao Expediente. 

Presentes na Casa 75 SrS. Senadores. 
Passa-se á 

ORDEM DO DIA 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. l'·' 
Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 7S9, DE i993 
Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 175, alínea d, do Regimento Interno 

requeiro inveThãO da Ordem do Dia, a fim de que a matéri; 
constante do item n~ 2 seja' submetida ao Plenário em último 
lugar. 

Sala das Sessões, 12 de agosto de 1993.- BellÕ-Parga. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteiia} .::::será cum
prida a deliberação do Plenário. 

O Sr. Epitáciá Cafeteira deixa a cadeira da-Pi-esi
dência que é ocupada pelo Sr. Chagas ROdrigues, Jv 
Vice-Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Item 1: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
- N• 18, DE 1993 

(Em regime 'de urgência nós fe-riDOS do art. 336, 
c, do Regiménto'Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Décreto 
Legislativo n' 18, de 1993 (n' 226/92, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto do Tratado sobre 

-Transferência <;Ie Presos, celebrado entre o Governo 
9a ~epúbliC-?- Federativa dp _Brãsil e 6 -Govern9 do 
Canadá. em Brasi1ia, em 15 dé jUlho de 1992. (bepen
dendo de p3:_r~~e.r.) 

- Sobre a mesa, parecer da Coll).issão de Relaçõe~ :Exte~ 
riores e Defesa Naciorial que será lido p_elo Sr. ]o' Secretário. 

_É lido ?.:s~gtiinte 
PARECER N• 258, DE Í993 

Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacio-
. 'nal sobre o Projeto de Decreto LegislativO n~ 18, de 

1993 (PDL n' 226, de 1992, na Câmara dos Deputados) 
que aprova o texto do Tratado sobre Transferência de 

·Presos, celebrado entre_ o Governo da República Federa
tiva do Brasil e o Governo do_ Canadá, em BraSília, 
em 15 de julho de !992. 

-~ R:elator: Senad~r. Ír;tpuan Costa JúniOr 

- -I - Relatório' 

: 9 ExcelentíssimQ Senhor Presidente' da República con
soante o art. 49, inciso· I, da Consütuição Federal, através 
da ~ensagem n~ 537/92: Submete à consideração do Congresso 
NaciOnal o texto do ·~Tratado sobre Transferência· de Presos" 
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasii 
e o Governo do Canadá, em Brasília"," em 15 de júlho de 
1992. 
- - As Pârtes, no preâmbulo do TratadO, afirmani.· seu desejo 

de promover a reabilitaç-ão social de presos, permitindo, para 
esse. ~. que cumpram ã.s respectivas penas no Estado de 
que são nacionais. ASslrn; por exemplo, um cidadão canadense 
condenado no Brasil pOderá, obedecidas as formalidades deste 
instrumento internadónal, cumprir a sua pena -nO Canadá 
e vice-versa. 

O rol de condições para a aplicação deste Tratado é elen
cado no artigo III. 

Com efeito, as Partes_somente transferirão presos Se satis-
feitas as condições se"g"uintes: - ~ , . 

1 ~ - a conduta do preso deve ser considerada crime 
tanto no Estado recebedor quanto no Estado Remetente; 

z~ -- o preso deverá ser nacional do Estado Recebedor~ 
3• - na ocasião da apresentação do pedido de transfe

rência deverá restar, pelo menos, seis meses de pena a cum-
~G .· . 

___ _:1-" -:-que o fat() criminoso não esteja pendente de qualquer 
recurso, no Estado Remetente. ou seja, que a sentença conde
natória tenha transitado em julgado. 

Destaca-se que a· titularidade da iniciativa de transfe
rência pertence ao :E;:stado Recmet_entc, não ao pre·s-o. Este, 
porém~ terá a faculdade de solicitar sua transferência ao Esta
d9 Remetente, que, se aprová-la, transmitirá o pedido ao 

-Estado Recebedor por via diplomática. 
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O recebimento de pedido de transferência não ilide o 
direito de o_E_s_tado Recebedor aceitar ou não o referido pedi
do. Acresça-se, ainda, que a esse Estado será ücito verificar, 
antes de consum.a.do traslado, se o preso manifestou seu con
sentimento pela sua transferência. 

Acertada a transferência entre as Pãrtes, o Estãdo Rc_roe- _ 
tente deverá transportar o preso ao local acordado. A partir 
desse local, a custódia-do_ çondenado passará, então, à respon
sabilídade do _Estado ReCebed.or, correndo às suas expensas 
as despesas por conta da transferênCia". -

Fínalmente, cumpre ressaltar que a s·entença prolatada 
pelo Estado Remetente não poderá, sob quaisquer circuns
tâncias, ser aumentada ou agravada pelo Estado Recebedor. 
Qualquer recurso ou solicitação de reforma da sentehÇá so
mente poderá ser julgado pelas autoridades judiciárias do 
Estado Rcmet~nte. . . 

O P-rojeto de Decreto Legislati~9, após tramitação pela 
Comissão de Constituição e Justiça c de Redação e pela Comis
são de Relações Exteriores_ da Càmafa dOs Deputados mere
ceu· parecer favoráyel pela sua aprovação. 

É o relatório. , , 

II- \ 7oto 

Poucas são as normas de natureza penal, no campo do 
Direito Internacional, porque, como manifestação da sObera-
nia, nesta encontram sua limitação. Também a dífiCuldade 
da execução das punições é outro determinante-cerceador 
do desenvolvimento do Direito Internacional Penal, porque, 
em muítos casos, o criminoso é o p-róprio Estado de_ que 
a vitima é nacional, como por exemplo no delito de genocídio. 
Outrossim, a diferença radical entre os sistemas penais nacio~ 
nais dificulta as normas de natureza processual. 

Como bem acentou o ilustre Deputado Aníbal Teixeiia 
em seu Parecer bem exarado na Comissão de Relªções Exte- _ 
riores da Càmara dos Deputados: ~-~~ · 

"Não obstante as limitações deçori:'entes da_ sobe
rania, o Ditcito Internacional Penal tem observa,do al
gum dcsenvolviinento. Coni efeito', somente a: título 
exemplificativo: hâatualmente, no âmbito multilateral, . 
compromissos íilternacionais dispondo sobre a punição 
de crimes contra a paz, crime de guerra - regulados 
sobretudo pelas Convenções de -Haia, de 1907-, cri
mes contra a humanidade - tais como o geÕocídio 
(Convenções de 1948 e 1968, das Nações Unidas), o 
tráfico de escravos, o de mulheres e o de crianças. 
O património;ern alguns casos, também mêrece prote
ção internacionaL Assim, é passfvelde punição a prá
tica da pirataria e do apoderamento ilícito de aero
naves." 

"Ao lado das referid3s grandes convenções, em 
suas relações bilaterais, os Estados tem, histOricamen
te, buscado, por um lado, prevenir a prática de delitos, 
e, por outro, tornar efetiVas às suas medidas punitivas. 
Essas últimas através dos acordos dç ~~tradição." 

"O presente Tratado não possui"sil:nilar com qual
quer outro compromisso internacioqal em m~téria pe
nal celebrado pelo Estado brasileiro. É pioneiro. Além 
das tradicionais vantagens que todo compromisso inter
nacional do seu gênero tiaz para as Pa(tes, deste deve
mos ressaltar a precípua finalidade de natureza humani
tária. COm efeito, a faculdade de um condenado numa . 
das Partes cumprir a respectiva pena em seu Estado 

natal contribui de forma inequívoca para sua ressocia
lização." 

A inovaççao-, as· vantagens trazidas às Partes _compro
missadas e aos seus nacionais, a mitufeta. humanitária, o avan
ço no campo das figações internacionais entre oS ·do.is países 
e as normas precursoras introduzidas no campo do Direito 
Internacional Penal balisam a confirmação do Tratado. 

Em face do exposto, somos pela aprovação do texto do 
Tratado sobre Transferência de Presos, ce_lebrado __ entre o Go
verno da República Federativa do Brasil e o Governo do 
Canadá, em Brasília, em 15 de julho de 1992, nos tennos 
do projeto de decreto legislativo em anexo. 

Sala da ConiiSsão, 12 de agosto de 1993. -Alfredo Cam
pos, Presidente - Senador Irapuan Costa .lunior, Relator 
- Magno Bacelar - Jonas Pinheiro - Dirceu Carneiro -
Jóão Calmon- Nelson Carneiro- Saldanha Derzi- Marluce 
Pinto - Eva Blay - Jarba Passarinho. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O parecer 
conclui favoravelmente à matéria. 
_ Completada a instrução da matéria, passa-se-â discussão 

do projeto. em turno "único. -

O Sr. Eduardo Suplicy --Peço a palavra para discutir, 
Sr. Presidente. 

O SR. !'RESIDENTE (Chagas Roct;igues) ....:. Concedo 
a palavra ao nobre Senador. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP. Para discutir. 
Seni reviSao do orador.)- Sr. Presidente, eu gostaria-de 
ressaltar a importância do tratado entre o Governo da Repú
blica Federativa do Brasil e o GovernO do Canadá. 

SoUbe apenas apõs a reaÍização da reuniãO ·da Comissão 
_de Relações Exteriores, da -qual não sou membro, que foi 
abordado esse acordo entre os dois Governos, com a· presença 

-do Embaixador do Canadá. 
Gostaria de mencionar alguns pontos desse tratado. em 

particular, o art. VI que diz: 

1 -"O -Estado Remetente deverá transferir o 
preso para o Estado Recebedor em local ácordado en
tre as Partes. O Estado recebedor se _responsabilizará 
pela custódia e transporte do preso para penitenciária 
local, onde a-- pe-na deve ser cumprida; e para cada 

_caso, conforme a necessidade, o Estado_ Re.cebedor 
solicita-tá cO:operaÇão 'de terceiros paíSes, nó sentido 
de permitir o trânsito do preso através de seus tei-ritó~ 
rios. Em casos especi<!ÍS, mediante acordo, entre ambas 
as partes, o Estado Remetente deverá prestar assistên
cia em-relação às m-enciOnadas solicitações feitas pelo 
Estado Recebedor." 

2- "O Estado Recebedor se responsabilizará por 
todas as despesas relacionadas com o Preso a partir 
do momento em que este passe_ à sua custódia." 

3- A c'omplementaçãõ ·aa pena, imposta a um 
preso que tenha sido transferido, deverá observar a 
legislação e os procedimel)to~ _99 _:l;:;;t'!<!O -~~_ce!?~dor. 
O Estado Remetente, entretanto~ reserya-se-á o direitO 
de pe.rdoar a pena ou anistiar o preso, e o·Estado 
Recebedor deverá pôr em liberdade o preso imediata
mente após o recebimento da notificação de tal perdão 
ou anistia. 
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4. A sentença prolatada pelo Estado Remetente 
não poderá, sob quaisquer circunstâncias, ser aumen
tada ou agravada pelo Estado Recebedor. 

5. Por solicitaçãO de uma das Partes, a outra Par
te dev.erá apresentar um relatório sobre_ a_ situação _de 
confihameiliO de" qualquer preso transferido no âmbito 
do p-r:esente Tratado, incluindo, particularmente, liber
dade condicional ou soltura.'' 

Sr. Presidente, qual foi uma das razões pelas quais o 
próprio Embaixador e o Primeiro-Ministro do Canadá se mo
bilizaram no sentido de ter este tratado a tramitação que 
está tendo pelo Congresso Nacional? 

Há um movimento no Canadá, Sr. Presidente, no sentido 
de que alguns canadenses detidos em território brasileiro pos~ 
sam ser extraditados para o Canadá. O governo _canadense 
houve por bem levar adiante este Tratado para cuidar dessa 
questão. __ _ 

Qual pode ser o significado político de envergadura mu-ito 
além daquilo que estamos analisando neste Tratado, Sr. Presi
dente? E_ porque, dentre os. canadenses detidos no Brasil, 
estão Christine Lamont e_ David Spencer, dois dos dez conde-: 
nados pelo seqüestro do Sr. Abfiío dos Santos Diniz, Ocoiiido 
na semana a~terior ~s eleições em-que foi vencedor Fernando 
Col!or de Mello. 

Todos no~ lembramos d,e que, na segunda-feira anterior 
ao domingo das eleições, ocorreu.- o seqUestro. O Sr. Abílio 
dos Santos Diniz e os seqüestradores foram encontrados na 
véspera de eleição, no sábado, e o fato não foi noticiado 
pela imprensa. 

Naquelfi segunda-feira, se não me enganO, 11 de dezem
bro de 1989, dia do seqüestro, tive a notícia do ocorrido. 
Ainda pela manhã, telefonei para a sede do Pão de Açúcar, 
empresa da qual era Presiden~e Abflio dos Santos Diniz, e 
soliciteíliifbfril.aÇóes dO' Diretor Luís Carlos Bress_er Pereira 
porqüe, segu'ndo -so.ube ,'a notícia do seqüestro do Sr. Abílio 
Diniz teria sido ventilada na Bolsa de Valores em São_Paulo. 
O Diretor Luís CariOs-Bresser Pereira me informOu, então, 
ser verdadeira a notícia do seqüeStrO. 

Man~estei minha solidarie4ade à famnia do seqüestrado. 
Como Presidente da Câmara coloquei-me à disposição para 
qualquer au:c-ílio que pudesse prestar. 

Naquela_ tarde, em um comício em Ribeirão Preto,_ do 
palanque, fiz_Uin-aierta para o que poderia estar oco-rrendo. 
Já em 1986, o Partido dos Trabalhadores fora vítima de acusa
ções- eu era candidato ao Governo do Estado de São Paulo 
-que nenhum fundamento. Mais uma vez, eu estava pre-
vendo que poderia estar ocorrendo um fato grave e que _se 
poderia estar querendo atribuir ao Partido dos Trabalhadores. 
a responsabilidade por aquilo. 

Pois não é que exatamente no sábado, na véspera da 
eleição, surgé o, noticiário que anunciou o fato, iniilterrup
tamente, até o fechamento das urnas, com as ãfirmações, 
por parte das autoridades, de que o Partido dos Trãbalhadores 
teria sido responsável por aquele seqüestro, porque os prisio
neiros_ haviam sido flagrados com camisetas e materiais do 
Partido dos Trabalhadores. 

Pois bem, solicitei, no al)O seguinte, que houvesse a aber
tura de inquérito sobr-e esse fato_ O Governador de São Paulo 
e o então Secretário de Segurança, Sr. Antônio Mariz de 
Oliveira, diante da minha solicitação, re-quereram a abertura 
de inquérito que foi presidido pelo Juiz Marcel Herculino 
de Holanda. 

Depoi_s _de terem_ sido ouvidos os dez condenados pelo 
seqüestro, _diversas pessoas como Dõfu Paulo EvariSto ~rns. 
o Sr. Abilio dos Santos Diníz e seu irmão AICides, concluiu 

. o juiz na:_averigüação: 
1~) se aqueles detentos haviam sido torturados; 
2~) ._s~ haviam síd.o. forçados_ a vestirem a camiseta do 

Partido dos Trabalhadores para que fossem tiradas fotos. 
Em que pese o depoimento dos condenados pelo seqües

tro de que eles haviam sido torturados e de que havia forçados 
a vestir a camiseta do PT para que propositadamente fosse 
ventilada a versão da responsabilidade do_ PT o Juiz acabou 
arquivando o processo em razão das_contradições nos depoi
mentos d9s seqüestradores. Houve diversos detalhes a respei
to que permanecem obscuros. 

O que estOu aqui querendo observar, Senador Chagas 
Rodrigues, é que a ·partir do convênio entre o Canadá e o 
Brasil é muito provável ,que haja a extradição de pelo menos 
dois dos dez -detentos condenados pelo seqüestro. 

A Sr" Christine Lamont e o Sr. David Spencer têm afirma
do repetidamente não serem responsáveis diretamente pelo 
seqüestro dç Sr. Abi1io Diniz, embora conhecessem e estives
sem junto com aqueles que praticaram o seqü-estro. Enquanto 
issO, do.s.dez condenados, a pena de 28 anos, alguns confes
saram terem sido os responsáveis pelo seqüestro. 

Em razão disso, há, no Canadá, um rrlovimento de opi
nião pública_ pedind() que sejam extraditados e, se- possível, 
até expulsos do Brasil, para lá vivere~ em liberdade. Mas 
o Tratado explicita cOndições para que ocorra a extradição, 
e não sei qual atitudi o Governo brasileiro adotará. 

No ario paSsado, fui procurado pelo Sr. Lamont, pai da 
S~ Christine Lamont. À época, era Ministro da Justiça o 
hoje Senador Jarbas Passarinho, que recebeu o Sr. Lamont, 
médico canadense e_ su~ senhora, que fizeram um apelo ao 
Governo- brasileiro, no sentido de expulsar a Sr~ Christine 
Lamont. -

Os' pais da Sf1' Christine estiVeram novai.neitte aqui, no 
Brasil, e piocuraram o Ministro da Justiça Maurício Corrêa, 
além de- já haverem in~tado o__ Governo do Canadá a realizar 
gestões junto ao Governo brasileiro sobre o as~unto. Bem, 
pã.rece-me que esse Tratado é dessas gestões. 

Quero, aqui, apenas dizer, Senador Chagas Rodrigues, 
Presidente desta sessão, que, talvez, com o tempo, com as 
condições. adequadas, já nO Canadá, através da extradição, 
esses presos, hoje detiQos essas gestões.- o Sr. David Spen
cer, na Penitenciária do_ Carandiru, e a Sr" Christine Lamont, 
na Penitf!nciária Fetniriilia-- possam falar sobre o ocorrido. 

Por dUas vezes conversei com eles e tive a impressão 
de que não me contaram tudo o que sabiam. Mas acredito 
que talvez surjam condições, não muito distantes no tempo, 
para que essas pessoas relatem o verdadeiro motivo do seqües
tio do Sr. Abílio dos Santos Diniz. Isso será muito importante 
para a história do Brasil e para a históriã das eleições de 
1989. 

Em que medida,-Como e com queffi foi planejado o se
qüestro do Sr. Abílio dos Santos Diniz? Quem, na verdade, 
sabia disso previamente; o Sr. Leopoldo Collor de Mello e 
o Sr. Paulo César Farias? Por que razão o seqüestro do Sr. 
Abílio dos Santos Diniz ocorreu exatamente naquela data? 
Por que motivo o Sr. Abílio dos Santos Diniz foi liberado 
exatamente às vésperas da eleição? Por que se atribuiu ao 
Partido dos Trabalhadores, indevidamente, o seqüestro? Por 
que alguns jornais do Brasil noticiaram o seqüestro· daquele 

------~~--~--~---~---··- ··-----·-· ·-
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empresário nó dia da eleição? .O jornal O~ Rio B_ranco, no 
Acre, colocou em manchete" O PT se.qüestrou Abílio Diníz". 
Diversos jornais comentaram _as. versões surgidas nos meios 
policiais, atribuindo-se, falsamente, aquele seqüestro ao Par-
tido dos Trabalhadores. ~- . 

Por esta razão, Sr. Presidente, acre·dito que, estap.do essas 
pessoas no Canadá, possa iniciar-se o -desvendar completo 
desta_hist6rià. 

Voto a favor deste projeto, inclusive por razões huma-
nitárias. - --

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Não haven-. 
do quem peça a palavra, encerro a dis_cussão. - · 

Em yotação. . . 
Os Srs.. Senadores que aprovam o projeto queiram perma-

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. A matéria vai à ConiiSSão Diretora pã.ra a- -

redação finãl. · 
Sobre a mesa, parecer da ComisSão Diretora oferecendo 

a redação final que será lida pelo Sr. 1• Secretário. 

É lida a s.eguinte 

PARECER N• 259, DE 1993 

(Da·Comíssâo Dfretora) 

Redação fiJlal do Projeto de Decreto Legislàtivo 
n• 18, de 1993 (n• 226/92, na Câniara dos Deputados). 

A Comissão Dii"etora apresenta-a redação final do Projeto 
de Decreto Legislativo n' 18, de 1993 (n' 226/92, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o texto do Tratado sobre Transfe
rência de Presos, celebrado entre o· Gove-mo--da República 
Federativa do Brasil e o GOverno do Canadá, em Brasíliã; 
em 15 de julho de 1992. · - -· · .. 

Sala de Reuniões da Comissão, erii 12 de agosto de 1993. 
-Chagas Rodrigues, Presidente --Nabor Júnior, Relator 
- Júnia Marise - Lavoisier Maia. 

ANEXO AO PARECER NO 259, DE 1923 

Redação- final do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 18, de 1993. 

Faço saber que _o. congresso Nacional aprovou, e eu, 
Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 
28. do Regimento Interno, promulgo o seguint~. 

DECRETO LEGISLATIVO N• , DE1993 

Aprova o texto do tratado sobre Transferência de 
Presos, celebrado entre o Governo da República Federa
tiva do Brasil e o Governo do Canadá, em Brasília, 
em 15 de julho de 1992. 

O Congre~só NaciOnal decreta: 
Art. 1"' E aprovado o texto do Tratado sobre Transfe

rência de Presos, celebrando entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e dQ Governo do Can3dá, em Brasüia, 
em 15 de julho de 1992. 

Parágrafo único. SãO sujeitO~ à aptedaçãó do Congresso 
Nacional quaisquer atos que impliquem modificações de_ste 
Tratado, be:m como quaisquer ajustés- Córhf:üementares que, 
nos termos do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, 
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao património 
nacional. 

Art." 2"' Este Decreto Legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Em discus-
são-a redação fin_al. (Pausa.) -

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em VotaÇão. - -~ - -

_ Os Sf'/5
• Senadores que a aprovam queiram pcrmanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues} .:..: Item 3: 

Votação, ein turnolíOlcO, do Réqueri~e~toii? 5~6, 
-de .1.99~. do Senador Odacir SOareS, solicitando. nos 

termos regiinenhiis, a transcrição, nos_Ailais do Senado 
Federal, do artigo "'Materiais de altíssima radioativi~ 
dade ameaçam Minas, Rio, SãO Paulo e o Brasil", 
publicãdo no jornal Tribuna da Imprensa, edição de 
28 de maio de 1993. · 

Em votação o reqUerimento, em turno úniCo~ 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Será fe1ta a transcrição solicitada. _ . 
~a següint~ a- niatéria cUja traiDit3:ção é S?liCita?a. 

·~.~~O<,<.-·----------------



A>IOXIJV.N"!U06 da imprensa 
km,k Janeno.1 

S~\l..!·(o:na, 2M de maio de lY':J\ 1-'rt.'t."'dncum!'ll.u- Çr\ ~l(XXI.OO 

Materiais de altíssima radioatividade, 
ameaçam Minas, Rio, São Paulo e o Brasil 

Ontem. ~m emrc"1'ifa exclusiva a C:Sl:e te· 
póner. o dmt"midu Ju•t Rooatdo Tovani. 
da Comarca de Cakla~. 1ne cu:lucOU a par 
diLo; principõ~i-. P:\'il.'..kh oluh"' ck uma Açào 
Civil PúbiK".I., que o Muus.~énu PUblico do 
Estado de Mina'> Gera•" ('lll.lpõs contra iii 

empresa c:stat;,.l Lr:Uuo~ do l:b;~,.,J SJA, com 
sede no munK:ipm de CitiJ.a~. TovanJ ~o 
juiz do procrssu t' ~ dr quem dan11 • 
sentença final. Ti\'Cili\K uma long" con
versa pelo telcfliOC.IÀ'P~olts OJUIL autorizou 
que me fossem renll:thlas, ,-i ;a fax. cópia da 
petiçio inicial assinada pc.lf tr& proll'IQI(){'ts 
mincirus.corajososeindependc:nles(~ 
Batista da Síh·a. luit Rc:na10 Topan e 
GlaiJCir Antunes M<idcc;tol. São prcmoto
ra que só dignirw:-.. m o MP das Minas 
Gerais. Tenho conu!!o ;,s 26 páginas da 
denUncia dr.h promowr~s c .as 6 lintim~res 
&SS.in.adas J:~~=lo JUIL R<11•:.~kio Ttwani.todas 
em d~fesa da população e dderminaodu 
uma skre de obrigações a St>rem atendi· 
das pda ntatal Urânio do Rrasil SI A. 
O payor que ronda todo o Sul de Minas 
está no fato. ~t!undo adenúfk:tad<i prumo· 
toria públi>ca . .k I.JUC a Urinm do Ura:~.il SI 
A vinha anna.t.:nando o: pmt.luziBdo. cm 
siste~ de b.i.rr:~gcn~. r.:jett\IS radio:mvos 
provenient-c!<damilll.'rol\'àoclxnefteiamento 
~ urânio. A!..!lll di~.;o a empresa recebe 
materiais W: alli~su1u r.l'l.lwauvidatk doi 
UsinadaNudcmunMii1L'to·Quimical1da. 
de Sam o Amaro-Sr c .. depo,;:it.a t:SSe peri
&050 material de maneira impro,'isad.a e 
Inadequada, INCLUSIVF. A CÉU 
ABERTO, dme 19HS". tkm.mciaram os 
trCs p«lOI\Ihlrc~. hstl ~ ft!aln~<~:mc lllUll<\ 
gr:a\"t' e "''h~o.·a cm n"'"·~1 ;t SAÚilt-: c a 

. VIDA hunun.t. animJil' Wt:.cl:d de uma 

vastissirru~ ngiio. que atinge ati!: S3o Pau
lo (C .. !~~ ~á JOO km distomte da COI.pital 
tk SP). Comu se vê o prubkma é antigo, 
más agum couninh~ paro1 uma solução, (IOt· 
que um MAGI~'TRAOO (T<IVani. lal e 
qual .;;ua C(dcga ()c& Denise 1--'ro-.'iólrd sio 
matsdoquc Juízes. são MAGISTRAOOS 
mrsnut) c O)at<;) promotures. combativos 
e lndt-JK!fldentes e~tão iUcntos para impe
dir que -;c repila cm~ nós a tr.,gédia de 
C~nt(lbil c do Césio-137 de Goiã.nia. 

••• 
O duutor R(lOaldo ToYani al'isinou 6 
liminares .. No final de cada uma o juiz faz 
logo a advenCncia de q~re ocorrendo deso
b..·,hêC~oCia às suas detcnnin.ações o pn:sl· 
dente da Unink do BntSil S/ A será fme.. 
di.ahttnL>flte p«so e a empresa ficará in-
lerditada. AS I.IMINARES. 1•) ''Com 
rd.:~oÇJ.tt aos galjl\kli onde está annucnado, 
à ~r.ancl. o Jl\.ilterial radit.J.ói.Ü\'0 denominado 
lnna 11 .. dctennino. inll.-diatam..:nte, are· 
alil~'lr,·:io de ohora.-. de rccu~r.t~;ikl c penna
lk'tnc m<~nut~f'loÇàtt de tais g;ilpõ..-s, cm ritmo 
nnnn.al tk tro~hillhnc :;cm !>.OI~ão de conti· 
nl.llti<t<ks dos mesmos.: rl Ü1m relação às 
b..1mhtmas L'Oli!Crnlo o material "Torta 11", 
d~pusttadas a ci!u aberto, ini-ciar, imcdiata
mcnt~. as ohr-.tlt. ~oçe~ri..as, C<Jiocando-Q 
!>uhrc Jlt"t impo:nl~<~:á\·el e cubtindo-o com 
Ulõlk'lial rcsistcmc iis intempéries: .J•) Com 
rci.A~,'ikl à ile;.t <k ~.--stOC:aW!m de rejeitas 
(bontõlt,.>emtk rcjcitos) radiua-ti,·os. iniciara 
revtsàtl, imediõttumcnte, parJ uma correta e 
scgur.} org.aniJ.a.;àu c romrkmcntação du 
sist~·malk Jn.•n<~~cm . .:k numdr..tagar,unir 
qu~· wda. a ~..·utliCihuÍ\·iio da ãn•;t ni (IW'J ot 
bac1,1 tk fC~II\lS. tlt11JC di.'\"Cr.i So.'f !nUad;ti 

4") Com rclaçao à cons1rução dos g:.dpOcs 
nc:ces.'iários jlal'll o correto olJmal.emuncmo 
de todos <h maicri;,il~ provenientes do 
bcncftt:iillllleiUtt da monat.il:.l {ou outros 
material,, rCJCiloJ:S ou su~tâocia-; ra.dioa.ti· 
~as), que o;c Clll'nnlram a céu ;~hcno. iniciar. 
imcdiõdatlli:nh.'..tCOO.'itJ"Ut,'âadegalp(tcspara 
arma~:enamenln desses malcriais. em 
quantidade, ... hmen!tlks c qu~lidades <;u· 
fiáco!CS. ruma Ol<U"COffipkla !t.Cgurança 
do s.ish:ma Jj,' armalen.agem; s•) Com 
relação ao rccdumcnto por pane da Urâ· 
niodl.l Bta'!lil SfA dm materiais remetidos 
pela Nudcmun \1ínero·Qufmica LtdiJ, 
sediada cm S:.io Paulo. abster-se de rece
ber em ~u complexo localizado nesta 
c:omarcu. tot.loeqUalquertipo!!. de materi
ais ou rcjcitllS e/ou substàncias radioati
Viits atC qu.: OS g;~lpões de ilrtnal:Cilani.COIO 
destes c dm mJtcrilliS já existentes no 
lucal cstej;am :dci·tvamcntc construidOs,. 
na fC}(ma <: maneirit adequadas. . 
6•) Cam rclao_;ãt1 às iiccnç:t\ lldministr.tli \"as 
de ordem fetkr.~l. estadual c municipal. de 
cunccs!>-ão. resfl!= .. 1ivamentc, por pane da 
CNEN. COPAM c Municip-o~lidatk, deve a 
emprclii-ré apr.:<.<-ntá-las OC!itcs autos. no 
pr.u:o de 90 Jias. comprovando qu~:. no 
âmbito de cõlJ<t tkss.as entidades, a Urânio 
do Bru:.:il SIA st cocomr-.1 Cn!plcna:reJ:!uht·. 
ridadc admim:~1rati ,-a. disponJu de t\)t.fas a.o; 
Hcenc;as, llh':tr.ls, .. utoril.i.t~j·ücs oo pcnnis
lli~es exigida.~ par..! u seu funt.·i~mamcmo"'. 
E."sas61imin:Jrcs ftrram.:xJll-didas no dia 6 
de abril de !992. Antc,,ntem, depois de 
r«t--hl.:r dcnúoc~s o.k q~ a." limin;u-cs pu
deriam nà<l e~!.il.r "':ndu l·umprkhts, 1114.1(

mcnte porque a Pllf'UI;to.;âil k~·uu ao l.'(mhc
cimenltldo juil. QLk" durantl' a."'i madruga·· 

das en intenso o movimento de dtscac· 
wa de Mllteriais rac:Ho:..th·os vindos de 
Sio ~ulo, o juil tk"C11hu faur uma ins.pe· 
çào pesSOdl na cmprc).õl. 
Acompanhado de 2 nlioa·•~ de justiça o dr. 
Tov;nichegou às 14 httrll.'ÚJ 2" feir.a passa
da na sede da Ur.ãniu do Brasil SI A. O juiz 
pcrcotTeU toda.<; as irt<>~abçõcs. inclusive 
uuiii.<Uido um núcroõnibus, pocqilC o eam· 
pu de estocagem é realrnefl(t nwitu amplo. 

·-PS ~O lislco nudearl.ull PingueUI Rosa 
ac:.~bou de a-ceitar o convite do juU de 
CaJdas. E o Dr. Tov.ani j' o nomeou. 
perito do juízo. 
PS2· Tamhémforamnomeados,apc::Wdo 
do Dr. Pinguelli. mais doiS outros ffsicos 
nucleares: D~. Fernando So.ut..a Ramos e 
Oda1r Dias ('J()n.,·alvcs. Ele'> mtegram o 
""Grupo <k Acompantlalnento da Quest:lo 
Nuclea.r da UFRJ"'. Todos fO(aO\ nomea· 
do.;; po:ritos JudK:h.tiscom a inicir:a e irrestrita 
contiaiiÇa di!. JuSitÇa de Cakl.as. 
PS 3 . O Dr. Pioguclli dis!'.e ao juiz que já 
conlk."t:ia o probknm da l!rânm do 8rasil 
SIA. Não é novidade (ll.ll".l ele. •'Mas a 
questão te-m que su muilo ~m aprecia· 
d11", i!CfCSCeO(OU. . 
PS4 · os·lr.Jbalhos j"ll!nciai~ Jácorneçam'na 
prúxm1a ...._-m.ana, qu;~ndo 111\klS os peritos 
!'.: <kslocarào pam C':ddas. 
PS S • Nlttunilllll'flk" nãoha\'ffá ~ 
ra d11"midia", puis exbicm cm joga. rolos
!ial:s int~ t\('Unlpanhll~mos tudo 
<bqui,lll0c\1ntndoosst"~osqueodoutor 
Tm·;mi 1·trn prcsblodo à cukthidade.. 

Helio t<'ernandes 
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 4: 

Votação, em turno único, do Requerimento n" 537, 
de 1993, do Senador GaribaldiAl~">Filho, solicitando, 
nos termos regimentais, a transcrição, nos Al).ais do 
Senado Federal, da matéria infitulada "A CIA e a 
Bandeira", de autoria do Jornalista João Emfiio Fal
cão, publicada no jornal Correio Brazilien~, ~dição 
de 31 de maio de 1993. -

Em votação o recfuCrünéllto~ em tutrio único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) -
Aprovado. 
Será feitã a transcriÇão solicitada. 
É a seguinte a matéria cuja transCri~ão é solic_ifã'. T-

A CIA E A BANDEIRA 
João Emílio Falcão 

A previsão da CJA _de que estaremos no caos em seis 
meses, .com o President~ Itamar Franco afastado, demonstra 
que, na visão americana~ somos uma republiqueta ou cólônia, 
apesar de haver passado o tempo em que nosso miniStro -das 
Relações Exteriores dizia ser ótimo para nós o que era bom 
para os Estados Unidos. Temos de anali:t:ar o relatório para 
descobrir suas intenções, sem, porém, cair no radicalismo 
do yankee, go home. _ 

Não aceitamos mais Vernon Valters e .Lincoln Gordon, 
que influíram na queda do President~ Goulart, e, por isso, 
temos, de verificar a CIA dobrando o número de agentes 
em nosso território. RecordeMse que, os EUA acabam de fa_zei 
operações militares em nossas fronteiras, a pretexto de apri· 
morar o c_ombate ao narcotráfico, em expansão na Amazónia. 
A proteção _de fr_onteil:.as é dever nosso,_ para o que-- .temos 
de recuperar o Projeto Calha Norte do ex~Presidente José 
Samey, defendido, com ardor pelo Presidente Itamar Franco. 

Seria fácil c_ontestar o relatório com .lima comparação 
do que vem acontecendo nos Estados Unjdos, cuja decadência 
parece estar sendo -marcada pelo início do governo Bill ClinM 
ton, porém essa é uma questão interna deles: Temos de nos 
preocupar com os nossos problemas, os americanos que cui~ 
dem de suas Los Angeles e de Clinton. _ 

Para a CIA, o Presidente Itamar, a quem considera iride
ciso pode ser afastado. SuposiçãO absur(!a. Vivemos uma fase 
democrática, extraordinária, com instituíções fortalecidas e 
respeito total à Constituição. Os militares são a garantia da 
democracia, com admirável comportamento cívico, apesar da 
injustiça salarial e da falta de recursos-. Não há clima nem 
para a fujimorização-ncm para a guatemalização. 

Leviana a acusação de que o Presid_ente é indeciso. Ao 
contrário, tem personalidade firme e propósitos definidos. 
O que procura é decidir em conjunto ou_yidos os mais diversos 
segmentos, de acordo com suas convicções democráticas. Par
lamentarista, administra por GElbfnete, quando nossa tradição 
é a monarquia -presidencialista, a ditadura do pai da Pátria 
do Salvador. Não tem essa vocação. 

Como Presidente, mantém suas idéias de senador. Essa 
coerência devia ser exaltada, é combatida. Como parlamentar, 
denuncia a desigualdade social, as multinaciona_ís dos medica
mentos, a ganância de empresários inescrupulosos, a destrui
ção do patrimônio público, etc. Como PreSidente, tem de 
ficar calado submeter-se às multinacionais~ porque isso preju
dica a economia american~. 

O saque dos supermercados seria a prova de que estamos 
próximos do caos. Há, em nossa Belíndia, bolsões de miséria 
e setores prljahte's da economia; Claro que precisamos de 
desenvolvimentd harmônico, com melhor distribt..lição de ren
da, quer entre as regiões, quer· érttre 'as 'peSsOas, cOntudo 
são. ~ís~ráveis todos os invasores de supermercados? Pelo 
not1c1áno parece ter havido um esquema de agitãção acober
tado pela impunidade, que serenou com ·o aparecimento da 
polícia. 
· O -documento da CIA, divulgado após o separatismo, 

é itrésponsável, mas pode não ser loucura, principalmente 
quando a Bandeira Nacional está sendo pisoteada por grevistas 
e_ há u~a campanha para que sejamos pessimiStàs e descrentes 
da Pátria. É_niSsO que a CIA está jogando: , -_ - -

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrig~e'sj : : JtewS: 

Discussão, em turno-únic'O, do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 3, de 1993 (o' 81/91, na Câmara dos 
Deputados), homologando ato do Conselho Monetário 
Nacional que autorizou a emissão adicional de papel
moeda, no exercício de 1988, no valor de .hum trilhão 
quinhentos e quarenta e três bilhões de cruzados~ tend~ 

· Parecer favorável, sob ~n' 191; de 1993; da Co
míssão 

-· de Assuntos Econômicos~ . . ' .. ' 

A matéria ficou sobre a m~sa durante cinccr.seSsões ordi
nárias a fiin de receber emendas nos ierm-o's dO art. 235, inciso 
II, letra d, do regimento Interno. . _ -

A proposição não foram apresentadas ~rn~nqas_. -, . 
Pa~ssa-se à ~isc_ussãO_~~ p~_oj~to; em tu'inó ú~ic~:-' '. ··~--, . .
Nao _havendo q1,1~m peça a palavra, encerro·a diSCU:sSãó-.: 
Em votação._ . . . . , _ . _ . _ ., .. · ' · - - ' ·-· 

. . Qs Srs. Senadores_ que o ,·aprÕvani 'qU~ibffi 'perin·afieéer 
sent~dos. {Pausa.) ~ · - · · · · · ' 

ApfOvadO. - _ ··, ·- - ~:· • ~ 
A matéria vai à COmissão DiretÜr~ f,á~a- a- redação- fiO: ai. 

É o seguinte o projeto aproVado· 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO-
.'-,;.1 

, l'l' ,3, PE 1993 . 
(N• 81191, na Câmara ·dos Deputados) 

Homologa Ato do ConselhO MOPétário' Nâ.ci(ul&l 
Quê aUto-rizou ·a emissão adiê1on31 de papel-mõe"da, no 
exercício de 1988, no valor de Cz$1.543.000.00Q.OOÓ,OO 
(hum trilhão, quinhentos e quárenta e três bilhões de 

- cruzados). 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1"' É homologado o ato do COnselhO Monetário 

Nacional que autorizou a emissão adicional-de papel-moeda, 
no exercício de 1988, de Cz$1.543.000.000.000;00 (hum trilhão 
e quinhentos e quarenta e três bilhões de cruzados). 

Art. 2'~ Este Decreto Legislativo entra em vigor na data 
âe sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 6: 
Discussão, em turno iínico, do Projeto de .B:e~olu

çâo n' 49, de 1993 (apresentado pela Comissão çle AS
suntos EconómiCos como conclusão de seu Parecér n"' 
.196, de 1993), que autoriza a contratação de ope.l-açãO. 
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de arrendamento mercantil, sem aval da União, pela 
Enipresa Brasileira de Aeronáutica S.A _- EM
BRAER, ju,nto à IBM do Brasil "Lea~ingÜda., desti
nada à substituição_ parci?I ele: equipamentqs em seu. 
Centro de Processamento de Dados. 

A matéria ficou sobre a mesa durante cinco sessões ordi
Dárias a fim de receber emendas, nos termos do art. 235_, 
inciso II, IetradRegimento Interno. 

À proposição não foram apresentadas emendas. 
Passa-se à discusbão do projeto em turnõ único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerroa_ Q_~cl.!-ssão. 
Em votação., _ - -- - __ -~---
Os Srs. Senadores que o ãprÓvam queinúTI- permanecer 

sentados. (Pausa.) 
. Aprovado. _ , r- .... _._ 

A matéria vai à Comissão -Diretora para a redação fínal. 
É o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 49, DE 1993 
Autoriza a contratação de operação de arrendaM 

mento mercantil, sem aval da União, pela Empresa BraM 
sileira de Aeronáutica S.A - EMBRAR, junto a IBM 
do Brasil Leasing Ltda., destinada a substituição parcial 
de equipamentos em seu Centro de Processamento de 
Dados. 

O Senado Federal resolve: 

Art 1~' .Fica a Empresa Brasileira de Aeronáutica S. A 
--EMBRAER ãutOrizada a Contratar operação âe arrendaM 
mento.-mercantil, sem aval da União, junto_ à IBM_ do Brasil 
Leasing Ltda destinada à substituição parcial de equipamentos 
em seu Centro de Processamento de Dados. --. 

ParágrafO únicÓ. à Co'ntfat6 di{ ai-rend3IDento m~rCantil 
a que refere o caput deste artigo será realiza"dó riaS Segt.lintes 
condições e características: 

a)o valor da operação: será d~_ ordem __ de 
Cr$26.983.000.000 (vinte e seis bilhões e novecentos e oitenta 
e três milhões de cruzeiros); 

b)o objetiyo da operação: é o de substituir parcialmente 
equipamentos em seu-centro de P~ocessamento de Dados; 

c)as condições finanCeíraS básicas da operação: sãc;:J aque
las constantes nas Ordens de Compra n'92136001 e 92135501, 
anexadas à Mensagem n~' 122, de 1993. 

'Art. 29 Esta ResolUção entra em vigor na: data de sua 
publicação. 

Art. 39 RevogamMse as disposições em- -contrliiio. 

O SR. PRESIDENTE ( Chagãs Rodrigues) ~ Item 2: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 65, DE 1993 
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, e) 

o do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, dO Projeto de ResoluM 
ção n\' 65, de 1993, de iniciativa da Comissão Dlitúora, 
que transforma cargos vagos do Quadro de Pessoal 
do Senado Federal. (Dependendo de parecer.) 

Nos termos do art. 140, letra a) do Regimento- Interno, 
desi~o o nobre Senador Magno Bacelar para proferir o pareM 
cer em substituição à -co.rtlissão de Co11stituição, Justiça e _ 
Qdadania. 

O SR. MAGNO BACELAR (PDT - MA. Para emitir 
parecer. Sem revisão do orador.)____.:. Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

_I - Relatório 
A Comissão Diretora, com fulcro no artigo 52, XIII, 

da ConstitUíÇãO- Federal, propOe a esta Casa o Projeto de 
Resolução n<.> 65/93, que visa· a proniover alterações no Quadro 
de Pessoal do Senado Federal, tendo em vista a necessidade 
da ampliação do número de cargo~ da Categoria Funcional 
de Técnico Legislativo, Nível II. Area 3 --:- Apoio_ Técnico 
M Administrativo, E~pecialidade 3.2- Datiiografia, da.Car~ 
reira Especialização em Atividades Legislatiya,s. . . .. . 

Como foi constatada a desne~ssidade de 20 (viÍtte) 'car
go~. atualmerite Vàgos, da Categoria Funcionai' de Técnico 
Legislativo, Nível II, Área 6- lnst., Equip., Ocupação e 
Ainb. de Espaço Físico e Serviços Gefàis, Especialidade 63 
- artesanato do Quadro de Pessoal do Senado, sugeriu-se 
que-tais CargOS sejam transforinados n<iqueles inicialmente 
refer_idos. 

II- Parecer 
Cargo público, na lição de CelsO António Bandeira de 

Mello, é a denominação dada mais simPfes unidade de poderes· 
e deveres estatais a _s.erem expressos por um agente. É uin 
complexo unitário e· indivisível de competénda.S, ériãdo por 
lei, Coin número certo e designação própria conCernente a 
funções da organização- central do Estado, suas autarquias 
e fundações públicas. 

Os cargos dos serviços auxiliar_es _dp Senado Fedçral são 
providos conforme dispõe o art. 52) inciso XIII~ da Consti-
tuição Federal: -

"Art. 52._~Compete privativamente ao Senado FeM 
dera!: 

· Xlll.- dispor sobre sua organização, furicionarnento, ~ 
polícia, criação, transformaçãoou extinção dos cargos, empre
gos~ funções de seus Serviços e fixação da respectiva rem uneM 
ração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de direM 
trizes orçamentárias;~· (grifos nossos.) 

Não existem, portanto, dúvidas quanto à constitucionãM 
!idade da proposição -e sua legalidade. Deve-se acrescentar 
também, a racionalidade pretendida com a extinção e transfor
mação- de cargos considerados desnecessários. adequando a 
eStrutura funcional da Instituição ãs novas sitUaÇõeS. 

A moralidade pública, por sua vez, princípio expresso 
na C<,~.tta Maior, fic.a Plenamente preservada neste caso, tendo 
em vista que o preenchimento de tais cargos somente ocorrerá 

=~m~_i_ante concurso público de provas, como determina o texto 
constitucional. 

Posteriomente à apresentação do Projeto, a Subsecretaria 
de Administração de Pessoal informou a esta Comissão a 
possibilidade de ampliar em mais 4 (quatro) vagas o quantiM 
tativo anteriomente estabelecido, mediante a transformação 
de cargos da categoria funcional de TécnicO Legislativo, Área 
de Artesanato, para ·a Categoria Funcional de Técnico Legisla
_tivo, Área de Datilografia. 

Por esse motivo; elaboramos emenda cujo conteúdo visa 
a atender àquele solicitação supramencionada. 

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto 
de Resolução no:> 65, de 1993 seguinte emenda: 

Emenda_n9l 
(do Relator) ~ 

Dê-se ao art. I' do Projeto de Resoluçl)o n' 65, de 1993, 
a seguinte redação~ devendo ser feita a respectiva alteração 
no anexo que acompanha o projeto: 
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Art i~ Fiêam transformados.enl cargos 'da Categoria 
Funcfonal de Técnico Legislativo, Nível II, Área 3-
Apoio - Administrativo, TéCnica - Especialidade 
3.2- Datilografia, da Carreira Especialização em Ati~ 
vidades Legislativas, do Quadro de Pessoal do Senado 
Federal, 24 (vinte e quatro) cargos vagos relacionados 
no anexo a esta resoluç~o. ". 

O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O parecer 
conclui favoravelmente, com emenda que apresenta. 

Nos termos do art. 140, letra a, do Regimento Interno, 
designo o nobre Senador Nabor Júnior para pfoferir o parecer 
sobre a emenda, em substituição à ComiSsão Diretora: -

O SR- ~ABOR JÚNIOR (PMDB - AC. Para proferir 
parecer.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores-, a Emenda apre
sentada pela Comissão de Constituição,_ Justiça e Cidadania, 
visa a acrescentar 4 (quatro) cargos ao quantitativo anterior~ 
mente estabelecido no Projeto de Resolução n~'_ 65/93, em 
razão da Subsecretaria de Administração de Pessoal, tempesti
vamente, ter informado a possibilidade de ampliar para 24 
(vinte e quatro) o número de vagas a serem transformadas 
da Categoria Funcional de Técnico Legislativo, Área de Arte
sanato, para a Categoria Funcional de Técnico -Legislativo, 
Área de Datilografia, conforme comuilicaçãó dirigida a esta 
Comissão pelo diretor daquela unidade administrativa·. · · 

Inexistindo qualquer obstáculo a_ sua aprovação e, no 
mérito, seildo de todo conveniente e oportuna a sua apresen
tação é, o nosso Parecer, favorável à Emenda n"' 1 da Coritissâo 
de Constituição, Justiça e Cidadania. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) --,0 parecer 
conclui favoravelmente à emenda. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão 
do projeto e da emenda, em turno único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação o projeto, sem prejuízo da emenda. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votação a emenda. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à Comissão Diretora para a re"dação final. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigués) - Sobre ~ 
mesa, parecer da Comissão Diretora~ 'Oferecendo a redação 
final, que será lida pelo Sr. 1' Secretário. 

É lida a seguinte 

PARECER N• 260, DE 1993 

(Da Comissão Dlretora) 

Redação final do Projeto de Resolução n• 65, de 
1993. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n"' 65, de 1993, que transforma cargos vagos 
do Quadro de Pessoal do Senado Federal. 

Sala de Reuniões da Comissão~· 12 de agosto de 1993. 
- Chagas Rodrigues, Presidente- Nabor Junior, Relator 
- Lavoisier Maia - Carlos Patrocioio. 

ANEXO AO PARECER N' 260,DE1993 

Redação fmal do Projeto de Resolução n9 65, de 
1993. 

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 1993 

Transforma cargos vagos do Quadro de Pessoal 
do Senado Federal. 

O -Senado Federal resolve: 
Art.- 19 Ficam fránsforlnados em t:argOs da Categoria 

Funcional de Técnico Legislativo, Nível II, Área 3- Apoio 
Técnico~ Administrativo, Especialidade 3.2-Datilografia, da 
Carreira Especialização em Atividades Legislativas, do Qua~ 
dro de Pessoal do Senado Federal, vinte e quatro cargos vagos 
relacionados_ no anexo a e~ta Resolu_ção. 

Art. 2" A Subsecretaria de AdminiStr~çãõ -de Pessoal 
republicará o Quadro de Pessoal do Senado Federal, com 
as alterações decorrentes desta Resolução. 

Art. 3" · Esta ReSoluÇão entra em vigor na dáta de sua 
publicação. 

· Art. 4" Revogam-se as disposições em contrái"io. 

ANEXO 

Situa -o Atual 
Categoria: Técnico Legisla
tivo - Nivel: IT 
Área 3 _ Apoio Técnico
Adminis~<ativo _ Especiali
dade 3.2 _ Datilografia _ 
Total de cargos: 40. 
Área 6 _ Inst., Equip., Ocu
pação e Amb. de Espaço 
Fisico e Sei-ViÇos Gerais~ 
Especialidade: 6.3 _ Artesa
nato. 
Total de car os: 260. 

Situa -o Nova 
Categoria: Técnico Legisla
tivo- Nível: II. 
Área 3-Apoio Técnico-Ad
ministrativo - Especialidade 
3.2- Datilografla- Total de 
cargos: 64. 
Área 6 - Inst., Equip., 
Ocupação e Amb. de Espaço 
Físico e Serviços Geriris~
Especialidade: 6.3 - Artesa
nato. 
Total de car os: 236. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Em discus-
são a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a diScussão. 
Em votaÇão. - -
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram ~permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Esgotada 
a matéria da Ordem do Dia. Passa~se, agora, à aPreCiação 
do Requerimento n"' 757/93, de urgência, lido no Expediente, 
para o PLC n~' 156/92~ cjUe dispõe sobre partidos políticos 
e regulamenta os artigos 17 e 14, § 3"', inciso-V, da Constituição 
Federal. · 

Em vota,ção. 

O Sr. Josaphat Marinho- Sr. Presidente. peço a palavra 
p'ela ordem. 
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Concedo 
a palavra ao nobre Senador. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA• Pela ordem.) 
-Sr. Presidente. quero declarar que, em virtude da impor
tância e complexidaâe da nlatéria, voto cpntra a urgência. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- ÊstlÔ9ni.ig
nado o voto de V. Ex~ 

Continua em votação a matéiia. __ ··--~ -·· 
Os Srs. Senadores que_ a aprovam queiram Penrianecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada, contra o voto do Senador Josapha_~_Marinho_. 
Aprovado o requerimento', a matéria a que se refe~e figJ.!

rará na Ordem do Dia da 2" sessão ordinária _s"uóseqüep.te, 
nos termos do art. 345, inciso II, do Regimeóto ID.te:rno. 

Peço a atenção dos Srs. Senadores para.- nesse .lnteiTegno 
de 48 horas, examinarem a matéria que;-coliiO-já foi dito, 
oferece alta comp-lexidade. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -.Está esgo
tada a matéria constante da Oràem do Dia. 

Volta-se à lista de orador~s~ . . , _, _. , _____ r , •• 

Concedo a palavra ao nobre_ S~naçlor. Ney Maranhão. 
(Pausa.) . 

Concedo a palavra ao nobre Senador Valmir campeio. 

A,nte. essa possibilidade, que já começa a configurar-se. 
quero;m:áis uma 'Vêd,' fazer Ufu' ape"to ao Presidente Itamar 

, Fra.n.co, riO_ sentido 1 de determina!. O quanto antes, a reava
, 1jaçâd geiàl das demiSs-ões efetuadáS no Governo Collor. Não 
: _apeitas'Pa'rà corrli~r'"'~s -escandalósaS írijustiças praticadas con
:·~4-á .~oitraéfos -pah:i! cte;

1

família naqúela época, o qtie, por si 
~á; jÜs'tihCaria a p·rb-t>idêhcia; hlas' t'ambém ·para garantir o 

---funcionamento de setores vitais tio GOverno, éõriio o Minis
téi:io da Saúde_, par. _exemplo. 

-Era o_ que tiril}~_- ~dizer, Sr~ J~re~idente. 

•.. , O, SR- PREsJPkNTE (Chagas Rodrigues) -'-- Concedo 
a pal?vr_a. ~o Senaqo_r_ ;Eduar~o Suf:>!i~Y. 

; ''' 'O'SR. EDUARtlb SUPLICY {PT- SP. P~onuncia o 
. segt.iihte' diScurso. TSe'rn' revisãó do ·Ora.dor.) _.:..:.. sr. Presidente, 

s'enà·ci0r
1 
êhagas :Roárlgues, e Sr~· Sêmidofes, ~neSses últimos 

-c: d~a~~- ObseEva~os __ ::tl~~rnas ações ~13iab-iente ina'ctequa~as do 
, ~-~_'!_e_~~ I;ederalt,Par~ti!ularme~t_e_J}O que diz respeit9 à forma 
C<)~~ _q~~ .... r levar ~~i~~te a política· económica. ·Noticiam O 

-- EStado de S. Paulo e o jornal da Tarde de hoje que o Governo 
: ~~tã ~f!cir)'lp'erar ~~}~~S· para gafa~t_jr' Votos sbb~e a. m~dida 
, p_p~~.i~~~tia -r~latWâ·.-~ política salari_al .. Trata-se ~a vi~ão do 

GoVéf'l:lO, 'de um_ latlo, de combatér-.a, inflação. mediante a 
·C:ontên'ÇãO dos sa1ái_10~; ·de outro lado, de aumentar a inflação 
com Uin'a PolÍtiCa Uniéhínente de tent::!r convencer Deputados 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB - DF. Pronuncia - r_e Seiiàdcires a voi~fem de acordo cotn a medida provisória. 
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, há 'EStra'nlio. q"ue, no ·Côhgresso Nacio'n3.1, haja Deputados e -Se
alguns meses, defendi, nesta mesma_ tribuna,_ a .r~axa).iflção nâdores que vincuiefh 10 seu voto paTa Uina questão tão séria 
das demissões de servidores efetuadas no Governo Collor. quanto a medida proviSória sobre pOÜiiCa salarial. nâo impor-

Na ocasião, alertei sobr~ a fali~ d~ propóSito que cai'.áde- · ~ t~ndo .qual o seu ponto de. vista, ern·função de estarem sendo 
rizou a dispensa em massa de funcionários,Jno.tiv~da_rn.uito liberadas verbas de uma forma ou de-.o.utra. 
mais pela inconse..qüência de um governo .suste~ta~Ç> pelas · • · 1 ·:A: segunda ina.deqoação que atribuo ao Ministro Fernan
"jogadas para a platéia", do que proprianiente _peJa necessi- do Hem:ique CardoSo, desde que. assumiu, é a- de atribuir 
dade de enxugamento da máquin~ es_t~,(aJ _çqm ~b-a~e. erP:e..st;udo · ao _Deputado Paulo P.aim a culpa pelo crescimento da inflação. 
criterioso. Demitiu-se p6i demitir. Demiiiu~s.e -pófqüeõ: ato Ora-, não pode o Ministro aa Fazenda pensar nesses termos, 
espetacular de mostrar a imagem de um gbyern!:> ª-tfslero, · porque este não é !0-_camirióó_ mais _certo. A inflação não é 
preocupado em reduzir os gastos públicos, talvez pud-esSe es- propriamente cu]pa de uma esquizofrenia da sociedade brasi-
conder a podridão das negociatas e da corruPção senr IiiÍlites !eira, ou do Deputado Paulo Paim, até porque Ílão foi ainda 
que grassaram livremente naquele n"egro ~ríodo da I)Ossa implementada, não está ainda em vigor a nova política salarial 
história. - ' , · · · -- --- .. _ --- - - • '. que o Congresso apwvoue o Presidente da República vetou. 

Os resultados daqUela inconseqüência não tardl:inim a A que está em v-igor é a referente à medida provisória baixada 
emergir. DiversOs setores_ da _AdminiS.traçãÇIJ~tiQJica·JQ.ram pelo Presidente Itamar Franco. 
desfalcados em áreas cruciais de sua atuação. Milhares de - ,Gostaríamos de.salientar que o Ministro da Fazenda asso-
ex-servidores passaram a impulsionar o imoral índice de de- rniu_ di,z~ndo que hayia muitos sócios_ da inflação. A Revista 
semprego que, de lá para cá, atingiU pata-ITiã.rci: -inéditos e-- Vdad!!st~semana.t,iazo~xtraordináricis-uperlucrodasinstitui-
extremamente perigosos para a frágil estabilidade S~)Cial do ções fiilailceiras, c)cp;' bancos brasileir9s'. Obviamente, o que 
nosso País. se registra, em termoS de comportamento dos lucros das insti-

Agora, é o próprio -Ministro da Sarlde Jamil Haddad, tuições financeiras, é muito difert!nte·do comportamento dos 
que se vê às voltas para administrar um dC?s. "setgi:-es mais salários, da remuneração dos trabalhadores brasileiros. Então, 
importantes e críticos do Governo. A força de tnibilho do_ há que se-pensar numa política económica de maior responsa-
Ministério da Saúde encontra-se quase que totalmente defasa- bilidade, de maiOr ê:iú.Sadia e criatividitde por parte das autori-
da. A maioria dos demitidos pelo Governo Collor,_ naqu~le dades económicas,~=qq que simplesmente atribuir à política 
Ministério, des-empenhava exatamente as atividades.fills, co- salarial a impossibi!idade da estabilização dos preços. 
mo os agentes de saúde e os chamados guardas de endemias. - sr: Presidelttd;' gostaria de falar sobre dois problemas 

O Ministro Jamil Haddad está solicitando aO Presidente fundamentais da economia brasileira: a estabilidade dos preços 
Itamar Franco a reintegração de cerca de 1. 750 servid(_)res e a forma _corno a política salarial deve estar relacionada ao 
demitidos, como forma de cumprir a contento as indispen- · objetivo de erradic.aç-ão da miséria. A experiência,_ 'inclusive 
sáveis funções de Governo a cirgo -do seu Ministêrfó. · do Brasil, tem dem.o_nstrado que não se pode, com a política 

Isto, Sr. Presidente e Srs_ Senadores, podem estar certos, salarial, isoladamel)Je, conseguir resolver o problema de se 
vai repetir-se em diversos outros setores da Administração garantir emprego e: r~nda adequada aos trabalhadores~ 
Pública. Simplesmente porque não houve critério nas demis- No_ momento em que o Congresso Nacional examina a 
sões patrocinadas por Collor de Mello. melhor forma de ill1Pedir que os salários sofram deterioração 
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do seu poder aquisitivo, em decorrência da inflação, e quando 
a Nação se preocupa com o agraVá:tiientO da miséria; 'há que 
se pensar na maneira mais eficiente de erradicá~la. Se a infla
ção prejudica a erradicação da miséria; se ela contribui para 
aumentar o número de pobres e de miseráveis neste País, 
é necessário a estabilidade dos preços e a'retomada do cresci
mento, mas- de forma saudável, de modo a não discriminar 
mais e mais aquelas pessoas que têm deixado de ser cidadãos 
em nosso País. · 

Tenho observado que· um importante instruMentO para 
garantir o crescimento com' melhor dist'ribuição da renda é 
o Programa de Garantia ·âe Renda Mínirria, o impostõ de 
renda negativo já aprovado por esta Casa- e em trantitação 
na Câmara dos Deputados. -

Visitei os Estados Unidos no més de'jlllho próximo passa
do e ali observei que, quando se discute O possível aumento 
do salário múiimo de 4 dólares e 25 ceiifa:vos para 4 dólareS 
e 50 centavos por hora, considera-se concomitantemente o 
direito dos cidadãos que trabalham, mas que não conseguem 
obter uma renda suficíen.te· para saírerri do' limiar-da pobreza, 
de receberem um complemento de rendfl;'_ Isso se dáat~avés 
de um instrumento que -se denomina Earned lncome Tax Cre
dit (EITC), um Crédito Fiscal por Ret:nu!leração Rece~ld,a. 
Trata-se de uma forma de imposto de renda negativo. 

O plano de governo do Presidente Bill Clinton-, cuja pro
posta orçamentária foi aprovada no Congresso Norte-Ame
ricano, na semana passada, tem como- um de seus pilares 
a expansão do Earned Jncome Tax Credit, o qual foi introdu
zido pela primeira vez_ em 1975. Atualmente, Cerca de quatorze 
milhões de famfiias siio~ beneficiárias do Crédito Fiscal por 
Remuneração Recebida, um direito concedido às faml1ias que 
trabalham, têm crianças, mas· cuja renda. anual não alcança 
23 mil e 50 dólares. Até atingir a renda de"tmif e 750 dólares, 
o crédito fiscal aumenta na proporção de 18,5% da- reilda 
da família com uma criança. QUanto mais. a pessoa trabalhar 
e ganhar, até aquele patamar, maior é o complemeJl!O a que 
a família tem direito. A partir de 7 mil e 750 dólares até 
a renda de 12 mil e 200 dólares em termos anuais, o crédito 
máximo corresponde aos 18;5% de 7 mil e 750 dólares, ou 
seja, 1 mil e 434 dólares. Deste nível em. diante, o beneficio 
começa a diminuir na prõporção de 13,2 centavos para cada 
dólar adicional recebido, até que a renda familiar atinja 23 
mil e 50 dólares. A partir daí, o crédito se torna zero. 

De acordo com o plano de Bill Clinton, o EITC passará 
a beneficiar vinte milhões de famílias, inClusive aquelas sem 
crianças. Significará um acréscimo de 28 bilhões e 500 milhões 
de dólares de gastos nos próximos cinco ano~ SObre um prograR 
ma cujo dispêndio anual em 1993 é de 11 bilhões de cruzeiros. 

Em sua mensagem ao Congresso, ó P'residente Bill Clin
ton declarou: "Proponho uma nova direçãó através deste sim
ples e solene compromisso: ao expandir o "Crédito Fiscal por 
Remuneração Recebida, restituível, nós_ estaremos fazendo 
história, retribuiremos o trabalho de milhOes de trabalhadores 
pobres americanos ao colocar em prática· 'o priifeípid -segundo 
o qual se alguém trabalhar 40 horas porsemana e tiver uma 
criança em casa, não mais viverã"em co:ridições de pobreza". 

Segundo o plano aprovado pelo congresso Norte-Ame
ricano, com graduais aumentos de 1994 a)996, o EITC será 
de 40% em relação aos primeiros 8 mil e 425 dólares recebidos 
por uma família cOm duas ou mais crianças~'bu seja, Um crédito 
máximo de· até 3 mil e 370 dólares. Isso ~ignlfica que as famílias 
pobres cujas rendas sejam até de 8 mil 'e 425 dólares, que 

é o que um trabalhador consegue ganhar, se trabalhar o ano 
todo pelo salário mínimo de 4 dólares e 25 centavos por hora 
- terão o direito de receber um considerável suplemento. 
Para cada 10 dólares que receberem de salário, o EITC pagará 
um acréscim"o de 4 dólares. _ . _ 

O Plano Clinton amplia o-direito ão EITCpara as fainíli1i's 
cujas rendas atifijam até 27 mil dólares por ano. O crédito 
máximo é para as que ganham de 8.425-_dólares até 11 mil 
dólares. A partir daí, o crédito começa a diminuir à tãxa 
de -21%, ou seja, cada dólar --adicional de renda dimlriui o 
valor do crédito de 21 centavos. Desta maneira, o Presidente 
Cll~tõn estará próxfmo de cumprir o pleito de sua campanha: 
todas as.famílias que tivessem uma pessoa trabalhando tempo 
illtegral teriam garantida uma renda sufíciente para viver aci
ma da linha de pobreza, agora definida, nos Esta9os Unidos, 
na faixa de 11.500 dólares e 14.750 .dólares anuais, respectiva
mente, para famt1ias de três e quatro_ pessoas. 

O EITC, que, em 1993, constitui o segulldo rriãior progra
ma de assistência nos Estados Unidos. logo abaixo do Progra
ma de Assisténcia às Famílias coin Crianças Dependentes 
(AFDC), e acima do Programa de Cupolls de Alimentação, 
tornar-se-á, de 1994 em diante, o maior programa com vista 
à erradicação da pobreza. Ele fOi idealizado, há cerca de 
20 anos, pelo ex-Senador Democrata Russel B. Long, pouco 
tempo depois de ter sido aprovada na Càmara dos Deputados, 
mas derrotada, por duas vezes, no Senado, a primeira proposta 
que iritroduziria, nos Estados Unidos, um Imposto de Renda 
Negativo, o Plano de Assistência à Família, do Presidente 
Richard Nixon. 

O Plano de Assistência à Família, à épOca cOitsiderado 
Q __ mais ousado apresentado por qualquer presidente desde 
o New Deal de Roosevelt, garantiria a cada família americana 
uÍna renda mínima de acordo com o seu tamanho e necessi
dade. Assim, uma família de quatro pessoas estaria apta -a 
receber algum beneficio desde que sua renda fosse inferior 
a 3..920 dólareS por ano, o que constituía, em 1970, aproxima
damente a linha de pobreza oficial. 

O Plano Nixon, Republicano, que tinha como um de 
seus responsáveis o Senador Daniel Patrick Moynihan, Demo
cr_ata e mem,br9 do Governo Kennedy, acabou sendo derroR 
tado, de um lado, por forças que n-ão admitiam aquele suple
mento de renda aos mais pobres e, de outro, por forças que 
queriam a aprovação de uma garantia de renda muito mais 
alta do que a que ele estava propondo e que seria possível 
adotar à época. Esta resist~ncia acabou atrasando de muito 
o que agora cOineçã. a se ~oinar realidade mais palpável, ainda 
que o EITC não contemple a garantia de r-enda mínima para 
as famílias de renda zero. Estas estão cobertas, de forma 
insuficiente, pelos demais programas existentes, como o food 
stamps, o Plano de Assistência às Famílias com Crianças De
pendentes e ainda outros mecanismos do sistema de seguri
dade social nos Estàdos Unidos. 

Assim, ainda que respaldado por extraordinário espectrõ 
de intelectuais e economistas, incluindo Bertrand Russel 
(1919); Lady Juliet Rhys Williams (1943); Friedrich A. Von 
Hayek (1944); George Stigler (1946); Milton Friedman (1962); 
James Tobin (1965); Robert J. Lampman (1966); James E. 
Mead (1938 e 1989); John Kenneth Galbraith (1973); Peter 
Townsend (1968 e 19_72), que propuseram a introdução de 
um Programa de Garantia de Renda Mínima atraVés de instru
mento como o Imposto de Renda Negativo ou formas altéfna
tivas, como· a renda básica universal, ora para as crianças, 
ora para os .adultos. só mais recentemente é que diversos 



Agosto de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSONACIONAL (Seção II) Sexta-feira 13 7415 

países o vêm considerando um direito defiriiüvO à-cidadania 
e o adotando. 

No Brasil, a oportunidade está dada. O Senado Federal 
aprovou, em 16 de dezembro de_1991,_ o pr9jeJQ que institui 
o Programa de Garantia de Renda Mínima • .introduzindo o 
Imposto de Renda Negativo para aquelas pessoas. de 25 anos 
ou mais, cuja renda mensal estiver abaixo de 11.500 dólares, 
em agosto de 1993, ou seja, um complemento de renda de 
30% da diferença entre esse patamar e o seu nível de renda. 
Apresentado pelo PT, recebeu o apoio, com sugestões, de 
todos os partidos. Na Câmara dos Deputados, o pro feto rece
beu parecer favorável do Deputado Germano Rigotto (PMDB 
-RS), na Comissão de Finanças e Tributação, e se enco_n_tra 
pronto para ser discutido, aperfeiçoado e votado. 

Diversas idéias alternativas à forma do projeto devem 
ser consideradas. A idéia da renda básica universal, 20 dólares 
mensais para todos os cidadãos de 25 anos ou mais, do eoono· 
mista Luiz Guilherme Schimura de Oliveira (FGV-Rio), cita
do por Mário Henrique Simonsen,-·na Revista Exame, de 
31-3-93. A da renda mfnima escolar, para todas as familias 
cujOs filhos em -idade escolar estejam freqüentando es-cola 
pública, do economista José Márcio Camargo (PUC-Rio). 
Há as formas da Renda Mínima de Inserção, vigente na França 
desde 1988, da Renda Garantida ou Crédito para cada criança 
até 16 ou 17 anos, vigente hoje na Alemanha, Holan9a_e 
Inglaterra. 

Hoje, por exemplo, na Alemanha, o pai de famflia que 
tem crianças até 16 anos recebe na sua conta bancária um 
crédito de renda mensal da ordem de 50 marcos ou US$35, 
sendo considerado um direito·à cidadania. 

Quando eu estudava este projeto, em 1991, em visita 
à Alemanha, um professor da Universidade de Frankfurtsuge
riu-me colocar nele o direito à renda mínima para todas as 
pessoas, no Brasil, entre O e __ 17 anos, parà ·não se· ter Que 
ficar verificando o nível de ,renda de çada_ um, Eu diSse ao 
professor que, se propuSSe esse mecanismO no Brasil, diriam 
que eu estaria estimulando a natalidade. Por esta razão, preferi 
adotar a proposta aqui colocada, ou seja, a de garantir o 
direito à renda mínirila para as pessoas Il!_aiorês cfe 25 anos. 

Em visita aos Estados Unidos, prezado Senador Ney Ma
ranhão - adania. - a quem concederei em breve o aparte 
-verifiquei qué ali funciona, desde 1975, uma fô'ríria de 
Imposto de Renda Negativo denominado Earned lncome Tax 
Credit, ou seja, um crédito fiscal por remuneração recebida 
pela pessoa que trabalha, cuja renda. não atinge !:1m certo_ 
níveL Assim, o trabalhador passa a te :r o direito de receber 
um complemento de renda. Tal direito vai crescendo até o 
nível de 8.425 dólares por ano. Permanece entre 8.425 dólares 
e 11.000 dólares. 

Durante o Governo Bill Clinton, de 1994 effi-dia~te, o 
crédito complementar será em torno de 3.300 dólares. Vou 
explicar didaticamente a V. Ex~, ao Senador Antonio Mariz, 
ao Senador Aureo Mello que preside a sessão, ·c-omo funciona 
esse mecánismo; para receber esse crédito fíScal, restituível 
-portanto, em dinheiro- a pessoa tem que trabalhar pelo 
menos parte do ano. Ao longo do ano, se a sua renda não 
atingir 24 mil dólares- 2 mil dólares por a~o -o Presidente 
Bill Clinton a aumentará até 28 mil dólares. Pass;uá, portanto, 
a ter direito a um complemento de renda. Assim, aQ invés 
de pagar imposto de renda, irá recebê-lo. 

O estímulo ao trabalho é crescente da seguinte forma: 
de zero até 8.500 dólares, o acréscimo de renda corresponderá 

a 40% do seu salário naquele ano; de 8.500 dólares a 11 
Iilil dólares, permanecerá naquele nível máximo, ou seja, 40% 
de 8.500 dólares corresponderão a 3.370 dólares; de 11 mil 

. dólares até 27 mil dólares, o crédito vai diminuindo â taxa 
de 21%, ou seja, para cada dólar adicional que a pessoa rece
ber o seu crédito fiscal diminuirá em 21 centavos. A partir 
de. 27 mil dólares, o trabalhador-passará a pagar imposto 
de renda, passando, portanto, para a categoria dos que têm 
contribuição a dar. 

Fiquei conten1e_ por saber qU:e_ esse imposto não apenas 
existe nos Estados Unidos desde 1975, como também foi am
pliado e de forma interessante, já que tanto democratas quanto 
r~publicanos o considei:am interessante e positivo. Por isso, 
concordaram em aumentá-lo. 

V. EX" há df} 1çQnvir que tanto o governo norte-americano 
como_o brasileiró_~e$ião tentando. equilibrar o déficit. Houve 
aumento de recursos para esse programa. O Plano do Governo · 
Clinton foi aproV~dO na semana pas·sada na Câmara, na House 
of Representatives~ por um voto de diferença em relação ao 
Senado. Houve acréscimo de certOs tipos de impostos, como 
o imposto sobre_cqmbustível e o ir,njJOsto sobre alíquota. Para 
:fári:l.l1ias _cujas rejia"as atingem_ o patamar, bastante alto, de 
2~ iriii dólares p-ôf ano, ou para-pesSoas solteiras que ganham 
acima de 140 mil dólares, o imposto de renda a pagar passou 
para a faixa dos 44%. Houve corte de despesas. O plano 
apreciado foi muito complexo, mas um dos pontos referia-se 
a esse acréscimo. · 

Considerei importante trazer ao conhecimento do Con
gresso -Nacional a existênda desse mecanismo em· um país 
como os· Estados Unidos, de cuja experiência estamos sempre 
tentando extrair pontos positivos, deSprezando os negativos, 
que também existem. 

. O Sr. Ney Jl:laranbão - Senador Eduardo Suplicy, V. 
Ex• me concede um aparte? 

O SR. EDUÀRDO SUPLICY :---Ouço V. EX' com muito 
prazer. 

O Sr. Ney Maranhão -Senador Eduardo Suplicy, V. 
Ex~ conhece a grande admiração que tenho pelo se1:1_trabalho, 
pela sua cotreção; pela maneira como defende a coisa pública. 

-O nobre Senador desempenha as funções de seu mandato 
~à altura das expectativas dos seus eleitores em São Paulo. 
Sua trajetória, todos conhecemos. Todos nos lembramos da 
luta que V. Ex~, então vereador de São Paulo, enfrentou 
na Câmara Municipal, onde foi atacado, ameaçado, mas não 
abriu mão daquilo em que sempre se pautou: a defesa intransi
gente, sob sua ótica, dos interesses do povo de São Paulo. 
Apoiei, no Senado, esse projeto de V. Ex', de grande impor
tância social. Todavia, Senador Suplicy, tenho minhas dúvidas 
se, no Brasil de hoje, a lei que resultará do seu projeto -
que, tenho certeza, será aprovado- será cumprida. Podemos 
apresentar vários exemplos para corroborar a minha tese. 
A lei referente ã Previdência, no papel, é a mais adiantada 
do mundo; na realidade, a mais atrasada. V. Ex• sabe que: 
o Governo é o maior sonegador, pois 52% do débito da Previ
dência provinha justamente das prefeituras, das estatais e dos 
governos dos Estados. Tivemos um grande discussão aqui, 
e o Senado da República aproveitou um projeto deste Senador 
que o aparteia, o Pi-ojeto n<? 66, e a ele englobou a Resolução 
58, o que possibilita hoje ao Ministro Antônio Britto arrecada_r 
vultosa soma referente a ·esses atrasados da Previdência. Na 
minha terra, um município chamado Glória de Goitá, há vinte 
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anos não se pagava a Previdência. Trata-se de. apropriação Depois houve leis no sentido de permitir qlle aS parõCf\Üas 
indébita pura:, recolhetn do trabalhador. tiram do funcionáriO arrecadassem fundos das Pessoas de maior posse, maior renda, 
e não pagam à Previdência .. Fomos obrj_g<).Qos aqui, Sen<,i.dOf, para distribui-lps aos mais pobres. Mais tarde, se não me 
a ajudar esses sonegadores~ públicos._ P,\.umentamo~- o pr;:tzoj engano em 1790) houve leis, como a Speenhamland, no sentido 
de 60 meses, como manda_a lei, para 24(tQlcses~ A_sma, ~)nda de usar essa c9ptribuição dos fundos que as paróquias coleta-
tramita uma medida prmdsória que, par.a:fatilitar o pagamento vam para pag;1r çomplemento de renda aos trabalhadores ru-
dessas dívidas. permite a_ utiHzação do>E'qnçlo d~:_.Ga,n~n~La.~., rai,s cuja receit~ não ~r~ suficiente. Vejàm v: Ex~ que guarda 
o FGTS;Oa base __ de 3%_, s.obrc o débit.o . ..-,Caso·_coi;tt,ráijo,_p.ão m_uita seroelhançã com o imposto de renda negativo. Na verda-
haverá pagamento. O projeto de lei apresentado. por V .. Ex~ de. isso já existia. - -
será uma lei bonita, socialmcnte_perfeit(\.·,V. Ex~. cita países Oseconomistasclássicoscriticavam muito essáSleis. Tho-
do Primeiro Mundo, osolista.dos Unidos..:.f' frança,.ollde prati- mas Malthus, por exemplo, dizia qUe,~-se fôssemos afudar 
cam a lógica do .compl~mcnto do _ _salário .. É importante, que os mais_ pobres, eles iriam acabar se multplicando, crescendo 
o trabalhador de mcnçr renda tenha di:t::eít(f a ufn qéQito_ eni proporção mais rápida do qui:: a produção de alimentos; 
fiscal. Concordo com .tudo 'isso. Perçé~;se qUe· _y,: ·;Ex• .age e que, se fôssemos dar salários maiores aos trabalhadores, 
de boa-fé ao apresentar essa proposta.-9-~fi.,IOnga <:!Xplan~_Çffi-9-. eles iriam gastá-los em bebidas. Por iss_o_seria melhor não 
contendo dados ~;:statísticos que V. Ex~ ON ~rai ao no~~9 conl}e.-, pensar nisso. 
cimento é: a prova da seriedade com_que,ç;-~Jhou p~raproÇu- Adam Smith afirmava que nã9 se poderia interferir no 
zir o seu_projeto, cujo,qQjetivo -ê bcne~iciar o m~is, carente, merCado de trabalho de contração livre. David Ricardo procu-
o menos favorecido pela sorte. Não seisf,V. Ex"_?_e fe,cot:"da_, rou advertir aqueles que imaginavam a criação de um fundo 
de.um grande_ debate do,_qual participa~arn, os Senadores Ro-. _ nacional para proporcionar um complemento de renda aos 
nan Tito, José Paulo Bisol, Fernando H~nrique G,ardQ~O~-.-. m_ais pobres que_ isto poderia levar à indigência total na sacie-

O SR. EDUARDO SUPLICY _ Leinbfo-me dascciiações dade e que toda a renda líquida disponível seria praticamente 
de Luís Gonzaga feitas"f'or·v. Ex~ Lembrõ-me de tudo; tenho' para isso, dada a pressão que __ disto resultaria. Karl Marx, 
bem clara na memória aquela noite. ; ··_l _,• ~,::J'.r, · analisando o período dos anos1700 até 1800- mais ou menos 

' - ~- • · 1 · • ~:.r· r ----'eonduiu qi.ie a:·quelas poor laws·estavam, na verdade.levan-
0 Sr. Ney Maranhão- A menió:r-(~~~ V. EX~.'SeP~6.~f do os trabalhadores a uma situação de indigêncía. Havia um 

Suplicy; é de computador, Naquela ~ojiet eu cit~Va 'o-*~~o pequeno salário, que era mínimo, e uma outra parte que 
Luís Gónzaga, que, fal~v.a. para o povp:}cóm a S:~#· ~(,lhfori_a,;' era de indigência, não resolvendo o problema dos trabalha
dizia muft_o ·através 4e s,ú~_músíca. Tô_f~O .. Para qu~ 6_'S'éu' pi~~' dores. 
jeto seja _aprovado e qu-e a _lei -dele_ r~~\~~Dte_ s~ja· 9-i!.J!!Pjda.: 
Mas Luís Gonzaga, cqm,sua e~penê~c~~ #a vtda, _d,t,z13:, ,s,eu. Um notáv~l historiador, denominado Mark Blaug. em 
doutô, uma esmola para um pobre que é são, ou lhe m_ata 1~64, e~Cr:ey~~ ~-In 3ft:i,&9 -c!e.re3.valiação da lei de assistência 
de vergonha, ou vicia: _o cidadão.'' LU~~Gonzagâ Ifáo'Teria aôs--pobrés, argümentan~9 que se constituíra no· processo ini-
considerado, se estive~sc_vivo, o seu prdjeto uma·esino'ã ou cial-do _eStado_ c;le _be(ll-~stÇtr que mais tarde se desenvolveu 
um vício, de mancint nenhuma! Mas., onde quer que-esteja{ na rn:g~aterra, 
ele deve concordar conosco que é preciso que leiS- como·_ a. ~·,-Bertrand Russell, um fifósofo inglês de 1919, preocupado 
de V. Ex" seJaril cltirlPfídas. O meu te·thor ê de. que essa com a justiça--e._a pai, ao analisar os diversos sistemas que 
lei seja semelhante à da Previdência: é m\J.ito. bonita; perfeita, abalaram a Europa no início deste século. causadores da Pri-
mas não é cumprida-cb'nformc todos des-ejamos. Era apenas· meira Guerra~-Mundial- sindicaliSmo, socialismo, fascismo 
essa a consideração que eu queria acrescentar ao pronuncia- e anarquismo- aSseverOu que o ideal seria vivermoS numa 
menta do meu amigo o Senador_E_duar_drt Suplicy. sociedade em que o direito de renda fosse garantido a todos 

o SR. EDUARDO" SUPLICY ..... :.:pfézado S-eriador Ney os cidadãos, para que·.cada um ganhasse de acordo com a 
Maranhão, a sua experiência e vlvênci~. adquirida, em grande -sua Cãpacidade e o seu trabalho .. 
part~. numa das regióe:s mal~ s0frid.a~_,9k''l-~tasil, ~ -~~~r~?:ó_p~r~ V-. -Er não concorda que ensino, saúde ~ alimentação 
desuno, torna as suas reflexoes mmto ncas. , são dire'itás Infuimos do cidadão? Para tanto, uma renda míni-

Tenho pensado muito, desde a prilheira Vez ein ·qü·e· V. ma poderia ser estabelecida como um direito à cidadania, 
Ex~ as éxpõs, nas suas- dúvidas, funda:fuentadas tio ensina-·_ e não como uma esmola, assim como é definida, na Consti-
mento proveniente da sabedoria do po1!ta e caritor, do "re'i tuição, a universalidade do direito ao ensino de 19 Grau, a 
do baião", que sabía ·muíto bem interpretar a 3.lm'a do povo. firri de que aS- crianças pobres possam ser alimentadas para 
Mais do que pensar, Senador Ney Maranhão, continuá eStu- ir à escola. 
dando este tema através de consultas a obras de economistas 
clássicos con-10 Adaril Smith ("A RiqueZa das Nações", 1776), Aliás, o próprio Karl Marx, que tanto criticou a lei de 
David Rícardo ("Os Princípios da Economia Política e da assistência ãós pobres, afirmou, I!_a sua crftica ao programa 
Taxação"), Thomas Malthus, em seus tratados sobre Qcresci- de Gotha, que em uma sociedade mais amadurecida, contro-
mento da população e- sobre a lei de _aS.sistência aos pobres lad.a pelos trabalhadores, cada um daria de acordo com a 
(poor laws) e Karl Marx c··o capffal'T-:.-- . - . - -sua -Capacidade e a cada um se daria de acordo com a sua 

necessidade. No caso em questão, seria dar de _acordo com 
-- a necessidade mínima. " V. Ex• sabt! 4 ue, em verdade;-essa pre·ocu·paçãO que agora 

estamos tendo no Brasil é antiga no ~J.mdo. l;'la Inglaterra, 
por exemplo, as primeiras leis de assistêi,lHâ aos Pobres, deno
minadas poor laws, foram prornulgadas'1p'or volta de 1530. 

Segundo as primeiras leis, às pessoas velhas ou inválidas 
era permitido pedir esmolas nas paróquias naquelas regiões. 

O mais üiteressant_e desta idéia, Senador Ney Maranhão, 
é que ela encontra guarida inclusive entre os ~conomistas 
mais brilhantes defensores do capitalismo, como Friedrich 
Von Hayek e Milton Friedman-. EStes avaliaram que uma 
renda mínima deveria ser garantida aos cidadãos sem interfe-
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rência no sistema de me(cado, poiS, a panii- daí, cada uni 
ganharia de acordo com a sua _capacidade e o seu esforço. 

Trata-se de um amadurecimento, de caminharmos em 
direção a uma outra· meritã.lidade, que envolve o conceito 
amplo de solidariedade, de fraternidade, para ·que, em nosso 
País, não estejamos a ver, todos os dias, essas· cenas· de violên
cia e de degradação que decorrem, em grande parte, da miséria 
e da injustiÇa, qUe causam tanta indignação, inclusive a pessoas 
como V. EX!' 

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

O SR. EDUARDO SUPLICY- Pois não, nobre Senador. 

O Sr. Ney Maranhão- O importante, Sepador Eduardo 
Suplicy, é que esse crédito a que faz jus o ep1pregado de 
menor renda será pago ao Estado com trabalho. Da_í o meu 
apoio a esse prqjeto de V. Ex~. que resultará na "Lei Suplicy". 
Não se trata de uma doação, mas de uma aju'da emergencial 
que o trabalhador irá pagar ·com [rabalho. 

O SR. EDUARDO SUPLICY -0 objetivoé que, gradati
vamente, o cidadão possa sair desse estágio de necessidade 
mínima. 

O Sr. Ney Maranhão- V. Ex' há de concordar comigo, 
Senador Eduardo Suplicy. que é inconcebível esse problema 
da fome e da miséria num pafS COin as dimensões do nosso, 
onde não há vulcões, terremotos ou inundações; enfim, u_m 
país abençoado por Deus. Quando, em viagem ao exterior, 
indagam-me se existe seca no Nordeste_. respondo que não; 
porque seca_. mesmo encontramos no Deserto da Somália, no 
Deserto do Saara, no Deserto do Negev, no Deserto do Chile, 
no Deserto de Nevada. Aqui falta decisão política, falta a 
definição de um prograrna:.--como José Améric0-dizi3., ''água 
em cima da terra, e o resto o nordestino resolve". É. disso 
que se está precisando. Na última vez em que estive n;;. China, 
na Província de Xangai, visitei lima fazenda com 35 ·mii hecta
res, urna várzea. Aqui, entregamos_ a um camponês 20 ou 
30 hectares, e ele morre de fome, porque o Governo não 
lhe proporciona as condições necessárias. Na China, em um 
hectare trabalham e vivem 15 camponeses. Enquanto no. Bra
sil, quando se fala numa safra recorde de 75 a 80 milhões 
de toneladas de grãos, as manchetes dos jornais anunciam: 
''Safra Recorde". E V. Ex~ sabe que 30% perdem-se no campo 
e em decorrência das irregularidades nos armazéns do Gover
no. Enquanto se diz que no Nordeste brasileiro a terra está 
cansada da plantação de cana-de-açúcar desde os tempos dos 
holandeses~ há quase 500 anos, na China, país que tem dez 
vezes a nossa população, as terras são usadas desde 3,000 
anos antes .de Cristo. E lá apenas 16% do plantio é feito 
mecanicamente. Note bem, Senador, 65% dos camponeses 
chineses não têm lavouras mecanizadas; o_ trabalho é feito 
a mão. Com essa agricultura, a China repreSenta i a 8% 
da agricultura do planeta, alimentando 22% da população 
da terra. O que está faltando para nós, Senador? Está faltando 
decisão política; está faltando fazermos leis que sejam cumpri
das. No meu entender, já há muito devíamos ter feito as 
modificações necessárias na nossa Constituição, que tem 78 
artigos de direitos, 46 de garantias, 4 de deveres e 1 de produti
vidade. Vemos o exemplo de um pequeno país, Formosa, 
menor do que o Estado da Paratba, que tem urna reserva 
cambial de 95 bilhões de dólares. Sempre falo isto aqui: as 
duas Chinas _serão os países do terceiro rnilênio,- porque lá 
se trabalha. E o nosso trabalhador é o melhor do mundo, -

é o·mais inteligente, é um homem de sete instrumentos, bom, 
não guarda mágoa -na hora da raiva, "pega, mata e esfola'', 
nias· depois reconsidera. Nosso povo não guarda mágoa. Te
mos que ter responsabilidade, Senador Eduardo Suplicy, nós, 
as elites dirigentes, a· Congresso, precisamos mOdificai ·essas 
leis, combater o.problema dos cartéis, sobre o qual falo muito 
aqui, e ·ainda o problema da inflação. Com aquela Comissão 
de Inquérito - na qual consegui a assinatura de apoio de 
V. Er e de quase70 Senadores-, que dizia respeito à investi
gação das contas públicas, estou hoje convencido de que salá
rio não gera inflação. Salário e a renda mínima, é a distribuição 
de renda que vai e volta. Já estive aqui váfias vezes falando 
sobre o câncer ,a AIDS deste PaíS que são os cartéis, trazendo, 
inclusive, dados -porque gosto de "matar a cobra e mostrar 
o pau••- mostrando que quatro empresas nacionais e multina
cionais, em todos os setores da vida pública brasileira, ( agricul
tura, pecuária, indústria leve e indústria pesada), dominam 
o ranking económico deste País. Quando o Qoverno aumenta 
o salário em 10%, eles aumentam em 20% ou 30% o preço 
dos_ produtos. Vamos ver até onde isso vai. Temos que cortar 
o mal pela raiz, diminuindo tambéiri a carga tributária para 
que todos possam pagar pouquinho, desde o pequeno ao gran~ 
de contribuinte. Agora é importante qUe fique claro que se 
vai pagar o imposto e a cobrança será feita com- rigor -
deverá ser feito um curso pesado de "leão" - como nos 
Estados Unidos. Tenho. certeza de que V. Ex~ há de concordar 
comigo nessa parte. Temos que fazer isso rapidamente; o 
povo está esperando decisões claras do Congresso nesse senti
do. Era o aparte que queria oferecer ao pronunciamento que 
V. Ex' faz, apresentando um projeto de suma importância 
social e o qual apoiei e torço para que dê certo. 

O SR. EDUARDO SUPLICY -Agradeço o aparte, Sena
dor Ney Maranhão, V. Ex•, que tantas vezes tem aqui trazido 
conhecimentos sobre o que observou tanto na República Po
pular da China quanto em Formosa. 

Estive na República Popular da China em 1976 e concordo 
com V. EX' de quanto temos que aprender com aquele país 
que também procura enfrentar e superar os problemas da 
pohrei:a e da miséria, e com muito maior gravidade, dada 
a extraordinária população e as dificuldades por que passa. 
Tenho certeza de que com eles temos muito também a apren-
der. -

sr: .Presidente; Concluo as minhas palavras, reiterando 
a importância de se combater a inflação a fim de se erradicar 
a pobreza. Espero, na próxima semana, estar aqui falando 
sobre a questão da estabilização dos preços, o que temos . 
de fazer nessa direção. 

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

Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy , o 
Sr. Chagas Rodrigues, ]9 Vice-Presidente, deixa a cadei
ra da presidência, que ~ ocupada pelo Sr. Raimundo 
Lira. 

Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr. 
Raimundo Lira deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Aureo Mel/o. 

O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello) -Concedo a pala
vra ao nobre Senador Marco Maciel. 

O SR. MARCO MACffiL (PFL - PE.~PronÚncia o se
guinte discurso; Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, . 
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Srs. Senadores, desejo, neste fim de tarde, registrar um evento 
que, para mim, teVe uma significação extraordináría. Repor~ 
to-me, Sr. Presidente, a.o lançamento, pelo Instituto Tancredo 
Neves, Instituto de Estudos PolítiCOS do PFL, do Prêmio Jor
nalista Carlos Castello BraO:co de Jornalismo Político. 

Esse prêmiõ, -sr. Presidente, será destinado a premiar 
autor de reportagem política, e concederá ao vitorioso_ uma 
quantia de 5 mil dólares. Mais signifi"cátiVO -do que o prêmio 
em si é o seu objetivo: eStimular e promover matérias relativas 
à política e,--de modo geral, à vida pública brasileira. Não 
poderia o iriStitutó--kr-reífo-mellior escõlha ao denominar 
o prêmio Jornalista Carlos Castello Branco." O Castellinho 
que, por quase quatro décadas, militou ·na iriiprensa política 
brasileira, constitui:..'se em referencial maior- não estou exa
gerando em afirmar isso - da imprensa- polfti~*--do nosso 
século. 

Creió que Carlos Ca-Stello Brancó-,_-além de_trazer ao jor
nalismc uma notável contribuição, concbtre-u pàrã o floresci
mento da literatu_ra política e suscitou, pelO exemplo, o apare
cimento de inúmeros-jornalistas que hoje desfi"utaiil igual
mente de elevado conceitO, não somente no-congresso Nacio
l.}_al. ~mJodo .2-~~s-·--~ ~--------:--;----~ 

A decisão de criar o prêmio foi da Diretoria do Instituto 
Tancredo Neves, que é constituída pelo ex-Senador Marcon
des Gadelha e pelos Diictores -Cláudio Lemos, profes..-;or da 
Mackenzie, e Francelina Pereira, ex-Governador de Minas 
Gerais e, durante cinco legislaturas, Deputado Federal. 

A decisão do Instituto de Políticas Sociais Tancredo_Ne
ves foi, portanto, muito bem re.cebidª_pelo PFL e também 
por todos aqueles que, de alguma forma_~ preocupam-se com 
a ciência política e, de modo particular, com os destinos do 
nosso País. 

Sr. Presidente, a solenidade de_ lançamento do prêmio 
ocorreu há dois dias, em 10 de agosto passãdo, em: sala da 
Ala Nilo Coelho, do Senado Federal, e compareceram muitos 
parlamentares, Deputados Feder_a_is e __ ~nadores, Ministros 
do Tribunal de Contas, jornalistas, Ministros de Estado, e 
a_ Me_s_a Qos_ tr~Ralhqs_ f_oj _cqp~titiJí_Q;:t _p~l_o _ ~x~S~na_d~r M~r~Ql}~ 
des Gadelha, Presidente do lnsHtuto,.S~Qªdor Humb_er_to_Lu
cena, Presidente do Senado e do CongreSso N_aciÇmal, Mil)istro 
Sepúlveda Pertence, do STF e PreSidente do Tribunal Superior 
Eleitoral, Ministro _da Ciência e Teçn_ologiá,,__losé Israel Var
gas, pelo Ministro-Presidente do Tribunal de Contas da União, 
Carlos Átila, pelo Ministro Marcos Vilaça, que, na solenidade, 
representou a Academia Brasileira de Letras, instituiçãq à 
qual pertencia o jornalista Carlos Castell() ,Bran~o. ~ pela 
Ministra Élvia Lordello Castello Branco, que, como todos 
sabem, integra o Tribunal de Contas da União,~_ era ~sposa 
do saudoso jornalista. 

Durante a solenidade, Sr. Presidente, falaram o Depu
tado Paes Landim, enaltecendo a decisão do Instituto de criar 
um prêmio tão significativo, o Presidente do Instituto, o Sena
dor Marcondes Gadelha, e, em nome dos jornalistas, e, de 
modo especial, do Jornal do Brasil, o jornalista Luiz Orlando 
Carneiro, e, por fim. a Ministra Élvia Lordello Çastello Bran-
co. 

Não pretendo, Sr. Presidente, alongar-me em conside
rações, mas não gostaria de_ 9-.eixa~ .de destacar. um_ trecho 
muito expressivo do discurso do jornali:sta Luiz Orlando Car
neiro, cuja transcrição vou pedir qUe se faça em_apenso ao 
discurso que ora estou pronunciando. 

Disse, err(certo momento-~ Luiz Orlando Carneiro: 

"Dos muitos conhecimentos que teve em vida, por 
ter sido o mais lúcido, respeitado e influente jornalista 
político do País, nos últimos 30 anos, Castello prezava, 
~pecialmente, os prêmíos Maria MoorsCabot, da Uni .. 
versidade de Colúmbia, e o Mergenthaler, concedidos, 
com avareza, a jornalistas que, em sua atfvidade diária, 
destacaram-se na defesa da liberdade de imprensa. 

Neste momento, em que se lança o Prêmio Carlos 
Castello Branco de Jornalismo Político, não se pode 
deixar de lembrar a água dura em pedra dura que foi 
a Coluria -do Castello nos tempos mais duros da ditadu
ra. E que por trás de um aparente ceticismo, que até 
cultivava, pour épater les bOurgeois, CàStello também 
se nutria de esperanças. Se não tivesse fé no jornalismo 
políticO, como uma espécie de_ apostolado, teria se reco
lhido à sombra da imortalidade que a Academia Brasi
leira de Letras já lhe concedera. 

Mas Castello combateu até o fim o bom cOrilbate. 
E tornou-se um tal paradigma do jornalismo que, a 
meu ver, o grande desafio dos jurados deste prêmio 
vai ser o de evitar a tentação de _comparar os futuros 
premiados com o patrono do prêmiO." 

Além de destacar as palavras do jornalista Luiz Orlando 
Carneiro, que com tanta proprie-dade se manifestou nã: soleni
dade, e do Deputado Paes Landim, que fez um histórico da 
vida de Castello Branco e da influência que sua coluna exercia . 
sobre a atividade parlamentar, gostaria, Sr. Presidente, de 
.1~ também, dois pequenos trechos do discurso de Élvia Lor
dello Castello Branco, a grande c_ompanheira, durante quase 
45 anos, de Carlos Castello Branco. 

Disse ela, em c-erto trecho do seu excelente depoimento: 

""'Qui:f possõ "dizer agora, senão que era unl ser 
_coeso, indiviso? Vivia os· fatos pesSoaiS e· famili3res 
sob a mesma ótica com -que viVia os· fatOs- políticos. 

-Para ete não havia dois conceitos de moral, nem do 
bem e do mal. Não tinha uma moral pública e outra 
privada. Abstinha-se de julgar tanto os políticos, como 

_______ os_aroigo_s _e_a _ _fa_m_Hia_. __ O libe.ralismo __ que __ m_ar_cou_se_u 
pensamento político, seu respeito pela liberdade, seu 
sentido de democracia, exercia-o também ·em relação 
aos nossos filhos e a mim. Nunca tentou influenciar 
nem dirigir as nossas vidas, nem violentar nossas perso
nalidades.'' 

Em outro trecho de seu discurso, destaca a Ministra Élvia 
Castello Branco, viúva de Castellinho: 

"Castello era verdadeiramente cético, más 'eStava 
longe _de ser um pessimista, de ver catástrofe em tudo. 
Não se impressionava com as crises_políticas, di:iiá gue 
a do momen__to parecia sempre pioi.- "qúe a ante-rior, 
mas passaria, como as outras haviam passado. Escre· 
vendo, procurava construir, não tinha na alma o germe 
da negação do homem, nem da sociedade. 

Agnóstico - não fora ele um cético - rn~S de 
formação católica, viveu uma vida verdadeiramente 
cristã. Humilde_, generoso, caridoso, tive muitaS ·vezes 
a impressão de que orava ao peus de sua infância. 

Não conheceu nunca o ódio, a inveja nem o ressen
Jimento. Nunca destruiu uma reputação. Não tinhã. ain
-bição material. 

Espero com esta escrita tão distante da elegância 
habitual no Castello ter atendido, pelo menos em parte~ 
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ao pedido que me formularam os dirigentes do Instituto 
Tancd:~:do Neves de Estudos Políticos e Sociais. 

Desculpem-me se falei demais, m:}S ·o que disse 
foi-O''m'íriiirid qhe pude· sobre quem foi e ~ontinuará 
send9 o_-maior orgulho de minha v-ida ... 

Sr. PreSid~nte, solicito_à Mesa que considere como inte
grantes. do meu di!;:curso os textos dos prortu~ciamentos_ do_ 
jornalista Luiz Orlã.ndO Carneiro, da Ministra Elvia Lordello 
Castello Branco, bem assim o Regulamento do Prêmio Jorna
lista Carlos Castello Branco, instituído pelo Instituto Tancredo 
Neves de Estudos Políticos e Sociais. 
. ConclQo as I)'l~nhas palavras, Sr .. Presidente, dizendo que 
q :Partido. da Frente Liberal, por esse caminho. de alguma 
forma concorre. para a valorização da vída pública brasileira, 
para o melhor esclarecimento das grandes questões políticas 
do País e, de alguma forma, concorre também para preser':'ar 
os grandes vultos da nossa história, porque o jornalista Carlos 
Castello Branco, a essa altura, já se inscreveu, de forma indelé
vel, na nossa história mais recente. · 

O Sr. Ney Maranhão- Senador Marco Macíel, V. Ex~ 
me concede um aparte? 

.. 0 SR. MARCO MACIEL- OllçoV. Ex• com prazer. 

O Sr. Ney Maranhão -Senador Marco Maciel, em nome 
da Liderança do PRN, quero me solidariza-r e me ·congratular 
com essa homenagem que recebeu postumamente o grande 
jonialista Castello Branco,. que foi um ho-mem que deu exem
plo;-·pela sua firmeza, pela sua inteligência, ao jornalismo 
brasileiro. 
·.:·!·Conheci, Senador Marco Maciel, Líder do PFL no Sena

do, .esse grande jornalista nos idos de ~954, _quando repre
~çn.~~va Pex:nambuco na Çâmara dos Deputados,_ no Palácio 
Tiradçntes. Castello foi sempre o mesmo. A sUã diretriz no 
jo~aliSnlo não t_n_udou._ Quem lesSe um artigo de Castello 
ficaJja lendo -para toda a vida aquele artigo. O Brasil perdeu 
a,que}e grande jornalista, e, hoje, V. Ex~ vem .à tribun~ pres
tar~lhe uma homenagem, com a criação desse prêmio póstu
mq. O Líder do PRN, neste momento, presta, também, sua 
hO~~nage~,,at~a_vés de V. Ex~ 

. . ''osR. M:ARCb MACIÊL- Nobre Senad~~ Ney Mara
nhãO',' quero a"gradecer, desvanecido e sensibilizado, o fato 
de V. Ex•, em nome do seu Partiçlo, o Partido da Reconstrução 
Nadonal, associar-se ao registro- que fazemos n_c::_sj:~-- tarde à 
instituição do Prêmio Jornalista Carlos Castello Branco. 

. Devo dizer a V. EX" que comungo integ"falriienlii com 
os-C9nçeitos.que V. Ex~ emi_t~ sobre o grande jornalista brasi
lei,rO ,que foi Carlos Cã.stcllo Branco. Diria mais que, ao home
nagy?d9.• estamos, de alguma forma, contribuindo para que 
a yisfa pública: brasileira seja adequadamente valorizada, e 
es~~qs também _contribuindo, de alguma forma para destacar 
o papel que o jornalist~ desempenha, e desenvolve para o 
~deq~ado êxit<? ;de_ nossas atividades. 

, )~pr isso, Sr. Presidente, encerraria minhas palavras dizen
do que as homenagens a Carlos Castello Branco-- e são 
mui~&s.as que lhe es~ão sendo tributadas neste instante em 
todo .. o País -de alguma forma ajudam a melhor conhecer 
su~- Vç:a personalidade. E lembrar que o jornalista Carlos 
Castello Branco é para todos nós urna bênção. 

""""' DOCUMENTOS A QUE SE REFfi;RE O SR. 
,,,, •MARCO MACIEL EM SEU DISCURSO.' 

Sr_ Luiz Orlando Cordeiro: 
Como amigo e companheiro de Castello- afirmam mais 

de 30 anos, duranteos quais ele me privilegiou, inicialmente 
com a paciente simpatia que sempre dispensou aos "focas" 
e, depois, com uma p!eciosa amizade - posso dizer que ne
nhuma homenagem o tocaria tanto como a de ter, com o 
seu nome, um prêmio destinado a consagrar, anualmente, 
um trabalho relevante de jornalismo político. 

Dos muitos recOnhecimentos que teve em vida, por ter 
sido o mais lúcido., respeitado e influente jornalista político 
do País, nos últimos 30 anos, Castello prezava, especialmente, 
os pioneiros Maria Moors Caboo, d-a Universidade de Colum
bia, e a Mergenthal~x_. ,concedidos. coJn.avareza, a jornalistas 
quf), na sua atividade diária, destacaram-se em defesa da liber
dade de imprensa. 

Neste momento_~ em que se lança o Prêmio Carlos Castello 
Branco de Jornalismo Político, não se pode deixar de lamentar 
a ~gua dura em pedra dura que foi a "Coluna do Castello" 
nos tempos mais duros da ditadura._ E que por trás de um 
aparente ceticismo, qUe até cultivava, pUorépater les bougeois, 
Castello ta~bém se nutria de esperanças. Se não tivesse fé 
no jornaliS!JlO político, como uma espécie de apostolado, teria 
se recolhido. à sombra da imortalidade que a Academia Brasi
leira de Letras já lhe concedera. 

Mas Castello combateu até o fim o bom combate. E 
tornou-se uffi tal paradigma do jornalismo que, a meti ver, 
o grande desafio dos jurados deste prêmio vai ser o de evitar 
a tentação de comparar os futuros premiados com o patrono 
do prêmio. 

. Que ·este prêmio do Instituto Tancredo Neves seja, real
mente, parte do legado de Carlos Castello Branco - um 
legado de seriedade e insenção, e de absoluto respeito à digni
dade dos homens e à realidade das instituições democráticas. 

Ministra Êlvia Lordello Castello Branco na solenidade 
de lançamento, pelo instotuto Tancredo Naves do "Prêmio 
Carlos Castello Branco de jornalismo político'' 

Quando a Diretoria do Instituto Tancredo Neves de Estu
dos Políticos e Sociais integrada pelas ilustres e dignas figuras 
de Marcondes Gadelha, Claudio Lembo e Francelina Pereira 
me visitbti-pafa comunicar a criação do "Prêmio Carlos Caste
llo Branco de Jornalismo Político'', solicitou-me dissesse algu
mas palavras nesta solenidade sobre minha visão como compa
nheira do Castello, de sua postura familiar, seu método de 
trabalho, seu modo de ver o mundo. 

Minhas primeiras palavras sejam para lOuvar, como cida
dã, iniciativa do Instituto, agremiação respeitável por seus 
objetivos voltada que está para o estudo e a pesquisa da reali
dade brasileira do pensamento político liberal e da sua adequa
ção às condições exigências sociais do País. 

Dir-se-ia que ao louvar a iniciativa eximir-me-ia a agrade
cer o gesto, pois o louvar o que se fez por justiça não mereceria, 
agradecimento. Assim não o é. Num País em que a justiça 
escâssa, em que não se guarda na devida medida memória 
dos homens que contribuíram efetivamente para o engrande
cimento das instituições bási"caS da sociedade o prêmio Carlos 
Castello Branco, além da homenagem ao homem e ao profiS
sional, tem a indiscutível virtude destinação de estimular os 
jovens jornalistas e seguirem o seu belo luminoso exemplo. 

Portanto, louvo e agradeço, como cidadã e como mulher 
de Castello a iniciativa do Instituto. -

Minha visão do Castello, como sua mulher e companheira 
durante 44 an,?s e meio, não é substancialmente diferente 
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da que projetou no mundo exterior ao nosso lar. Exaltã.ram
lhe durante a vida - alvo que foi de tantas e significativas 
homenagens- e depois da morte, a seriedade, 'a dignidade, 
a concisão e elegância do _estilo, isenção, a luta pela democracia 
e pelos direitos dos cidadãos, sua alta responsabilidade, sua 
ética profissional, entre tantas e tantas outras qualidades. 

Que posso dizer agora; senão que era um_ser coeso indivi
so? Vivia os fatos -pessoãis --e-familiares sob a mesma ótica 
com que vivia os fatos políticos. Para ele não havia dois concei
tos de moral, nem do bem e do mal. Não tinha uma moral 
pública e outra privada. Abstinha-se _de julgar tanto os políti
cos,· como os amigos e família. O liberalismo que marcou 
seu pensamento político, se respeito pela liberdad_e, s_eu sen
tido de democracia, exercia-o também em relação aos nossos 
filhos e a mim. Nunca tentou influenciar nem dirigir as nossas 
vidas, nem violentar nossas personalidades. 

Devotava absoluto respeito às minhas atividades profis
sionais. Nunca lhe passou pela cabeça tentar intervir numa
decisão minha nas raríssimas vezes em que comentei um caso 
difícil espinhoso. Uma vez, um grande e querido amigo nosso 
pediu-lhe quando eu era Juíza do Trabalho, para me falar 
sobre determinada questão pendente de meu julgamento. 

-Fulano, nem me diga a favor de_ quem você está. Se 
se atrever a falar com a Élvia, vai oferidê-la brutalmente. 

Também nunca lhe pedi notícia na Coluna, apenas numa 
noutra ocasião perguntava-lhe por que ainda não se havia 
detido a determinado assunto. Certa fdta,--foi muito duro 
com um grande dileto amigo nosso: Casteno, nias -desse jeito 
em cima do Fulano perguntei. 

-Minha filha, não se esqueça de que a coluna é a Coluna 
do Castello e não a Coluna dos Amigos d_o Castello. 

Todos o sabiam tímido, contido· nas palavras e nas emo
ções. Não se derramava em protestos de amor, nem de amiza
de. Tinha pudor o seus sentimentos mais profundos. O gesto 
bastava, o gesto sem alarde e sem efusões. 

Éramos __ colegas de trabalho. Eu, "foca", ele, subsecre
tário do O Jornal. Chefe rigoroso, exigia muito de mim, dava
me tarefa difíceis e diversificadas, mandava-me aos subúrbios, 
a Niterói, Petrópolis. 

De vez em quando, entretanto, tomávamos um drinque 
num uisqueria da rua visconde de Inhaúma, freqüentada pelos 
colegas de O Joroal, no fim das tardes de sábado, quando 
o matutino fechava mais cedo. Certa vez, entre um comentário 
e outro sobre o livro ou filme do mQmento, perguntou-me 
sem qualquer introdução: 

Quer ir a Paris comigo em dezembro? 
Irritei-me profundamente. Não sabia quem eu era? Não 

sabia que trabalhava e estudava das sete da manhã à uma 
da madrugada? Iria a Paris, sonhava com isso de_sde os sete 
anos, mas, por minha conta risco, depois de terminar à. Facul
dade. 

Levantei-me quase jogando a cadeira no chão. 
-Espere, você não me entendeu. Estou convidando-a 

para ir a Paris mas como minha mulher. 
Foram assim a declaração de amor e o pedido de casa

mento. 
Só ao chegar em casa me dei conta de que os ramalhetes 

de flores chegados para mim sem uma só palavra, um só 
cartão, várias vezes por semana - para espanto da dona 
de casa onde alugava uma vaga de quarto - vinham dele. 
Era ele também quem punha todos os dias um maço de HoHy
wood em minha mesa de trabalho. Era o cúmulo da timidez. 

Castello chegava quase aO estoicismo. Enfi-Eirltot.i" -deSde 
jovem muitos sofrimentos. Sem reclamações, sem queixas, 
sem palavras, sem amargura. 

Via-lhe a dor_ no olhar triste, âs vezes perdido no espaço 
às vezes voltado para dentro, às vezes num choro convulso 
..,.....-nas grandes perdas ou nas grandes indignações -_outras, 
nos olhos marejados, mas sempre sem imprecar. 

Lembro-me bem ele uma vez em que, levad9 pelo DOPS, 
voltou para casa em um dos seus choros convulsos. Depois 
de acalmá-lo, explicou: 

-Humilharam o velho Martins Rodrigues, fotografa
ram-no de costas, de frente e de perfil, tomaram-lhe as impres
sões digitais como se fora um ladrão ou um assassino. 

Devem ter feito o mesmo como ele, mas não contou. 
A indignidade com o amigo é que o revoltara. 

Sofreu sus doenças com a coragem de um touro na arena. 
Quando recebeu seu diagnóstico sombrio em Houst.on, disse: 

-Filha, vamos tornar um uisque. É do que preciso agora. 
Isto, depois de recitar para o médico o "Pneumotórax" 

Bandeira e parafrareando o poeta, perguntar-lhe: 
Então, doutor, só me resta tocar um tango argentino? 
Era a prova mais limpa do seu senso de humor. 
A elegância do seu estilo transmitia-a ao ·seu-tnodo viver. 

Não era dado a grosseriãs, nem palavrões. Usava, de vez 
quando, aquelas três palavrinhas tão nossas conhecidas, mas 
essa nunca foram palavrão, são antes uma expressão de desa
bafo dos grandes clássicos das línguas latinas: Camões, Gil 
Vicente, Calderon de Barca, Cervantes e o_utros._ 

Tratava a todos, indistiritame-nte, cõm respeito. 
Vestia-se com cuidado e sobríedade embora seu tipo físico 

não desse realce ao corte do Alberto Marques, nem à quali
dade dos tecidos. Só o via de chinelos e pijama ria hora de 
dormir. Tomava café da manhã já vestido, calçado,_ engrava
tado, se fosse o caso penteado e perfumado. Apreciava a 
mesa bem posta. 

Gostava de arrumar oS nlóveis e os_ quadros da casa. 
Tinha prazer em cozinhar, sempre na linha dos sabores da 
infância. A receita do peru de Natal era dele, que presidia 
ao preparo de tudo se encarregava pessoalmente de fazer 
a farofa para encher o papo da ave. A Kelly e o Cláudio 
Lacombe, que durante anos partilharam a ceia conosco, dizem. 
que era o melhor peru do mundo. 

Castello tinha lá suas idiossincrasias:- Nem sempre respon
dia às cartas, às congratulações ou votos de pronta recuperação 
r~cebidos dos amigos. Quando reclamava, explicava-se: 

-Filha, meu ofício de escrever se esgota na Coluna._ 
Você acha pouco? 

Embora recebesse muitos presentes, nem sempre os retri
buía. Não costumava cumprimentar os amigos nos aniversários 
e raríssimamente, lhes telefonava, isso mais por timidez, que 
por qualquer outra razão. Quando me apanhava telefonando 
para alguém perguntava: 

-Porque vocé está incomodando fulano? Sabe lá se ele 
quer falar com você? ._ 

Apesar desse seu jeíto amava os amigos e lhes era fiel, 
da mesma forma que amava com fidelidade o Jornal do Brasil, 
que o amou e lhe foi fieL 

Nunca exigiu nada de mim, mas c_ornp percebeu desde 
os primeiros· dias do nosso casamento- e certamente porque 
nada me pedira- que pus a casa inteiramente _a seu serviço, 
em detrimento inclusive das_crianças, gostava de s.er bem aten
dido. Era-irnpacierite, rabugento. Nunca, entretanto, canse-
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guia ser chato. Quando reclamava das coisas._fazia~o com 
uma graça tão especial que ninguém se zangava. 

Uma de suas manias era provocar uma velha amiga nossa, 
a Lindaura, a quem-arriava- muito, _e ela topava~ provocação 
para seu maior goZo; mas quando eu. só por desfastio. tentava 
arrumar um pezinho de briga, dliia: - -- --

-Não topo provocação barata. 
Disciplina-do no frabalho e na vida pessoal, tinha a chave 

da redação do Jornal do Brasil onde chegava ~_s)h30min, 
lia os jornais, aten-dia os telefonemas c àS onze hÕra-s começava 
a escrever a coluna de um jaw só. Antes de usar o computador 
levava usualmente meia hora para c~crevê-la. Era um dadló
grafo -com todos os dedos- rapidíssimo, raramente relia 
o texto. O computador alongou o tempo porque então de 
vez em quando sentia a tentação de rever a escrita. __ 

Preferia sempre almoçar cm casa ao meio·dia c logo de· 
pois subia para "descansar o pescoço", na sua expressão.-

Descia por volta das duas c meia, lia muito e 9e tudo, 
tambt!m numa velocidade impressionante, ouvia- a Rádio do 
Garófalo, mtísica clássica e Edi!b Piaf, gostava sobretudo de 
Mozart privilegiando o Concerto para Trompas-. Às sete da 
noite começava a ver os tel_ejornais- todos-àsoito.lanchava 
e depois do JOrnal Nacional ia dcitar·se, continuri.nd_o a l~Ítura 
até dormir. Essa, a sua rotina. 

Era tão responsável cm tudo e_ se sentia tão responsável 
por mim que aceitou o pacto Por mim Sugerido de enterrar-me. 
Só achava ruim ter de mandar cre:mar õ corpo inas e~- rePlicava 
que disso os amigos se encarregariam. - · 

-Se é assim, está bem, dizia. 

Quando teve o sentimento da n:IOrte, único que- me cons~
guiu esconder, pediU a nossa filha Luciana que não me diss~sse 
nada. Eu precisava ter esperança até o fim.Tinha_-tanta con
fiança em meu mari"do que nos momentos mais graves de 
sua saúde nun~ esperei que ele me deixasse. 

Castello era verdadeiramente <.'ético, mas estava longe 
de ser um pcs-simista,de yer catástrofe em tudo. Não se impres
sionava com as crises políticas, dizia que a do mOmento parecia: 
sempre pior que a anterior, mas passaria, como- as outras 
haviam passado. Escrevendo, procurava construir, rlão finha 
na alma o germe da negação do homem nem da sodedade. 

Agnóstico- não fora ele um cético --mas de formação 
católica, vive-u timã'Vída verdadeiramente cristã.. Humilde, 
generoso, caridoso, tive muitás vezes a impressão de que orava 
ao Deus de sua infância. 

Não conheceu nunca o ódio, a inveja nem o- resseriti
mento. Nunca destriu uma reputação. Não tinha ambição ma
teriaL 

Tenho certeza de que Deus o recebeu de braços i:tbertos 
e o pós ao lado do Otacílío- LopeS, ·do -Benedito Coutíriho, 
do nosso filho Rodrigo-; da Hilda Lopes, do Pompeu de Souza, 
do Severo Gomes e da Henriqueta, do Luiz Viana, do Pauli
nho Mendes Campos, do Hélio Pelegrino, do Dr. Piquet Car
neiro, do Oto Lara Rezende, do Dr. Leitão de Abreu, da 
Condessa, do Afonso Arinos, do Aliomar Baleeiro, do Gus
tavo Capanema, do Wilton Campos, do Pedro Aleixo, do 
Odilo Costa, filho do Prudente de Morais e de tantos outros 
amigos que se foram. 

Espero com esta escrita tão distante da elegância habitual 
no Castello ter atendido, pelo menos [!ffi parte, ao pedido 
que me formularam os dirigentes do Instituto Tancredo Neves 
de Estudos Políticos e Sociais. 

Desculpem-me se falei demais, mas o que disse foi o 
mínimo que pude sobre quem foi e continua sendo o maior 
motivo de orgulho de minha vida. 

___ Muito obrigada. - Élvia L Castello Branco. 
Prêmio ~ornalista Carlos CasteHo Branco de Jornalismo 

Político 1993 

REGULAMENTO 

--1. O Prêmio Jo-rnalista Carlos Castello Branco de Joma-
--Iismo Político 1993, será regido pelo presente Regulamento, 

que se encontra arquivado no CartóriO do 1'' Ofício Maurício 
de Lemos da cidade de Brasília- Df. cabendo à Comissão 
Julgadora, por maioi"ia, a decisão sobre os casos omissos. 

2. Inscrição. 
2.1. Poderão concorrer os trabalho~ publicados no pe

ríodo de 1'·' (primeiro) de janeiro de 1993 a 30 (trinta) de 
dczcm_bro de 1993. _ _ - -

2.2. · Os trabaihos serão inscritos mediante indicação de 
órgão da Imprensa ou entidade de classe, a partir de 1'' de 
outubro e até 31 (trínta t.:_ tJm) de dezembro de 1993. 

2.3. Para efdtos de inscrição exigir-se-á a remessa de 
6 (seis) recortes ou reproduções de trabalho, com o nome 
do veículo no qual foi puhlicado, data e local da publicação, 
c a lndicaçã_9_)~r_ê_rriio J orna1ist;J, __ Carlos_ Castello Branco_ de 
Jornalismo Polítíco 1993. 

2.4. Som~nte serão considerados os trabalhos escritos 
em língua portuguesa, publicados em revista ou jornais brasi

- Ieiros, com sede no País, e que se refuam a fatos, pessoas 
ou acontecimentos ocorridos em TerritQrio Nacional. 

2.5. _ Cada jornal, revista ou entidade de classe poderá 
indicar apenas 1 (um) trabalho. 

2.6. Os trabalho::; serão enviados dirctamcnte ao Prêmio 
-Jornali.sta Carlos Castello Branco de Jornalismo Polítíco 1993 
- Praça dos Três Poderes, anexo I, 26~ andar - Senado 
Fedcral-BraStlia -DF, CEP: 70160-900, podendo qualquer 
dúvida ser esclarecida pelos telefones: (061) 311-4273 e 
3Il-4276 ou FAX: (061) 225-5838. 

2. 7-. Os recortes,_ reproduções, cópias ou quaisquer ou· 
tros elementos relativos aos trabalhos concorrentes enviados. 
para inscrição não serão devolvidos. 

2.8. A matéria vencedora, seja ela reportagem, artigo, 
_ensaio ou cobertura seqüenciada de evento, poderá ser objeto 
de publicação. no todo ou em parte, em livros e revistas de 
cafáter cultural. 

2.9. O ato da inscrição, por qualquer procedimento, 
impl_ica a sujeiçã_o ao presente Regulamento. 

_ 2.10. -Serão inscritos os trabalhos jornalísticos, que ver
sem sobre temas políticos, na forma como se ~apresentam, 

__ s~jam eles, artigos, reportagens, ensaios ou coberturas seqüen
ciada_s d_c eve_ntos. 

3. Premiação. 
- -3.1. Haverá apenas 1 (um) trabalho Premiado a Cada 

ano. 
3.2. O vencedor do PrêmiO Jornalista Carlos Castello 

Branco de Jornalismo Político 1993 receberá medalha alusiva, 
diPloma e a quantia em moeda nacional, equivalente a cinco 
mil dólares norte-americanos. 

4. Julgamento. 
4.1. Os trabalhos serão julgados por comissão de 5 ( cin

co) _membros, integrada pelos seguintes cidadãos: 
Antropólogo Roberto da Matta 
Professor Ivo Pintanguy 
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Dr• Celina do Amaral Peixoto 
Jornalista Sábato Magalti 
Deputado Gustavo Krause 
4.2. Em suas deliberações, a ComiSsão Julgadora deve

rá considerar pelo menos os seguintes critérios: _a) Qualidade· 
do texto; b) Credibilidade; c) Inovação; d) Valor inspiracional; 

4.3. A ComissãO-poderá" a Seu juízo, fixar outros parâ
metros para aferiÇão da importância da matérias a examinar, 
dando, neste sentido, conhecimento prévio ao Instituto Tao
credo_ Neves de Estudos Políticos e .Sociais e aos concorrentes. 

Brasilia- DF, 10 de agosto de 1993. 

O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello)- Concedo a pala
vra ao nobre Senador Ney Maranhão. 

O SR. NEY-MARANHÃO (PRN- PE. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. President~, __ Srs. Senadores, ocupo 
a tribuna do Senado Federal para abordar um tema de inte
resse do País, notadamente de interesse da classe política. 

A matéria é de interesse do Presidente da República, 
dos Ministros de Estado, dos Srs. Governadores, dos Prefei
tos, dos Deputados Federais, dos Deputãdos Estaduais e dos 
Vereadores. 

Trata-se_da divulgação das atividades políticas e/ou admi
nistrativas, próprias do exercício da ftinção do mandato popu
lar conferido pelas urnas. 

Sem hipocrisia, a legislação e as normas internas de cada 
esfera de poder destinam aos possuidores de mandato execu
tivo ou parlanientar verbas de repreSentação para o bom de
sempenho de suas atividades delegadas pelo povo. 
. Essas verbas de representação, custeadas pelos contri

buintes, não são um monopólio dos representantes do povo, 
do setor público, e muito menos ufna-Cãr'acterísticã dos repre-
sentantes dos partidos não corpo-rativistas. -

Elas são também uma prática costumeira e de muito maior 
vulto dos representantes do PT e do seu braço direito que 
é a CUT. . . ~·· 

A diferença reside na transparência e nOs seus prOpósitos. 
Enquanto nós utilizamos verbas ou cotas legais, distribuídas 
sem distinção partidária, o Sistema PT-CUT usa toda uma 
engrenagem sofistiCáda de gráficas, Caminhões de som, telefo
nemas, informações privilegiadas, absolutamente clandesti
nas. e, por isso mesmo, ilegais, do ponto de vista da legislação 
eleitoral. A diferenÇa reside na pregação da luta de classes 
e na derrubada por eles do sistema, até pelo voto. 

Não quero afirmar que nesse partido não existam homens 
de bem, corno, por exemplo, o Senador Eduardo Suplicy e 
os Deputados Aloizio Mercadante, José Genoíno, Plínio de 
Arruda Sampaio, Vladimir Palmeira· e mais alguns poucos 
que constituem a exceção para confirmar a regra geral. 

Ocorre que, como bem afirmou o en:ünerite · jotn'alista 
Sebastião Nery, "o PT é um partido radicalizado, fanatizado, 
"islâmico". Quem -c-onhece a estrutura mental da esquerda 
fanática sabe que nada mais parecido com um fascista radical 
do que um esquerdista radical. Nada mais igual a um policial 
da direita do que um policial da esquerda (a KGB era a 
Gestapo vermelha)." 

Enquanto não assumem o poder total, visto que já domi
nam quase toda a máquina estatal, a estratégia dos corpora
tivistas é utilizar-se de informações priVilegiadas e os recursos 
públicos disponíveis, para tentarem destruir os seus oponentes 
políticoS e desacreditar as instituíções, inclusive as Forças Ar
madas. 

TemQs -informações de que o Sistema PT:.cur gasta ver
dadeiras fortun-as, Se não t6dã.S~ cOm telefónemás e as- informa
ções priVilegiãdaS, foi-ileddas Pelo-s seus •· Arapongas". 

No S.en~dQ Federal, assim comO rias Çàiriaràs Legislativas 
de todo q__ ~undo, exi~tem y~rbas d~ representação. Essas 
cotas podem ser utilizadas nas mais variadas for~as, tais_ como: 
cotas de correio, cartões de Natal, C?Orre~pOndência política, 
publicações de separatas dos trabalhos legislativos, Calendá
rios, jornais, para seiern enviados a seus eleitores etc. 

Tais cotas são---distribuídas aos representantes do povo, 
a fim de que os mesmos possam desempenhar bem as suas 
funções e prestar contas aos seus eleitores, regularmente, de 
suas atividades parlarrientares. Cada urrl escolhe a maneira 
de fazer essa pres_t~ç~ó de contas, tão necesSárias no regime 
democrático .. ~ . . - · ' - · - -

Tudo isso é feito sob o iffipério da lei e dentro dos orça
mentos previamente aprovados pelo Coflgresso Nacional ou 
por quem de direito. 

No meu caso particular, como Senador de Pernambuco, 
tenho utilizado as minhas cotas legais, cedidas a todos os 
Senadores, independentemente de partidos, na confecção de 
cadernos que são distribuídos na rede escolar pública de todos 
os municípios de meU~ Estitdô·;-Com a~ Tiotlcias ~de minha atua
ção parlamentar. 

Este não foi ·o primeiro ano ·de tais distribuições. Ao 
longo do meu mandato, tenho destinado cotas de represen
tação para a confecção de cadernos para ajudar os meninos 
carentes do meu sofrido Estado de Pernambuco, tendo em 
vista a pobreza e os poucos recursos públicos para esse setor. 

Creio que se todos os políticos, not'adamente os do siste
ma sindical PT-CUT. utilizassem as SuaS cotas de represen
tação, acrescidas dos gastos de publicidade política feitos por 
estes últimos, ao arrepib da lei, na confecção de cadernos 
e livros, o Brasil não teria a evasão escolar que tem e não 
faltaria material esColar nas escolas públicas do País. 

Portanto, o maniqueísmo que- é prã.ticadO pelo Centro 
Cultufal Luiz Freire, do meu· Estado,- querendo impedir a 
distribuição de cadernos aos a!unos da rede pública de Per
nambuco, com ilustração gráfica da minha prestação de con
tas,_ é pura "tt_ipOcrisia e bur~c~\ mau-~ra_ti~ql_O e f~risaísmo. 

Aliás, não é-de hoje que a burrice dos di retores do Centro 
Cultural Luiz Freire têin prejUdicãdo ·o Estado _de Pernam-
buco. ·· 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, para se ter uma idéia 
da miopia política desses diretores e do atual prefeito de Olin
da, basta citar que os mesmos impediram a construção_ e im
plantação de um dos maiores e modernos Shopping Center 
do Nordeste brasileiro naquele município, sob a simples alega
ção de que o Município de Olinda não poderia sucumbir à 
introdução da modernas formas de comércio, que é um Shop
ping. Pasmem com tamanha irresponsabilidade! 

Vejam a que asnices está sufeita a sofrida população do 
meu Estado e, em particular. a gente honesta e trabalhadora 
da aprazível Olinda, Patrirnônio da Humanidade, mas tão 
carente de investimentos para gerar renda e emprego, para 
matar a fome· de seus habitantes. -

Não pensem os Srs. senadores que o Shopping Center 
mudaria o traço arquitetônico de Olinda. Eles foram contra 
porque querem o município nCl atraso sem emprego, sem ren
da. Eles são partidários da "indústria da seca", do quanto 
pior melhor. Só assim eles podem provar que o capitalismo 
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não resolve os problemas do Brasil e poderiam instalar a 4~- E de ·minha autoria o Projeto de Lei de "equivaiên-
anárquica República sindical neste PaíS. ela-produto", que retirará a inflação da panela do povo. (Pro-

Afora os graves prejuízos que eSses senhores vêm acarre- jeto d_e Lei n~ 71, de 1993.) · 
tando ao Município de Olinda e ao Estado e ao País, com Porquanto, através desse mecanismo, fiCará gaiaútído 
as suas visões ultrapassadas, retrógradas e sem nenhum re·sul- que o setor rural poderá produzir e que a sua safra não- irá 
tado prático_ para debelar-a miséria e a fome do _meu Estado para o lixo e .sim para a panela do povo. 
de Pernambuco. Lamento a utiliza,ção do~no_me do ç_minente _ s~- É de, minha autoria. o .Projeto àe Lei n~ 43, de 1993, 
Professor Luiz Freire; Pai çlo brilhante e honrado ex~Senador já com parecer favoráV-el do eminente Senador Pedro Teixeira 
Marcos Freire, de grata memória e rica passagem política -DF, que possibilita à_ Educação utilizar os espaços dos 
por esta Casa, onde deixou lições de patriotismó, bravura, Clubes de Futebol, barateando o ensino e contribuindo para 
ensinamentos e de amor ao seu Estado e __ à causa pública, uma melhor integração social dos estudantes carentes. 
sem xenofobia, sem radicalismo. 6~- É de_ minha autoria o Projeto de Lei n9 84, de 1993, 

Temos--a convicção -oe que a famílüi Freire, notadamente que manda corrigir pelos mesmos índices da poupança os 
os Deputados Federais Luiz Freire, filho do ex-Senador Mar- recursos do~ Fundos PIS/PASEP e pagar até 10 dias após 
cos Freire, e- "José Carlos_ Vasconcelos, cunhado, não estão a solicitação do resgate. H9je eles são corrigidos em_ apenas 
nada satisfeitos com o comportaiilentb xenófobo desses direto~ 3o/ç anualmente, e são pagos quando a tecnoburocracia estatal 
res que estão usando o nome do honrado professor em vão - · quer. Isso incOmoda! - --
e contribuindo para a fome e a miséria do nosso Estado_. _ Poderíamos, ainda, citar inúmeras iniciativas a serem de~ 

Não obstante minha atividadc de carrear recursos para batidas no Centro Cultural Luiz; Freire, de PernambuooLem 
o meu Estado, sou sabedor de que o que está preocupando vez de querer impedir que''cis estudantes carent_es __ d_e_me.u. 
os desinformados e despreparados dire_to_res~ o trabalho sério Estado re_cebam os cadernos, pelo simples fato de neles constar 
que tenho desenvolvido no Senado Federal. _o meu nome. 

O que tem incomodado os hipócritas, especialmente os - TalveZ:'se· não houvesse hipocrisia e tantas mentir~s. ne~ 
do meu Estado, são os resultados das proposições Iegais_de_ _ n~um Sena.~?; precisasse_ ~locar o seu noine_nas -süas sepa~ 
minha autoria que estão contribuindo decisivamente para sal~ ratas e cadernos de prestação de contas aos eleitores do Esta-
varo dinheiro do trabalhador, os clubes de futebol e para do. Mas todos sabemos que, se não colocarmos o nosso nome 
atrair investimentos estrangeiros para o·-Estado de Pernam- impresso em cada folha. os "arapongas" do PT imprimem 
buco. __ os nomes-~~ r~presentantes de suas corporações. 

Para refrescar a memória dos desinformados ou rn_ani_- - De outra parte, poderíamos discorrer sobre os gastos 
que(stas relembro o seguinte: - - astronômi~q(com a caravaria do Lula, com os gastos de telefo

19 - Foi de minha autoria a proposição que tornou obri
gatória a e~igência de certidão negativa do_ INSS e FGTS 
para que todos os entes públicos e privados pu-desscni ter 
acesso ao crédito e _à prestação de serviços ao setor público. 
(Resolução n' 58/89, oriunda do Projeto de Resolução no66/89, 
de minha autoria.) 

Como fados sabem, antes dessa obrigatoriedade, tanto 
o setor público (Estados, MunicípioS, Empresas Estatais e 
Autarquias) e as empresas do setor privado, prestadoras de 
serviços para o setor público, se apropriaVam do dinheiro 
do trabalhador. A Previdência Social não tinha dinheir.o para 
pagar os aposentados e muito menos para repassar os recursos 
à Saúde. Agora tem. E o primeiro a coloCar essa obrígato
riedade como norma legal, foi este hurriilde "SenadOr boia-dei~ 
ro., de Pernambuco. 

2~- É-de minha autoria a Lei que salvou os Clubes de 
Futebol da falência (o Golaço), e possibilitou à Previdência 
Social receber mais de 2 trilhões de cruzeiros de débitos atrasa~ 
dos dos clubes de futebol. (Projeto de Lei n' 264, de 1991.) 

Essa lei resolveu. em definitivo, o problema das contri~ 
buições futuras, já que os clubes estão agora pagando 5% 
da renda p~ra a Previdência Social. 

3~- É de m.inh~ autoria a proposíção legal, já aprovada 
no Senado Federal por unanimidade, que disciplina a entrada 
de capitais estrarigeifos pira as micro. pequenas e médias 
empresas, em pareceria com empresários nacionais -(Projeto 
de Lei n~ 75, de 1991) e -- justiça se faça -está presente 
aqui o Senador Mansueto de Lavor que fof um do comandantes 
dessa aprovação. 

Como todos sabem, as micro, pequenas e médias empre~ 
sas são responsá~eis por mais de 70% do_emprego no Brasil. 

nemas dos petistas, todos cuSteados com· recursos públicos, 
sem nenhl}!l:J. resultado positivo para os trabalhadores ou para 
a Nação. E a utilização dos dinheiro dos sindicatos? 

Porta~tp, é chegada a hOra de acabarmos com a hipocrisia 
e a falta de, .competência desses pseudo Centros de Cultura, 
que nenhuma contribuição apresentam para a solução dos 
problemas da fome e da miséria do meu Estado e recebem 
polpudas v.erbas e aplausos dos "arapongas" da corporação 
engajada_ no processo de tomada do Poder Central do País 
e a d_errocada das instituições, _até o controle do Judiciário. 

Apesar de todo esse fariSaísmo das ~'viúvas do Muro de 
Berlim", fico satisfeito pelo reconhecimento de que o meu 
trabalho está recebendo o apoio do povo de Pcrnamhu_co. 
pois, se aSsim não o fOsse, os meus detratoies não estariam 
tão preocupados e os índices de minha popularidade não esta~ 
riam incoJ11o.dando os adversários. 

Assim, quero comunicar ao Senado Federal e à Nação 
que os cadernos que estão sendo enviados a todas as prefei~ 
turas de meU_ Estado, independentemente de coloração parti~ 
dária, para serem distribuídas na rede escolar pública, foram 

- impressos na Gráfica do Senado e pagos com as minhas cotas 
de representação. Tudo às claras e legalmente feito, conforme 
poderá ser comprovado e atestado pelas autoridades compe~ 
tentes. Aliás, no próprio caderno, na última página, consta 
tal informação a respeito da transparCncia e legalidade do 
fato. 

Antes de concluir, quero reafirmar a minha concordância 
com as palavras do Presidente do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE). Ministro Sepúlveda Pertence, quando diz que as regras 
eleitorais deVem ser rígi~as, claras e não hipócritas. O Con~ 
gresso Nacional deverá aprovar uma lei eleitoral qu-e disponha 
sobre direitos e deveres da classe política e que. inclusive, 
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preveja penas para os ''arapongas" das corporações que aten
tam contra o bom nome das autoridades e das instituições. 

Aos Dirctorcs do Centro de Cultura Luiz Freire, de Per
nambuco, desafio que apresentem um trabalho que tenha con
tribuído para a melhoria de vida dos pernambucanos. 

O Sr. Eduardo Suplicy- V. Ex~ me permite um aparte? 
o·sR. NEY MARANHÃO -Ouço V .. Ex• com prazer, 

Senador Eduardo Suplicy. 

sobrt;!-isso. Estou aqu_í pensando alto, Senador Ney J\,faranhã9. 
Será isso a utilização mais adequada? Otlf~m sape possamos 

_ nós, Senadores, refletir-sobre isso e ver se _é o maiS adequado, 
inclusive, nesta ocasião, ·vespera dC- u-m -ano- -eleitoral. Por 
isto coloco em dúvida. Se não estaria o Céhtrõ. de Cultura 
Luiz Freire, n~ yisãO-_-deles, "cOÍIÍJitandÓ cOm esse artigo da 
Constituição: Que~ ::;abe deva a.Me.sa do SenaQo, Quem 
reun-ião com a representação doS -partidos, pensar se_ isso é 
ou não correto, e daí comunicarmos aos membros daquele 
Centro. V. Ex• sabe, ainda não faz muito tempo; a própria 

O Sr. Eduardo Suplicy - Senador Ney ,Maranhão, em re\'ista Veja fez uma reportagem sobre esse ti.Pó de pUblicação 
relação aos termos ofensivos com que V. Ex•_ se referiu aos que, aos olhos dos jOrnalistas, [oi considerada tambt!m uma 
companheiros do Partido dos Tiabalhadorcs, de Pernambuco inadequação, algo que conflitava com essa versão da Consti-
e de_ outros municípios desta Nação, creia V. Ex~ que são tuição de 1988. Eu,_Senador Ney Maranhão, quando Prcsi-
termos inadequados, usadl?s, por exemplo. por aquele_~ o que dente da Câmara Municipal de Sªo Paulo, fui insta9-,0,, i.nclu-
têm, hoje, grande preocupaçãO com ação fisç3.1izatória, que sive pelo trabalho fiscalizador da imprensa, a reunir _a __ :f\1e:sa 
nos é concedida pela Constítuíção, do Partido dos Trabalha- e as lideranças políticas daquela Câmara Municipal, p-ara disci-
dores. Sempre que qualquer cidadão, em qualqu_er lugar deste plinar aquilo que era impresso na Gráfica da Câmará dos 
País, observar problemas e nos comunicar, cabe a nós, Parla- _Vereadores de São Paulo. Algumas das publicações estavam 
mentares membros do PT, desvendar, oQ~e_r_yar, verificar, sendo consideradas, aos olhos da opinião pública c da impren-
constatar a irregUlaridade até o fim; denunciá-la ao Ministério sa, como inadequadas e abusivas a utilização da gráfica. _foi 
Público, ·aos órgãos competentes, chamar a atenção dos mem~ então que disciplinamos. Uma das exigências--=-:.... e isso é aqui 
bros do Executivo e do Legislativo, quando for o caso. Assim, observado na Gráfica do Senado-:-~ que no impresso cons-
avalio que os membros do Parttdo dos Trabalhadores estão, tasse '.'Gráfica da Câmara Municipal''. Mas se~á que tudo 
sim, proc_ura~do chamar a ~tenção para: a obs.erváncia ?a no r~ pode ser_ publicado? Será que poderia ser qualificado como 
m_a ~onst!tUCI?~a_l no que dtz_respetto ao em _r rego d~ dmhetro de utilização para d.mpanha eleitoral,_ ou algo _nesse sentido? 
publico. De t_mciO, quero dtzer. que respeit_o. o_ trabalht.,> de ......., Então, coloco para V. Ex~ pensar, como companheirO fraterno 
V. Ex~, descnto no seu pronu~ctamento, partrc:'larmente no de V. Ex• neste Senado, apesar de nossas diferenças de pro pc-
tocante aos esforços para a9u1 apresentar prOjeto.s 9ue, no sições, de ângulos e de pontos de vista. Estão aqui os Sena-
entender de V, Ex~. são do mtercsse do povo brastleiro. Em dores Mansueto de Lavor e Aureo Mello e_ cada um tem 
algunsdcssesprojetos-conformeV.Ex~sabe-:-VOteifavora- que pensar no que é ou não legítimo imprimir na.- Gráfica." 
velmente. Eu, por exemplo, consid~er~i _1-~gítimo utilizar _os sen.:içõs da 

O SR. NEY MARANHÃO- Faço justiça a V. Ex• 

O Sr. Eduardo Suplicy- Mas, há, Senador Ney Mara
nhão, no caso da impressão de cadernos escolares com o nome 
dos Senadores, mesmo que neles constem alguns de seus proje
tas, de seus trabalhos, uma dúvida: em que medida não estaria 
esta impressão conflitando com o que preceitua o art. 37, 
§ 1'-', da Constituição da República Federatíva do Bfã:Sil, onde 
se explicita que '"a publicidade dos atos, programas, obras, 
serviços e camp-~mhas dos órgãos públicos deverá ter caráter 
educativo, informativo ou de orientação social, dela não po
dendo constar nomes, símbolos ou imagens que cara-Ctei"izem 
promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos". 
Sei, perfeitamente, que não é V. Ex" o único Senador a mandar 
imprimir, na sua cota, cadernos c~colares pata distribuição 

, em escolas públicas. Trata-se, obviamente, de algo de utilidade 
pública, de utilidade para os estudantes~ para as crianças. 
Mas em que medida deveria este material, com recursos públi~ 
cos, ser impresso com o nOme de Um Parlamentar, não _importa 
se de V._ EX" ou de o.utro? Quem sabe possamos até, nesta 
oportunidade, pensarmos juntos. Seria adequado que hou
vesse a continuidade desse_ procedimento por parte de alguns 
Senadores? Qual é a regra de uso de impressos por parte 
do Senado com respeito a isso? Não estaria havendo uma 
certa liberalidade? Porque uma coisa é() SenadCir _ter o direito 
de usar os serviços da Gráfica e que dizem respeito ao seu 
trabalho legislativo. Então, V. Ex• relata_o tcor__dc seus proje
tes, o seu esforço para franstnitf{, nàO só- ao seu Estado, 
mas a toda a população brasileira a qualidade -e a natureza 
de seu trabalho no Senado Federal. V. Ex~ citou cadernos 
escolares, e eu, por exemplo, tenho um pouco de dúvida 

Gráfica do Senado para imprimir um trabalho a respeito de 
toda a história do debate realizado no_Senado Federal. sobre 
o Projeto de Garantia de Renda Mínima. Então, as palavras 
de V. Ex", na noite daquele debate, estão impressas em- Um 
llvro. Coflsiderei válida essa impressão, pois muitas pesSoas 
vêm ao meu gabinete interessadas no a~sunto. Essas selo algu
mas coisas que considerei relativas ao meu trabalho no Senado 
Federal de imprimirna Grâffca:o Então, foi um critério que 
avaliei comO adequado. V. Ex'.' terá outros. Será que isso 

. deveria ser objeto de disciplinamento pelo Mesa do ~~nado, 
de uma forma mais rigorosa, para não termos qualquer dúvida 
sobre s_e _a Constituição está sendo respeitada'? Era o que 
eu gostaria de propor a V. Ex• 

O SR. NEY MARANHÃO- Senador Eduardo Suplicy, 
desde o início da nossa amizade. sabe da minha admiração 
e do- meu rt:speito por V. Ex~ 

O seu aparte foi muito construtivo, respeitoso e de um 
homem que aqui, no Senado, deseja sempre colaborar c acer
tar. Mas veja a mínha revolta, Senador, sobre o problema 
dos cadernos; não é de hoje que faço a doação, e não é 
de hoje que tem esse nome: ~·senador Ney". E mais ainda, 
Senador; tenho tudo documentado,_mas ainda não encaminhei 
à Justiça de Pernambuco. O Centro Cultural Luiz Freire de
nunciOu essa cptrega, e eu ainda não a fiz, mas parece que 
eu_estava prevendo, porque no caderno tem tudo iss_o que 
~tou dizendo, ou seja, onde é publicado, de onde saem as 
verbas etc. Eu me bato, Senador, para que esses cadernos 
sejam entregues, independente de cor partidária. Cito o MUni
cípio de Escada, que pertence ao seu_Partido, c todas as 
minhas correspondências com os prefeitos nem de leve_ dão 
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a entender que, com a doação desses cadernos às escolas 
municipais, venha a me beneficiar políticamente. Dou a minha 
palavra de honra que se houver alguma correspondência mi
nha, qualquer que seja, em Pernambuco~ dando a entender 
algum interesse político, renunCio o meu m-andato amanhã. 

Então, Senador, se eu tivesse, por-exemplo, interesse 
político, não maõdan:ã--para o Prefeito de Olinda, que é meu 
adversário. Mandei correspondência, pedi, todo ano eu peço, 
o número de cadernos que as escolas municipais precisavam, 
a todos, indistiiltaniente. 

Hoje, Senador Mansueto de Lavor, fiquei impr_esSionado, 
quando soube que as escolas do Município de Jaboatão têm 
mais alunos que as de Recife: Jaboatão tem cerca de 100.000 
alunos, enquanto Recife tem 94.360, aproximadamente. Um 
caderno, Senador, para aqueles alunos, é uma coisa muifõ 
boa. V. Ex~ não_ sabe como eles ficam alegres com isso. E 
esse centro impede_ que eu distribua essa quota, como sempre 
fiz. Se fosse a primeira vez, estaria ·tudo bem. E vou dizer 
a V. Ex~ que, coincidentemente, no ano pa_ssado houve eleição 
municipal e nunca ocorreu um protesto com respeito a esses 
cadernos, e o impresso como está lá. A minha revolta foi 
esta. 

sob a influência do PT, senão pelo adesismo ao partido então 
dominante no Estado, que é o PFL. Mas deixemos de lado 
essas questões. Registro com alegria o gesto de nobreza de 
V. Ex• por reconhecer que teria se excedido talvez nessa ou 
naquela expressão e se propõe a retirar. Primeiramente, é 
preciso considerar dois pontos: primeiro, houve o exagero 
na reação do Diretor do Centro de Cultura Luiz Freire. Na 
realidade, ele quis duas coisas: fazer uma tempestade em copo 
d'água, um estardalhaço, chamar para si a atenção - o que 
não faz nas questões específicas do Centro, lamentavelmente 
-e, por outro lado, evidentemente, barrar um trabalho que 
considero positívo. Enquanto V. Ex~ faz distribuição de cader
no~ às escolas públicas municipais do Estado, atende a uma 
necessidade dos alunos e informa também sobre a atuação 
de um homem público, o que interessa aos alunos. Mas a 
questão levantada pelo nosso eminente colega, Senádor 
Eduardo Suplicy, é da maior importância. É preciso que leve
mos em frente esse debate, aproveitando-se desse episódio, 
aprofundando a questão. Não me passa pela cabeça que V. 
E~ tenha intencionalmente quérido ferir o art. 37. 

O SR. NEY MARANHÃO - Correto, Senador! 

Peço desculpas a V. Ex• Sou um homem muiÍQ f~ãnco, O Sr. M3.nSUeto de Lavor-_ O próprio Senador Eduardo 
às vezes_ ríspido. Se usei palavra m"'{s ríspida com respeito Suplicy disse qu7 tem ?úvidas sobre isso. Cànsidero que ~ão 
a alguma coisa que possa ter ferido à sensibilidade de V. h~u~e nenhuma mfraç_ao ao _art. 37, porque ele fala ~e órgaos 
Ex~ eln relação ao_ s_eu Partido, peço desculpas. Se V. Ex~ pubhcos, ~e pessoas ~nve_:;ttdas em po.der:s executivos que 
desejar, posso retirar alguns trechos do meu pronunciamento--~~-se aproveita~ da obngaçao de ~om_umcaçao g~vernamental 
da publicação nos Anais. Q_que interess~ a:··nôs, Senador, p~ra promoçao pessoal ou part1dána. Mas, evidentemen~te, 
a esta Casa, é o diálogo, que é muito impoitante. nao é _o caso _da Gráfica do Senado, Senador Ney Maranhao. 

Mudando de um pólo a outro, dizia- ao ex-Presidente: A Grafica ~o Sf!:!"J:ado, a?sol':ltan:_en~e, enquanto proíb~ apro-
"Veja o Senado por outra ótica, porque aqui é a Casa de paganda clara~ente e}:ttoral, nao Impede que se faça propa-
homens de cabeça· fria, com os pés no chão, de experiências ganda_ de partido _poh~tco. Eu, po: exemplo, posso divulgar 
administrativas de que todo governante não pode deixar de excl~stvamente mat~nas, promoçao e. propagan~a do meu 
prescindir.'' Senador Eduardo Suplicy, agradeço a V. Ex~ o partido dentro_da mmha_cota, porque ISSO o Regimento não 
aparte. me proíbe. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Acho importante a atitude 
de V. Ex~ em pedir desculpas. Sei que saherá escolher os 
termos que deverão ser substituídos ou _c_ortados de sua fala. 
Obrigado. 

O Sr. Mansueto de Lavor- Permite-me V. Ex~.um apar-
te? 

O SR. NEY MARANHÃO- Ouço V. Ex• com prazer. 

O Sr. Mansueto de Lavor - Senador Ney Maranhão, 
quero registrar, antes de tudo, o gesto __ de grandeza de V. 
Ex~, que achando realmente que deveria retificar uma expres
são mais imprópria, no que se refere aos militantes do PT, 
propõe-se a retirá-la. Esse gesto é nobre e é isso que faz 
V. Ex~ ser admirado nesta Casa até por pessoas que tomam 
posições diferentes das suas do ponto de vista político. Eu 
queria ressalvar que, talvez, o tiro tenha sido errado. Justifi
ca-se ainda mais, além da questão política, a solidariedade 
e aquela urbanidade que caracteriza o tratamento, aqui, entre 
senadores dos diversos partidos. Mas há também um proble-

. ma: V. Ex• atirou naqUilo que não era o_ alvo, porque o Centro 
de Cultura Luiz Freire, ligado a um grupo político de Olinda, 
opde tenho amizades, está mais para o PFL do que para 
o PT. Sabe muito bem V. Ex• qual é a história e qual a 
trajetória traçada desde o falecimento_ d_o sa.udos_o e_ grande 
brasileiru que foí o- Senador Luiz Freire. Não creio que lá 
seia realmente um centro - digamos asSim _:_ de estudos -

O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello. Fazendo soar a cam
painha.)- Tomo a liberdade de interromper V. Ex~ para 
advertir que o tempo do orador e da sessão já está" se esgo
tando. 

O Sr. Mansueto de Lavor- Serei rigidameflte obedieõ.te 
a V. Ex~ e ao relógio, digníssímo Presidente. Ell pediria apenas 
pertnissãó pata encerrar ó meu raciocínio. Creio que eSse
debate levantado pelo Senador Ney Maranhão e o aparte 
do eminente Senador Eduardo Suplicy interessam a todos 
os Senadores que estão aqui ~somos pouc:os - e aqueles 
que nos ouvem -muitos, com certeza- nos seus gabinetes. 
Eu queria ··tomplementar, obedecendo ao digníssimo Presi
dente, dizendo que, nesse ponto, apesar de achar importante 
a argumentação do Senador Eduardo Suplicy, dela queria 
discordar porque não se enquadra propriamente nas publica
ções da Gráfica do Senado no que se relaciona ao trabalho 
parlamentar; enfim, não se enquadra no art. 37. Ele se refere 
às repartições públicas, aos órgãos públicos, especificamente 
do Executivo. · 

O SR. NEY MARANHÃO- Exatamente, Senador . 

O Sr. Mansueto de Lavor - Ora, ao invés de V. EX" 
publicar seus pronunciamentos; ão iilVéS de fazer propaganda 
do seu partido - e tudo isso é permitido -, renunciou a 
tudo isso e fez um trabalho de atendimento a um(l necessidade 
pública. Mas ã. quem? Às crianças, alunas das escolas públicas 
municipais. · 
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O SR. NEY MARANHÃO- Q·ue não são rlerri eleitor~s. 
Senador Mansueto de Lavor. 

O Sr. Mansueto de Lavor- Aliás, praticamente nenhum, 
porque não têm a idade de 16 anos. que é a idade em que 
começa facultativamente o direito de votar, pois o dever de 
votar só é a partir dos 18 anos. Então, não vejo por que 
~e q~erer macular ação tão mcritPria, tão benéfica, que devia 
msp1rar outros senadores e parlamentares para, cada vez mais, 
destinarem parcela de sua cota para uma ação de tanto inte~ 
resse público como essa. Não vejo como- caractefizar esse 
ato como uma infração, algo que tenha ferido a ética, como 
pretendeu fazer, mediante uma ação espalhafatosa, o dirigente 
do Centro de Cultura Luiz Freire. Só distorções, só o eXibicio~ 
nismo de algumas pessoas que arranjam espaços facilmente 
por esses métodos poderiam levar V. Ex~ a sustar_ um trabalho, 
uma iniciativa tão meritória como_ essa. Quero Solidarizar~ me 
com a sua ação dizendo, de público, que não vejo como cara c~ 
teri~ar uma infração a dispositivo constituciOnal e a dispositivo 
regtmental. Isso não fere absolutamente as disposições quanto 
ao uso das quotas dos parlamentares pela GriHica. Por outro 
lado, aqueles que pinçam um epiSódio- como esse e fazem 
tanto estardalhaço pela imprensa esquecem~se da riqueza da 
ação parlamentar de V. Ex~ nesse elenco todo. E, se não 
me engano, V. Ex~ se esqueceu de citar uma iniciativa-da 
maior ilnportância. Não disse que é autor da proposição -
também Já aprovada - da CPI das Contas Públicas, estou 
certo? 

O SR. NEY MARANHÃO~ -Sirll, eu não disse. 

O Sr. Mansueto de Lavor- Pois é, eu queria lembrar 
isso. Estou atualizado sobre a atuação de V. Ex• 

O SR. NEY MARANHÃO - Muito obrigado, Senador 
Mansueto de Lavor. 

O Sr. Mansueto de Lavor - Tenho até a obrigação de 
acompanhar o seu trabalho. Dentre essa relação que V. Ex• 
fez das mais importantes iniciativas, disse que houve uma 
que _se esqueceu de mencionar._Trata..-se da CPT das Contas 
Públicas, também da autoria de V. Ex~ Por essa sua atuação 
e pelo testemunho da Casa, V. Ex~ merece toda a nossa solida
riedade e o nosso respeito, pouco importaiidO que, em Certos 
momentos, esteja em uma posição e eu esteja em- outra, como 
estivemos no Governo Collor. Hoje V. Ex•, ao me encontrar 
nos corredores d.a Ala Senador Teotónio Vilela, disse-me que 
foi visftar o Presidente. Eu sabia, desde logo, que se tratava 
do ex-Presidente Fernando Collor. Eu lhe disse: - Senador, 
mais_ uma vez, meus parabéns. É assim que se faz. V. Ex~ 
não é como esses vira~casacas que até a última hora se aprovei
taram do Governo Collor como dos governos militares. Na 
última hora, viram a casaca, apóiam o novo goy'éffio~_quando 
esse governo cai apóiam O outro, apóiam sempre, querem 
permanecer em __ evidência. Isso não é atitude. Por isso, __ V. 
Ex~ merece o nosso apoio c o nosso respeito. Erã·o que eU 
lhe dizia há pouco no corredor. V. Ex~ tem realmente a simpa
tia e a admiração de seus Pares, nesta Casa, por essa suas 
posições que demonstram caráter e coerência .POlítica de fun
damental importância para o homem público. Quanto ao epi~ 
s6dio, V. Ex• fique tranqüilo, porque, na realidade os parece
res, com certeza, irão confirmar essa nossa posiçãO que não 
fere nem o Regimento Interno nem a Constituição. MUito 
obrigado. ~~~ 

O SR. NEY MARANHÃO - Senador Mansueto de La~ 
vor, quero agradecer a V. Ex~ pela sua solidariedade nesse 
episódio. O aparte de V. Ex~ muito me envaidece, pois V. 
Ex~ é possuidor de um currículo enriquecedor e desempenha 
um trabalho que conhecemos de perto, principalmen.te o do 
~etor das micras, médias e pequenas empresas- o que signi
fica 70 ou 80% da vida econômica do País. Portanto, collhece 
bem a situação. Só tenho a lhe agradecer pelo apoio. 

O nobre Senador comentou a visita-que fiz hoje ao ex~Pre
sidente Fernaondo _Coll9r para cumprimentá~ lo pelO aniver~ 
sário. Quero dizer a--v. Ex• que tenho posições claras. No 
meu E~tádo sempre tive, -âesdc o_ início, uma posiçào clara. 
~m Pernambuco, independentemente de partido, tenho como 
hder um homem em quem voto e a quem ajudo. V. Ex•, 
~~mo Presidente da C<?missão de Orçamento, teve Oportu
mdad~ de dar grande aJuda ao nosso Estado, mas, principal
mente, a esse homem que .se destaca, conforme mostram as 
pesquisas, como prefeito ·'de Recife - 1arbas Vasconcelos. 
V .. Ex~ sabe que, independentemente de cor partidária, sempre 
dei ~m voto descoberto a esse homem público, que é do 
partido de V. Ex• 

Quero agradecer, Senador Mansueto de Lavor - que 
neste instante assume a Presidência do Se-nadO ·Federal -
o oportuno aparte que muíto mC. confOrta e me in'centiva 
para o trabalho parlamentar. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bemt). 

Durante o discurso do Sr.Ney Maranhão, o Sr.AÚ
reo Me/lo deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Mansu~to de Lavor. -- - __ 

O SR. PRESIDENTE (Mansueto de Lavor) -A sessão 
fica prorrogada por mais cinco minutos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Aureo Mello. 

O SR- AUREO MELLO (PRN - AM. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente e Srs~ Senadores, V. E~ 
e Q _Senador Ney Maranhão fizeram referência ao fato_ dé: 
que no dia de hoje acontece o aniversário natalício do Presi
dente Fernando Collor. S. Ex~ mantém o direito a esse título, 
como manteremos o_ direito ao título .de Senadores, mesmo 
afastados do Senado Federal._ ou mesmo ao fim do _n_cisso 
mandato. .- -. -, , . , . ~ , .. -, 

Quero expressar, individualmente_, o meu contentamento 
por este evento e dizer da minha fé _e_ da certeza de que 
S. Ex~ poderá, em breve, vir a ser candidato, com a sanção 
do Supremo Tribunal Federal, à sua reivindicação de postular 
cargos eletivos. 

Ao Presidente Fernando Collor envio, desta tribuna, um 
grande e afetuoso abraço, expressando o agradecimento a 
um brasileiro que muito fez pelo Brasil e pelas grandes realiza~ 

· Ções ide-alísticãs que a_inda ele estava por empreender. 
Muito obrigado, Sr. Presidente. 

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

0 SR- SENADOR JÚLIÚ CAMPOS (PFL - MT. Pro
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, S~ e Srs. Sena
dores, em atenção a-o nosso requerimento de informaçõe-s; 
o Excelentíssimo Sen&or Ministro da Saúde, Dr. Jamil Had
dad, enviou a esta Casa respostas às indagações nele contidas 
_<!_!_e~eito da detecção dos vírus linfotrópicos humanos (HTL~ 1 
e HTL~2) em bancos de sangue do País. Esses vírus são do 
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mesmo grupo dos vírus da AIDS/SIDA e foram isolados em 
1978. Têm uma evolução lenta no organismo humano, poden
do inclusive passar de um~ geração a ootra de forma silente. 
Já foralJl identificados na Asia, Africa e Caribe e, mais recen
temente, no Brasil. Da mesma forma que os vfrus da AIDS/SI
DA, podem ser transmitidos pelo sangue_,_ leite materno e 
por via sexual. É causador de vários tipos de linfoma na África 
e de diferentes formas de leucemia no Japão. 

Tendo sido identificado no Brasil pelo Instituto de Infec
tologia Emílio Ribas de São Paulo em populações de Salvador. 
Rio de Janeiro e São Paulo, inclusive com prevalência elevada 
em certos grupos humanos, em torno de 18% entre os exami
nados •. manifestamos desta tribuna nossa preocupação com 
a saúde. dos brasileiros e solicitamos informações ao Ministério 
da Saúde sobre as providências tomadas para prevenir a propa
gação desses vírus no Brasil. 

Sr. Presidente, se, por um lado, temos que louvar a pres
teza com que recebemos a resposta do Excelentíssimo Senhor 
Ministro, por outro, temos que manifestar nossa preocupação 
com o problema. Não há ainda a realização rotineira de testes 
para a detecção em bancos de sangue dos vírus HTLV-112. 
E mais, Srs. Senadores, no relatório encaminhado pelo órgão 
técnico do Ministério .da S_a_ú_de, Coordenação-Geral do Pro
grama Nacional de Controle de Doenças Sexualmente Trans
missíveis, há referência de que mesmo a triagem dos vírus 
da AIDS/SIDA só está sendo feita em apenas 50% do sangue 
transfundido no País. Se a situação de risco alcança nível 
~larmante para AIDS, imaginem para e~ses novos vírllSt! 

Neste momento está em fase de execução um estudo 
ffiulticêntdCo, coordenado pelo Programa Nacional de Con
trole das Doenças Sexualmente Transmitidas/AIOS e pela 
Coorden!lção Nacional de Sangue e Hemoderivados do Minis
tério da Saúde, sobre a prevalência dos HTL V-1 e 2 em dq_ado
res de san·gue no Brasil. Os resultados desse estudo estão 
sendo esperados para o próximo mês de setembro. 

Sr. PreSidente, Srs. Senadores, estamos ainda neste está
gio: transfuSão de sangue é um procedimento de alto risco. 
A cada dia tomamos conhecimento de novas doenças passíveis 
de serem transmitidas pelo sangue. Esperamos que o Minis
tériO da Saúde implante o mais breve possível os cuidados 
necessários para a ptdteção da população brasileira sujeita 
à transfusão de sangue total ou de s_eus derivados. De_inledia
to, é imperioso que testes para triagem de hepatite B, sífilis, 
doença de Chagas e AIDS/SIDA sejam realizados em 100% 
do sangue transfundido no País. Isto é o mínimo que podemos 
exigir dos bancos de sangue. O Sistema Único de Saúde tem 
obrigação de fiscalizar esses serviços para·gar3:ntir o cumpri
mento <;la Lei n" 7.649/88 . 

Era o que tínhamos a dizer. Muito obrigado. 

O. SR. PRESIDENTE (Mansueto de Lavor)- Concedo 
a palavra ao nobre Senadoc~lberto_Miranda. 

O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB- AM. Pronun· 
cia o seguinte discurso.) -Si'. Presidente, Sr~s e Srs.. Senado
res. pretendo, neste dia, trazer ao conhecimento desta Casa 
alguns elementos informativos que-deixam bem claro o caos, 
a desordem e a falta de ética e probidade administrativa que 
se instalaram em algumas empresas estatais no âmbito federal. 

Diante-dos dados que tenho em mãos, aguardo do Chefe 
de Governo medidas saneadoras urgentes, para que se restau
re a moralidade na administração dessas entidades, que sobre
~ivem às custas do sacrifício do povo brasileiro. 

Nesta hora o Governo tein a obrigação de provar à socie
dade que é sério, que é honesto e que __ cumpre fielmente o 
compromisso assumido perante o Congresso Nacional de tudo 
fazer em prol do BrasiL 

Refiro-nie~ ao implemento de um dos itens _de Programa 
de AlimentaÇão .do Trabalhador, mais especificamente a con.: 
tratação dos Vales Refeição·; 'AlimentaçãO e Cestas Básicas 
a serem fornecidas por empresas do ramo. 

A babel que se erigiu em torno desses contratos firmados 
por centenas de estatais deixa transparecer, sem maiores difi
culdades irrC_gúi_aridades -ta-rriaiihas, capaZes de propàrcionã.r 
prejuízos vultosíssimos para7 cr Erário. · 

Inicialmente, _causa espécie o fato de se fii-iiuüein cOntra:. 
tos Cõm praioS para pagãfueõtb que vãr"iam de s· dias," como 
é á·"cã:so da Empresa BraSileira.' de Correios e Telégrafos
ECT a 36 diãs', qUe é o prazo fiXado para que a r_ede Ferroriáiià 
Federal S.A. reembolse "tick:ets". 

Compulsando a _documentaÇáo em meu poder, é possível 
divisar grande disparidade nós- prazos de pagamento a ser 
feito às empre·sas fornecedora:s aos chanüidos vales refeição 
e seus congênefes, por parte das empresas estatais. -

Menciotio-, a título de ilustração, para os Srs. Senadores, 
os seguintes qados: _ 

Rede Fei-ro viária Federal S.A. - 36" dias 
BR Distribuidora (Grupo Petrobrás)- 34 dias 
CONAB- 33 dias 
TELE BRÁS- 7 dias 
ECT -5 dias 
Como se explica esta diversificação de pr~zos para p_aga

mento dentr_o_ do próprio Governo? 
Sabendo-se que as taxas diárias nos investimentos finan

ceiros já Liltfapassaram a- casa de 1%' conio pode_ a ECT 
abrir mã_o de recursos que poderiam ficar em· sé:us cofres 'pof 
mais _de 30 dias? Que estranho -fenômeno é eSse- que leva 
a administração de uma empresa se apressai- em firmar um 
contrato de prestação de serviço em que o prazo para o paga
mento do mesmo é extremamente curto, quando se tem nOtícia 
de que operações desse mercado prevêem prazos muito mais 
elásticos? 

Seria despropositado se insinuar, ou pelo menos imaginar 
que uma negociação desse jaez é prejudicial à empresa c_ontrà~ 
tante? Acredito que não. 

Ora, os valores desses contratos são elevadíssimos, pois 
se destinam a beneficiar milhares de servidores. Um dia, neste 
caso, importa na renúncia de -ingressos de quantias de grande 
porte. 

Alé-m do mais, o que justifiCárla-- a -adoção de cláusula 
contratual que prevê a prorrogação automática de um contrato 
com vigência de 1 ano, por mais 4 anos? 

Parece-me curiosa, para não dizer suspeita, uma Cláusula 
contratual com esse teor_ 

Pois ela está contida, expressamente, nos contratos firma
dos pela ECT com várias- empresas do ramo de fornecimento 
de ''tickets'~. 

Ora, Sr._ Presidente e Srs. Senador_es, é inconcebível que 
tais fatos ainda ocorram na administração federal, quando 
o Senhor Presidente da República, cuja honra pessoal não 
se discute, c;ostumeiramente brada aos quatro ventos a probi
dade absolu.ta do seu governo, que s_e_ach~ria acima de qual
quer suspeita. 

Ê de t9.do recomendável que Sua Excelência, que tantas 
vêzes tem &.~ pronunciado sobre questões consideradas de va-: 
rejo, adote medidas efetivas visando expurgar mais ess-e canCro 
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que tem se dissiminado na administração de grande número 
de empresas estatais. 

Se, como se presume até prova em contrário, o Governo 
atual é composto por pessoas competentes e íntegras, fica 
difícil de se entender como irregularidades como as que acabo 
de narrar se avolumem no âmbito da administração indireta. 
Os exemplos de malversação são tão marcantes, que o Banco 
do Brasil resolveu instituir o·seu próprio sistema de vale ali
mentação. Talvez não seja a solução ideal para o problema, 
mas certemente essa providência elimina a possibilidade de 
atos de corrupção ou ineficiência administrativa. -

Sr. Presidente e Srs. Senadores: 
Espero que, diante desse! quadro pouco recomendável 

com relação à probidade administrativa, o Governo federal, 
com a máxima urgência, determine a elaboração de novas 
licitações, inclusive sob a égide da recente Lei n~ 8.666, de 
21 de junho do corrente ano, que contém mecanisMos morali
zadores que podem inibir a prática costumeira de atos lesivos 
ao erário. 

Entretanto, Srs. Senadores, se nada for feito pelo Execu
tivo, no sentido de unificar as cláusulas contratuais que propi
ciam prejuízos ou esbanjamento de dinheiro público, saibam 
que este Senador não descansará e, se preciso" fOr, assumirá 
semanalmente esta tribuna para cobrar do Senhor Presidente 
da República as medidas que lhe competem visando sanear 
as estatais mal administradas. 

Por outro lado, entendo que deve o Tribunal de Contas 
da União, no âmbito de suas funções fiscalizadoras, investigar 
tais ocorrências e, identificar os responsáveis pelas irregula
ridade, acionar a Procuradoria-Geral da República a fim de 
que seja instaurado o competente inquérito na área judicial. 

Visando, ainda, coibir excessos, desmandos ou arbitrarie
dades, fão comuns nas negociações que envolvem a contra
tação de "tickets" destinados ao fornecimento de alimentação 
aos servidores por parte das empresas estatais, determinei 
à minha assessoria um estudo sobre a matéria, a fim de apre
sentar projeto de lei p_erante esta Casa, com o objetivo de 
disciplinar as relações entre administração pública e os presta
dores dos senriços supracitado&. 

Outra ~corréncia que beni demonstra o desvario que toma 
conta do setor das emp~esas públicas e_ de economia mista, 
diz respeito à TELEBRAS. 

Pasmem, Srs. Senadores! A Presidência des~ª--~mpresa, 
sem qualquer entendimento prévio com as empresa~_g_u·e inte
gram o Sistema, autorizou a aquisição de no.OCHl terminais 
modelo Trópico-RA, equipamento esse cuja instãlãção está 
sendo realizada em algumas daquelas empresas e apresentado 
sérios problemas de software. 

O absurdo, neste caso, está no fato de que o material 
adquirido, que corresponde â parcela mais simples de implan
tação, representa apenas 20% do projeto global. 

Essa parcela, por envolver compra de equipamento, ~oi 
objeto de imediata decisão do Presidente da TELEBRAS 
que, num sábado, dia em que sequer há expediente na empre
sa, negociou e assinou contrato adquirindo os bens em ques
tão. 

Na hora de implantar o equipamento começaram a surgir 
os problemas técnicos, pois para tal faltaram projetos.técnicos 
e equipamento, t~is -como cabos, dutos, redes externas. 

A TELEBRAS, portanto, sem ao menos procurar saber 
se as empresas estaduais (as Teles) tinham condições para 
implantar esse sistema, adquiriU o sofisticado equipamento 

desenvolvido pelo Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da 
empresa. 

A revolta que tal procedimento tem provocado no âmbito 
das subsidiárias estaduais prende-se ao fato inusitado de ter 
a Telebrás, de forma arbitrária, imposto a adoção do novo 
sistema, independetemente de estudos prévios acerca das reais 
condições técnicas e finanCeiras das Teles. 

Algo de misterioso existe neste episódio e deve ser _ele 
objeto de investigação por parte das autoridades competentes 
do governo, pois além dos transtornos e prejuízos que estão 
sendo causados às empresas subsidiárias do Sistema Telebrás, 
a implantação do equipamento em tela implica restrições no 
mercado de fornecedores, pois somente algumas empresas 
do ramo industrializam os terminais em questão. 

Passaram a se beneficiar como fornecedores exclusivos, 
portanto, três empresas que, provavelmente, participaram da 
fase de desenvolvimento do equipamento. 

De qualquer sorte, Srs. Senadores, a decisão arbitrária 
da.,Presidência da TELE~RÁS demonstra, no mínimo, um 
acentuado grau de irresponsabilidade no trato do património 
público. 

Não posso, porque não estou de posse da documentação 
pertinente, fazer acusações formais nem responsabilizar pes
soas pela ação que acabo de relatar. Mas, tudo leva a crer 
que a súbita decisão da alta direção da TELE BRÁS foi tomada 
para beneficiar alguém, de dentro ou de fora da empresa. 

Diante dessas fundadas suspeitas, faz-se necessário e ur
gente que o senhor Presidente da República, que tem por 
dever zelar pela legalidade e moralidade da administração 
pública, acione os órgãos competentes para investigar a fundo 
as ações da TELEBRÁS nestes últimos terp.pos -e, se for o 
caso, aponte os responsáveis por irregularidades, punindo-os 
exemplarmente. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Os fatos que ora relatei nesta tribuna não são fatos isola

dos, mas, lamentavelmente, constituem práticas quase que 
rotineiras na administra-ção pública federal. 

A frase que nos últimos tempos tem sido pronunciada 
com muita frequência pelos analistas políticos, pela mídia tele

--visiva e escrita nos artigos publicados nos jornais de maior 
circulação,- É HORA DE SE PASSAR O PAÍS A LIMPO 
- , parece não ter sido ouvida pelo governo. 

A borracha da probidade, da moralidade, da eficiência 
administrativa ainda não foi utilizada pelo Senhor Presidente 
da República para apagar, de vez, as manchas que ainda ena
doam vários setores públicos. 

A sociedade brasileira clama, e exige dos políticos condu~ 
tas transparentes e retilíneas, cabendo a cada cidadão apontar 
deslises ou irregularidades. 

Com este dever, de cidadão e, ainda mais, por deter 
um mandato eletivo como representante do povo, jamais tran
sigirei. 

Confio ainda no patriotismo e no espírito público do Se
nhor Presidente da República, e espero que Sua Excelência, 
numa decisão histórica, determine de imediato que sejam to
madas as providências necessárias para que sejam todas as 
estatais submetidas, imediatamente, a severa investigação ca
paz de detectar desvios e irregularidades que ponham em 
risco o património público e venham a den.egrir o seu governo. 

O que causa espécie e chega ao ponto de sensibilizar 
negativamente a todos, no momento em que o Senhor Presi
dente, insistentemente renova brados de pureza absoluta e 
transparência total do governo, é o surgimento de um fato 
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decepcionante para aqueles, que acreditam nas palavras e na 
boa intenção do Presidente. 

É que, segundo divulgação do próprio governo, o sofisti" 
cada equipamento que deverá ser implantado no Sistema de 
Vigilância· da Amazónia - SIVAM que custará ao país de 
US$600 a US$800 milhões, será adquirido independentemente 
de licitação pública, sob o argumento de que se trata de equipa~ 
mentos destinados à segurança nacional. 

Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, não há como se 
conce_ber que, para integrar um projeto que somente estarâ 
em funcionamento dentro de 5 a _8 anos, seja necessário que 
se passe por cima da ética e da lei para comprar bens tão 
valiosos. 

São essas coisas que acabam Levando o povo a dcsacreM 
ditar nos seus governantes c nos políticos em geral.. 

De posse de maiores informações sobre o assunto, esta 
Casa, cumprindo as atribuições outorgadas pela Constituição 
Federal, deverá examinar com profundidade essa surprccnM 
dente dispensa de licitação. 

Sr. Presidente, Senhores Senadores: 
Renovo, ao finalizar este pronunciamento, a intenção 

de me manter atento ao cumprimento da missão fiscalizadora 
que se institui numa das maiores respOnsabilidades do_Legis
lativo perante a sociedade. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mansueto de Lavor)- O Senador 
Esperidião Amín enviou à Mesa requerimento cuja trami
tação, de acordo com o disposto no art. 235, II, a, do Regi- · 
menta Interno, deve ter início na hora do Expediente. A 
proposição será anunciada_ na próxima sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Mansueto de Layor) - AJ'resk 
dência comunica ao Plenário que não foram designadas matéM 

rias para a Ordem do Dia da _sessão ordinária de amanhã, 
às 9h. 

O SR. PRESIDENTE (Mansueto de Lavor)- Nada mais 
havendo a tratar, declaro encerrada a sessão. 

( LevantaMse a sessão às 18h45_min.) 

ATA DA 128' SESSÃO, 
REALIZADA EM 29 DE JUNHO DE 1993 

(Publicada no DCN- Seção ll- de 30-6-93) 

Retificação 

Na página n~ 612R, 2• coluna, na comunicação 
do Senador Valmir Carnpelo, de ausência do País. 
Onde de lê: 

... no período de 7 a 28 de junho próximo, ... 
Leia-se: . 

... no período de 7 a 28 de julho próximo, ... 

ATA DA 129• SESSÃO, 
REALIZADA EM 29 DE JUNHO DE 1.993 

(Publicada no DCN- Se,ão II -de 30-6-93) 

Retificação 

Na página n~ 6151, 1' coluna, na ementa do Par-
cor n" 204. .. de 1993, 

OndeMse lê: 
... Ofício "S" n" 431, de 1993 ... 
Leia~se: 

... Ofício "S" n" 41. de 1993 ... 
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SUMÁRIO 
I - ATA DA 160• SESSÃO, EM 13 DE AGOSTO 

DE !993 
!.l-ABERTURA 
1.2- EXPEDIENTE 
1.2.1 - Ofício do 1~ Secretário da Câmara dos Depu-

tados --

- N" 275/93, de 12 do corrente, comunicando o arqui
vamento do Projeto de Lei do Senado n\' 21, de 1988 (n" 
3.945/89, naquela Casa), de autoria do Senador Jutahy 
Magalhães, que inclui o cacau em pó na merenda escolar 
nas unidades militares e nos prdgramas sociais da União. ' 

1.2.2 - Requerimentos -
.- N9 J?O, de 1993, ~c. autoria do Senador Esperidião 

Amm, so_!lcttando ao Mimstro da Fazenda, informações 
que menciOna. 

- N? 761, de 1993, de autoria do Senador Francisco 
Rollemberg, solicitandO que seja considerado como licença 
autorizada o dia 13 de agosto do corrente ano. Votação 
adiada, por falta de quorum. 

1.2.3 - Comunicações da Presidência 
~Recebimento do Ofício ne S/81, de 1993 (n' 2.032/93, 

na ongern), da Prefeitura Municipal de Guarulhos, Estado 
de São Paulo, solicitando autorização pára que possa con
tratar ope~a~ão de crédito, para o.s fins que especifica.-

- Ed1çao, pelo Senhor Presidente da República, da 
Medi?a Provisória nn 342, de 10 de agosto de 1993, que 
autonza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal 
da União crédito extraordinário patã os fins q·ue esp€:cifiCa, 
e dá outras providências; designação da Comissão Mista 
e estabelecimento de calendário para sua tramitação. 

~ _ 1.2.4- Discursos do Expediente 

SENADOR V ALMIR CAMPELO - Crueldade do 
assassinato do jovem estudante Marco Antonio de Velasco 
e Pontes, perpetradc:> por adeptos de lutas marciais em 

Brasüia e a·indução à violência na programação dos meios 
de comunicação. 

SENADOR NABO R JÚNIOR- Reportagem de O 
Estado de S. Paulo do último domingo_, de autoria do jorna
lista Marco Uchôa, intitulado GovernadOr quer vender 20% 
do Acre para o Sul, visando atrair investidoreS agrope
cuários sulistas para o Estado. 

SENADOR RUY BACELAR....:.. Situação de insub
sistência da cultura de sisai. Reivindicação dos prc'idutorc5 
desta fibn:t no sentido da criação de um centro avançado 
de pesquisa para o seu desenvolvimento. 

SENADOR RONALDO ARAGÃO - Novas de
núncias de arbitrariedades levadas a efeito pelo Governo 
Estadual de Rondônia. 

_ SENADOR PEDRO TEIXEIRA- Considerações 
a respeito da notícia veiculada pelo jornal Correio Brazi
liense, de 12 do corrente, intitulada Bancos ameaçam Ita
mar com aumento dos juros, contendo declarações do Presi
dente da Federação Brasileira das Associações de Bancos 
- FEBRABAN sobre o aumento das taxas de juros em 
resposta à intenção do Governo Federal de reduzir osga
nhos alcançados pelas instituições financeiras. com a co-
brança de tarifas pelos seus serviços. . 

SENADOR JOÃO CALMON- Subvalorização da 
Educação pelo País, que aplica pouco e mal neste setor 
e suas conseqüências. 

1.2;5 - Requerimerito 
- N9 762, de 1993, de autoria do Senador Moisés 

Abrão, solicitando à Companhia Nacional de Abasteci
mento- CONAB, através do Ministério da Agricultura, 
informações que menciona. 

1.2.6- Djscursos do Expediente (continuação) _ 
SENADOR ODACIR SOARES -Apelo em favor 

do pagamento do auXI1io-alimentação aos servidores dos 
ex-territórios federais,. 
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EXPEDtENTE 
CBJn'aO OllAPICO DO SI!!IADO P!!DI!KAl. 

MANOEL VILElA DE MAOAU!ÁES 
Din..,.Ooralolo SUUol'-1 

. AüACI~L DA SILVA MAIA 
Dlro..,-.-
CARLUS HOMERO VIEIRA SINA 
DiniGf Aâlillioln-

DLUJo DO CONOJIIllm NACIOIIAL 

.. _ ........ _..IIIM4•ú ---1'-
1.1,;1:1: CARLOS BASTOS 
DlnwllâiWl 

S..IIIDI ······-·-.. ··-···-----· 

I'I.ORIAN AUOUSI'O COU11NIIO MADRUDA 
Dlnw .oWjuto 

SENADOR NEY MARANHÃO, como Líder -
Apelo ao Ministro António Britto no-sentidQ de prorrogar, 
por mais 30 dias, o recadastramento dos apOsentados urba~ 
nos. 

SENADOR DIRCEU CARNEIRO....:.. Esclarecimen
tos sobre inverdades publicadas pelo jornal O EStado de 
S. Paulo, do último dia 12, nas matérias intituladas Gol·-erno 
dá US$5 bilhões para aprovar lei salarial e Planalto libera 
verbas para ganhar votos, a respeito de lióeraçõcs de verbas 
pelo Ministério da Fazenda em [roca de votos para a a pro~ 
vação da medida provisória que dispOe sobre o reajuste 
salarial. 

SENADOR CÉSAR DIAS - ApOlo às autoridades 
brasileiras pela vida dos garimpeiros pr'eSõs pelo exército 
da Guianã. Inglesa, no sábado próximo·Çássado, na região 
do Rio Trombetas. 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Reforma 
do sistema eleitoral, da lei dos partido~ ·e da pfoporcio~ 

....... 1.3111•• ...... 

nalidade da representação parlamentar como forma de se 
resgatar a credibilidade dos políticos em nosso País. 

1.3- DESIGNAÇÃO-DA ORDEM DO DIA DA 
PRÓXIMA SESSÃO. . . 

1.4- ENCERRAMENTO 
2~ ÀTO DO PRESIDENTE 
N' 423, de 199J 
3- ATO DO DIRETOR-GERAL 
N' 54, de 1993 _ 
4 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS CON-

GRESSISTAS . . . -

Ata da 4• Reunião Ordinária do Conselho Delibe~ 
rativo_, realizada em 1~ de julho de 1993. 

5 - MESA DIRE:rORA 
_ . 6-. LÍDERES E V ICE-LÍDERES DE PARTIDOS 
.. 7- COMPoSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANEN

TES 

Ata da 160aSessão, em 13 de agosto de 1993 
3a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

Presidência dos Srs. Chagas Rodrigues e Magno Bacelar 

ÀS 9 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS 
SENADORES: 

AffOtiSO Camatgo _ Alulzio Bezerra_ Carlos ,Antonio De'Carli 
_ Chagas Rodrigues _ Epiblcio Cafeteira _ q;Iberto Miranda _ 
Magno Bacelar _ Nabor Júnior Pedro .Teixeira _ Valmir 
Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 10 Srs. Senadores. Havendo 
número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a protcção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 1~ Secretário procederá à leitu_ra_do Expediente. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

OFÍCIO 

DO PJUMEIRO SECRETÁRIO 
DACÂMARA DOS DEPUTADOS 

N~ 275/93, de 12 do corrente, comunicando o- arquiva
mento do Projeto de Lei do Senado n' 21, de 1988 (n' 3.945/89, 
naquela Casa), de autoria do Senador Jutahy Magalhães, que 
inclui o "cacau em pó" na merenda_ escolar, nas unidades 
mifítares e nos programas sociais da União. 

- O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -O Expediente 
lido vai à publicação. 
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Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~ 
Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 760, DE I993. 

Requeiro à Mesa, na foi"rna do dispOSto no artigo- 216 · 
dO Regimento Interno, sejam solicitadas ao Excelentíssimo 
S~nhor Ministro da Fazenda, as seguintes-irifõfmaÇ6es; _ 

- 1. Se é fato que o Banco do Brasil firmou acordo com 
vistas a criar 6 (seis) cargos de Auditor Sindical a serem distri
buídos por dirctorias do J3anco do Brasil. 

2. ComplemCntarmente, caso procedente, quais as atri-

4. Lucídio Pgf~e!la 

S.Teotónio Velela Filho 

6. José Paulo Biso! 

'7. Eduardo Suplicy 

PPR 

PSDB 

PSB'." 

PT 

DEPUTADOS 
Titulares 

BLOCP 

4. Epitacio Cafeteira· 

5 _J utahy Magalhães 

---Suplentes:_ 

buições _desses cargos e, ainda, no .conteúdo de- que acordo L José Reinaldo 1. Wilson Cunha 
fop~m estabelecidos tais cargos. _. _ ... _ ..... _ _ 2.Jorge Khoury 
, , , $~la deS.essões,. 12de agosto dei993 .. - S:ep~<)çr.Jj:sp.eri,. . . . . . . . . ·: • · 

diãoAmin. ·•··············· ·· ··- ---o3."CidCarvalhõ"' 

2. Robeào TO I-reS 
PMDB .. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - O requeri· 
mento lido será despachado à Mesa para decisão, nos termos 
do art. 216, inciso III, dO Regimento Interno. 
_ Sobre a mesa, requerimento que Será lidO PelO Sr. 1~ 
Secretárío. 

Ê lido o seguinte 

REQUERIMENTO N•16I, W; I9!Í3: 

Requeiro seja-cOnsiderada corno licença autOrizada nOs 
termos do art. 13, § 1•.o, do Reg!mento, Interno do .Senado 
Federal, minha ausência de ~rasília, no dia 13 de agosto do 
corrente ano, a fim de, como Secretário do Partido da Frente 
Liberal em Sergipe, participar de Reuniões Políticas naquele 
Estado. 

Sala das Sess6es, !2 de agOsfo dC 1993. -Seitãdor F-rari~ 
cisco RoUemberg. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- A votação do 
requerimento fica adiada por falta de quorum. · 

O Sr. Magno" Baúiàr (iefXa-·a cadeÚa 'da presi
dência, qtu• é ocupada pelo Sr. Chagas ROdrigues,_ r 
V ice-Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -A Presi· 
déncia recebeu da Prefeitura Muni,cip_al çl~ Gu_arulhos, Es.tado 
de São Paulo, o Ofício h' S/8l, de 1993, n" 2.032/91na origem, 
solicitando, nos termos da Resolução Jl0 36, de 1992, do Senado 
Federal, autorização para -que -posSa t6ritiatãr opêiação ·de 
crédito, para os fins que especifica. 

A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Eco
nômicos, onde aguardará a complementação dos documentos 
necessádos a-sua i:Õ.sr!ü.ção: -

O SR. ·PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O Senhor 
Presidente da República editou a Medida Provisória no 342, 
de 10 de agosto de 1993, que "autoriza o Poder Executivo 
a abrir ao Orçamento Fiscal da União crédito extraordinário 
para os fins que especifica, e dá outraS pioVideridas''. 

De acordo com as indicaçõe~ dasLicteranças, fica, assim, 
constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer 
sobre a matéria: · 

Titulares 
SENADORES 

PMDB 
1. Cid Saboia de Carvalho 
2. Antonio Mariz 

PFL 
3. Lourival Baptista 

Suplentes 

1. Mansw!tÕ de LaVOr 
2. Ruy Bacelar 

3.- Dario Pereira-

PPR 
4. Felipe Mendes 

PSDB 
5. Jackson Pereira 

PPS. 
6. Augusto C.irYã.lho 

PV 

3_- Laíre Rosado 

4. Jairo Azi 

5. Marco Penaforte 

' 6. Sérgio·Á;ouca 

. 7. Sidney de Miguel 7~ Benedíto de Figueiredo 

... De acordQcom a Resolução n" 1, de 1989-CN, f[ea estabe
lecido .o seguinte calendário para a_ (raffiitãçã-o da matéria: 

Dia 13/8-Designação da Coinis"sªo Mista; 
Dia 13/8- Irlstalação da Comissão Mista; 
Até 16/8- Prazo para recebimento de emendas. Prazo 

para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a _adplissibi-
lidade; _ . 

Até 26/8 -_prazo finitl da Conüss~o Mis-ta; 
Até 10/9- Pr~a~o no Congresso NacionaL 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Há oradores 

inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Valmir Campelo. 
O SR. V ALMIR CAM PELO. (P\1?.- DF'. Pronuncia 

-o segUinte aiscuiso.)- Sr. Presidente, Srs . .Senadores, a popu~ 
lação de Brasilia foi surpreendida _anteontem com um ato 
de extrema selv~geria, que revoltou e indignou a sociedade 

· corno um todo.- ' -
Cerca de dez rapazes, na faixa dos 17 aos 20 anos de 

-ruade, espancaram, até a morte, valendo-se da habílidade e 
preparo físico adqUiridos em academias de lutas marciais, um 
jovem estudante de 16 anos, numa das quadras mais movimen~ 
tadas do Plano Piloto. 

A desumanidade, o barbarismo e 3. insolência dos agres
sores chocaram a opinião pública, trazendo intensa preocu
pação aos pais e .espalhando pànico entre os jovens adoles
centes. 

A notfcia merecell destaque _nacional e, segundo os jor~ 
nais, o assassinato foi praticado por uma gangl}e de adoles-
centes, adeptos de lutas marciais. . 

O próprio Pi~;_:si4ente da República ficou estarrecido com 
á. atrocidade e os requintes de perversidade no acontecimento. 
O governador do Distrito Federal, juntamente com o Secre
tário de Segurança Pública, presentes ao sepultamento, não 
escondiam a preocupação e a perplexidade. 

Centenas de jovens, pais e mães de famt1ia que acompa
nharam o cortejo demonstravam revolta e medo, numa afifude 
quase que de incredulidade perante o bárbaro assassinato. 
Sem nenhum exagero, a cidade entrou em estado de comoção 
e pânico. Eu, como pai de três rapazes nessa mesma faixa 
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de idade, confesso que senti um grande aperto no coração 
e estou igualmente preocupado. 

Às vezes me pergunto, Sr. Presidente e Srs. Seriadores, 
de onde e em razão do quê essa violência .torpe, desuina·na, 
cruel, intolerável? Será que-o- ser humano, -decorridos- tantos 
milénios, possa estar regrCdindo à condição do homem da 
caverna? 

É evidente que minha pergunta é crirõplexa, difíCil e que 
qualquer resposta será incompleta, pois pelfhum especialista, 
por mais elaborada que seja a sua teoria. será _capaz de explicar 
o flagelo de violência que assola o Planeta neste final de 
milénio. 

Há que se argumentar que a violên6à: cm_ muita- das 
suas manifeStaçõeS, é Conse-qüência da nl.@érlá. Mas os jovens 
agressores e a própria vítirria eram filhos b~m nutridos da 
classe média, todos estudantes do curso médio, muitOs rriatri
culados cm excelentes _escolas particulares. 

Na minha opiniãO,' Sr. Presidente e Srs_. Senadores, só 
se- pode explicar essa tragédia a partir do modelo de vida 
consagrado em nossa sociedade. Um modelo quase que rotar
mente importado, boçal, consumista e, ·ácirria de tudo, inte
gralmente orienr~do e controlado pelos rneio's de comunicação 
de massa. 

Sr. Presidente, SrS:. SenadoreS, eiú {Qdo o mundo 'V~m 
se firmando a convicção de que o dcsenvolviniento da indú-stria 
e da comunicação, com todo os recursos l:ecnológicós põr 
ela utilizados, constituem~se. hoje, S:ern -·qualquer traço de 
dúvida, uma perigosa f3ca de dois gume~;- uma autênlica caixa 
de pandora, uma magia que, uma vez ãbúta -e manfPúl3da 
inconseqüenteínente, pode causar ·enofriliS danos- ãs- ffiCilfeS 
qas pessoas. Os meios de comunicação de massa, espe-êiâf
mente a televisão, representam, hoje, \J.hi poder extraor-di
nário, capaz de ditar o comportamento- de grupos, de socie
dades inteiras e, até mesmo, de nações. 

O pouco conhecido e intencionalmente pou_co divulgado 
processo subliminar em propaganda vem sendo criminosa
mente utilizado em comerciais que são -veiculadoS em reViStaS, 
cartazes, e, especici.lmeilte, Pela televisão e d círiema-eriltodas 
as partes do mundo. 

O Sr. Nabor Júnior- V. Ex~ me -pe-rmite um ·apai'fc, 
nobre Senador Valmir Camoelo? 

O SR. VALMIR CAMPELO-.., OuÇo, com muito prazer. 
o aparte de V. Ex\ nobre Senador Nabo r, Júnior. 

O sr. Nabor Júnior- Realmente, o assunto que V. 
Ex~ estâ tratando da tribuna do Senado Federal, no dia d_e 
hoje, revoltou toda a sociedade de Bra-;I1i_a e do Brasil. O 
pior é que esse assassinato de um estudante de apenas dezes
seis anos por uma gangue _de jovens de quadras da Asa Norte, 
já se prenunciava, pois o bando praticara crimes semelhantes 
em outras ocasiões. V. Ex~ disse muito bem: esses jovens. 
são muito estimulados pela propaganda insana, pelos filmes 
de violência que, diariamente, estão sendo_"divúigadoS através 
da televisão. Já não se vêem filmes históricos, românticos, 
como os de antigamente; hoje é só violência, morte_ 1 trucida
menta, o que estimula tal conduta. Inclusive isto já está che
gando ao campo, depois de contaminar as cidades. No interior 
do_ Acre, por exemplo, têm ocorrido muitos crimes seme
lhantes a esse, o trucidamento de jovens agricultores indefesos 
por pessoas que são influenciadas pelo tipo de violência que 
se divulga nos lares brasileiros através da televisão. Creio 
que se chegou o momento de Q Governo pensar seriamente: 
não se trata de impor-censura, pois somos contra ela, mas-

pelo menos, de discutir com as empresas responsáveiS pelas 
red~s'de TV, os.critéri_ps_de sua programação. O que se 
exig_~ é ·um paradeiro, a esse contexto, em que, diariame-nte, 
está havendo· violência nas g'rarides cidades. Recentemente. 
houve· o massacre da CaTidelária, c agora, eSse caso em Brasí
lia. Di3.riamente~ to_mamos conhecimento, através da i_mprerr
sa, de práticas semelhantes a essas. É inegável a influência 
exercida pela televisão, que, ao invés de ser um veículo de 
educação. de orientação da sociedade, do povo. está se trans
formando num veículo de estím_ulo _a essas práticas de violên
cia. Muito obrigado. 

~~ ~ O SR. VALMIR CAMPELO- Agradeço a V. Ex", nobre 
Senador Nabor Júnior.-

Está havendo urna disputa de audiência entre os canais 
de rdevisão, que é mais intensa quando_ se apresenta um maior 
número" de violências. 

-Assistimos aos jornãiS~-de- uni modo geral. e praticamente 
em todas as emissoras de televisão 90% do seu conteúdO 
é de crinÍes:eisso inceTIÜ~a o marginal, o ba_ndido. OS meno~ 
res. que estão em fase de formação, dizem:_'_'Mostram tudo 
isso na televisão c praticamente nada acontece. Já que é assim, 
vou agir da meSma forma". 

-- Não se d~y~ escon-cter,_l)la?_Penso que V. Ex~ está corr.eto 
quando sugere que.o Governo e aqueles que detêm as conces
sões ·de televisão, d~Vem dar uma nova_ conotação, a fim de 
que pelo menos pedissem licença ao entrar no lar de. cada 
brasileiro, levando uma mensagem mais _sadia. 

O SR. VALMIR CAMPELO - Agradeço as palavras 
de V. Ex' 

Estava dizendo, Sr. Presidente, Srs. _Senadores, que o 
pouco conhecido e intencionalmente. pouco divulgado prow 
cesso subliminar em propaganda vem serido criminosamente 
utilizado em comerciais"_gue. são _veiculados ei"!l_ revistas,,carta

_zes ·e especialmente .pela televisão e o cinema, eril todas as 
partes do mundo. 

No Brasil, que não dispõe de uma legislação específica 
regUlamentando a maté:ria, essa mag~a da com~ni~ção está 
presente na maioria dos comerciais de promoção de cigarros, 
bebidas, refrigerantes.- vestuários e alimentos, literalmente 
~·fazendo a cabeça" da grande parte da população, que ing~
nuamente festeja uma falsa liberdade de escolha. 

O Sr. Magno Bacelar- Permite-me V.- Ex·) um ~parte? 
OSR. VALMIR CAMPELO- Ouço V. Ex' com muita 

atenção, nob_re Sena_dor Magno Bacelar. 
O Sr. Magno Bacelar- Nobre Senador Valmir Campelo, 

_y, Ex' que, como representante do Distrito Federal, muito 
honr.a Brasília nesta Casa, traz à tribuna um_ ass_unto, coroo 
já disse no início do seu pronunciamento, que comoveu a 
cidade e o País como w;n to4o. Como V. Ex•, também tenho 
três filhos nesta idade e senti exatamente o-que V. Ex• descre
_veu_Na.noite em que tomei conhecimento do assunto, fiquei 
muito deprimido. Todavia, tudo isso nos leva a uma reflexão 
que s_e inicia pelo descaso dos pais. em decOrrência da competi
tividade, da luta pela vida, ou_ seja, a mãe e o pai se igualam 
na luta pelo trabalho, e_os filhos vão ficando à margem desse 
processo de sobrevivência. Por outro lado, a qualidade do 
ensino em nosso País deixa muito a_ desejar. Este é um País 
que aírida não despertou para a necessidade de que o ensino 
seja primordial para que o aluno tenha na escola exemplos 
que se contraponham aos que a televisão nos mostra. Diaria
mente -V. Exa_ tocou no ~H;sunto~ e eu ra-mbém já havia 
notado- somos agredidos pela violênCia, pela promiscuidade 
e até mesmo pela imoralidade que a televisão traz. Agora, 



Agosto de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Sábado 14 7435 

nesta lUta pela audiência, vemos um programa apresentado 
por uma das emissoras de grande audiência, o Aqui e Agora, 
onde se exibe, sem nenhum constrangimento, o que há de 
mais triste e terrível na vida humana. A TV Globo, que 
sempre ditou as normas, resolveu adotar o mesmo critério 
no Jornal Nacional, em busCa_ de recuperação de audiência. 
O Aqui e Agora~ apresentado em capítulos, em duas edições. 
Ontem, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
esta Casa, atra~és de U_!na consulJa do Presidente e da própria 
Comissão, pelo relatório do nobre Senador Josaphat _Marinho, 
estabeleceu critérios para Que ao se renovar os contratos de 
concessões de canais de televisão, para que houvesse mais 
cuidado. Já que -como disse o nobre Senador Nabor Júnior 
-não se p_ode admitir a censura, há que se ter, pelo menos, 
princípios morais~ Infelizmente, a agressão cultural da televi
são, principalmente através das rastrcadoras de _satélites no 
Brasil inteiro, leva-nos à constatação lamentável de que as 
populações menos preparada-s aprendem apenas a promis
cuidade. Ontem, ouvia e via na televisão um documentário 
de uma das emissoras, na qual se mostrava a prostituição 
de jovens no Amazonas; nós garimpos. Tudo isso é realmente 
um pr0<.1uto da televisão. As emissoras, em horários nobres, 
apresentam novelas totalmente amorais, pregando conceitos 
que nossa geração aprêhdeu _como conde_nável e que hoje 
a juventude diz que é tabu. Nobre Senador, isso tudo demons
tra que há a falta de perspectiva e-m-nosso País-. Creio não 
ser de)llais tentarmos modifiCar e reduzir a idadi cjuanto à 
responsabilidade civil. Os jovens de hoje, tão _angustiados 
em busca da vida, começam a criminalidade muito mais cedo. 
Quem pode eleger o Presidente da República aos_dezoito 
anos deveria ter o .dever de responder Criminalmente por seus 
atos. Estou tentando elaborar um projeto, e devei"ei apresen
tá-lo numa: próxima semana, obrigando as emjssoras de televi
são e rádio, apenas como uma compensação, a aptesentarem 
amente um programa educativo e ~~:~ltural. Temos visto que 
as programações de músicits clássicas nas praças públicas têm 
atraído a juventude; o que falta é opção, e o -que excede 
são os exemplos de imoralidade, promiscuidade e violência 
apresentados pela televisão. Congfatulo-me com V. Ex~ e, 
por seu intermédio, solidarizo~me com os pais de família de 
BrasíJia. Muito obrigado. _ 

O SR. VALMIR CAMPELO- Muito obrigado a V. 
EX", nobre Senador Magno Bacelar. Agradeço pela exposição 
bem fundaritentada, com argumentos válidos, feita por V. 
Er, que só vem embasar o pronunciamento que-- faço hoje, 
nesta manhã, no Senado Federal. 

Este processo de dominação, na verdade, vem atingindo 
dimensões alarmantes_ e está n-a raiz dos padrões deturpados 
de comportamento que, vez por outra, nos deixam estarre
cidos, como o recente episódio que reuniu um grupo de faná
ticos numa fazenda dos Estados Unidos, resultando numa 
tragédia que abalou o mundo inteiro, ounas mOtivações que 
levaram ·esse grupo de rapazes a espancar um· menino até 
a morte nas ruas de Brasília. 

Ê claro que o comportamento GeSSes jovens foi induzido 
pelo tipo de cultura em que estão inseridos. Uma _cultura 
permanentemente alimentada por .mensagens de violência, 
presentes na quase totalidade dos anúncios, dos filmes, das 
novelas e dos seriados exibidos pela TV. Programas que esti
mulam ao extremo a cultura do corpo, que ating_em, sublimi
narmente, os perigosos setores do i~consciente, desbloquean
do desejos e motivações incontroláveis" e excitando, em doses 
cavalares, a libido dos nossos adolescentes. 

Tudo isso, nobres Senadores, com certeza não pode ser 
elencado como a causa precípua da violência que resultou 
na morte prematura do jovem Marco António. Mas,. em sã 
consciência, não podemos negar C}ue esSe conjunto de influên
cias. emanadas dos programas televisivos. ex_erceram papel 
considerável no comportamento desses adolescentes desajus
tados_ da classe média de BrasHia. 

O Sr. Pedro Teixeira- Perffi:ite-me V. Exa um aparte? 

_ O SR. VALMIR CAMPELO- Ouço, com muita aten· 
çao, o meu particular amigo, Senador Pedro Teixeira. 

O Sr. Pedru Teixeira- Nobre Senador Valmir Campelo, 
quero, nesta oportunidade, associar-me i_psis litteris ao que 
V. Ex~ está transmitiildo em seu prortilnciamento, O qu<!l_r~-Ae
te a preocupação e _a ang_ú:Stia daqueles qu-t!! _por intermédio 
da imprensa, tomaram Conhecimento desse lamentável episó
dio que culminou com espãntarne-nto e morte do jovem Marco 

--Antônio. Vejo, com desolação, os dois ângulos da história, 
as duaS faces da moeda: daqueles pais que perderam esse 
filho e d~queles pais que vêem os seus filhos, no alvorecer 
das suas jornadas, irem para trás das_ grades. Jovens_- como 
podemos v~r nas páginas d_os jor:n.ajs- de 18 ou 19 anos, 
de feição infantil,- alguns até menores de idade, foram condu
zidos a essa situação por uma série de razões,_ mas especial
mente por essa questão do estilo que os levam a esses progra
inas de mau gostO. Falta seleção. A violência campcia, real
mente, nos meios de comunicação. Estamos cansados de ver, 
todas as seman~, o Governador do Rio de Janeiro, Leonel 
Brizola, mostrar estatísticas, segundo as quais os programas 
de determinadas emissoras superam, e muito, a parte cUltura(, 
parte espiritual. a parte do lazer, para- apresentarem prOgra
mas que levam à formação de quadrilha. Raramente assisto 
a programas de_ tele_visão; outro dia 4 propus-me a fazê-lo, 
e constatei qUe O fihpe estava sendo exibido pela terceira 
vez: Acredito que a repetição ocorreu pelo excesso de violên
çia_ que o filme apresentava. Associo-me à dor da famHia 
de Marco Antônio- Valéria e Marco Antônio- e também 
à daqu~las famílias que hoje vêem _s~us filhos serem condu
zidos à prisão. Em Brasília, todos trªbalhamos fora e não 
temos os ã.ritecederites, -os av.ós-, as raízes, por ser a cidade 
nova -apenas 33 anos. Os -jôvêns poUco· Podem coritar com 
ci' assistência de seus pais e de seus familiares. Assim, o quadro 
social que se lhes apresenta é o de freqüentar academias de 
ginástica e de musculação. Na realidade, eles se exercitam 
saudavelmente; no entanto, o corpore sano não implica~ :men
te sã. Associo-me à" preocupação de V. Ex• Ao mesmo tempo, 
louvo o Presidente da República e o s.eu Ministro da Justiça, 
nosso colega Senador Maurício Corrê3, que ímediã.tamente 
convocou em seu gabinete o GoV~IJlador do Distrito Federal 
e o seu Secretário de Segurança para efetivamente pedir provi
dências. S. Ex~ o Mi_nistro 9a J_u_stiça comprometeu-se em 
repaSSar recursos para a área de segur_ança do DiStrito Federal, 
para que não _se repitam episódios como esse. A Polícía está 
despreparada fisicamente, desmotivada por baixos saláríos, 
razão pela qual nossa cidade é policiada ineficazmente. Tra
mita um projeto- cujo Relator foi V. Ex• -que aumenta 
os quadros da Polícia do Distrito FederaL É_pre_ciso que a 
Segurança seja: realmepte alentada. estimulada, protegida e 
incentivada, para que uma Polícia bem preparada coloque 
as tx:ancas ~ntes que as portas sejam arrebentadas. Já foi feito 
um alerta, desta tribuna, para o fato de que a Capital da 
República está órfã de segurança: a Secretaria de Segurança 

_ _Fública está com seus carros quebrados, e a Polícia Federal 
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também está dcspreparada meCanicamente. AproveitO a opor
tunídade para criticar esses- programas de mau gosto e, ao 
mesmo tempo, solicitar às autoridades federais_ e ao_ QoVe'r!ló 
Federal que liberem veibas- para que a PóHcia de Brasília 
possa trabalhar com a_ eficácia que é dc-se··ctesejar. Muito 
obrigado a V. Ex• -- _ _ ___ :----~------------- __ _ 

O SR. VALMIR CAMPELO - Muito obrigado, nobre~ 
Senador Pedro Teixeira. Cóncordo ple!la~:e_l)t~ com as-coloca.: 
ções de V. Ex" 

Aproveitando o ensejo, dirijo apelo ao Poder ExeJ.:_u.tivo, 
na área federal, no sentido de que tome pi"ovidêncüi.s, tais 
corno a ampliaçclo do quadro de policiais do DTs:trito FedéraL
O atual quadro está defasado, porque foi elaborado quando 
Brasília tinha uma população de aproximadamente 1 milhão 
de habitantes. Hoje, temos-- Brasília e suas .Cidades satélite$, 
- um milhão e 800 mil_ habitantes e ne~essítamos ·urgente
mente não só_da ampliação do quadro de pessoal, na pai-te 
de custeio,_ mas também de melhorias na á_t~a de investimen
tos, com a aquisição de _equipamentos e viatUras que poSSarri
dar maior segurança à -p-opulação do DistrítO Federal. Por 
isso, fica também o -meu _apelo ao Mínistr'o~ _ela Justiça- e ao 
Presidente Itamar Frápcq,_ no sentido d~ que se sensibilizem 
com a situação do. D_ist'dto federal, nª-o~s,.ó ... ~-ª"-área 4e: §f!g~-. 
rança 1 mas também, corno determina a -CoristitUição Federal, 
em relação aos repasses de verbas da_Uní-ão para o-DistritO 
Federal, destinadas _às áx:e~s_de Educ;,t_ção --~;Saúde~--~ . ______ _ 

Fico muito grato e incorporo as palavras de V. Exa ao 
meu pronunciamento, com muita honra e cOm meus agrade-
cimentos. ------~~---~----. ____ _ 

COncluindo, Sr. Presidente, e.u diri~ -~iie está coberto 
de razão o Govemad_or _Roriz, ao deter.J:iiiil~r a intensificaçãó_ 
do policiamento e rigor na fiscalização da$ ~çademiaS de cul~Ü
ra física e de lutas m~rciais. Ma_s é predso _a participaç'ãb
de toda a sociedade. inc;;lusiv~ _dQs_meio.s. de comunicação; 
que também têm grande responsabilidad~ _social. É preciso 
que principalmente as emissoras de TV ·ieorientem as suaS 
programações, no sentido de não contril;mir. tanto co,.-n a disê~
minação da violência ·entre os jovens. É preciso resgatar os 
princípios cristãoS em nossª cuHu;a~ os princípios de solidarie
dade e compreensão, para que a vida não se. torne um produto 
descartável, para que a violência não se imponha como mais 
um modismo, mais um_ estilo de vida no meio da nossa juven
tude. 

Era o que tiilha a-dizer. Muito' obrigadO. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 

a palavra ao nobre Senador Nabp.r _J_únior .. 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB -c-c AC. Pronuncia o 
seguinte discurso.) ......:. Sr. Presidente, Srs~ Se_nadores, o jornal 
O Estado de S. Paulo, edição de 8 do corre:ote, publicou maté
ria qu-e alcançou· a maior repercussão no meu Estado e_, quiçá, 
em todo o País. Essa matéria,-- de ·responsabilidade do jorna
lista Marco Uchôa, tem o título "Governador quer vender 
- 20% do Acre para o Sul", e, como subtítulo, o seguinte: 
"Compiadores poderão promover desmatamentos para proje
tas agropecuárioS e- eXplorar madeira de lei, castanhe_íras e 
seringueiras". 

Para conhecimento da Casa e para Ser'in::sérida nos Anais 
do Senado Federal, passarei a ler a matéria: 

"No prazo de 90 dias. 20% do territóiió -do Acre 
será colocado à venda pelo Governador Rom1ldo Ma
galhães (PPR)._A intenção é atrair investidores do setor 
agropccuário do Sul do País. São_~rca de 30,4 rriil 

km, _8 mil a mais que o Estado de S_çrgipe. Os compra
dores poderão explorar madeiras de -lei, castanhe_iras, 
seringue_iras, e estarão a~torizados a promover desma
tament0-5 para iniciar projetes de produção. Magalhães 
decidiu .apoiar a idé'ia dos fa+cnd.eiros da _re_giã_o para 
tentar saivar a'e'conomia "ãcreana, átoladaem CR$20b' 
milhões de dív_ida iDt~rna. -

O Acre tem apen-as 5% da sua cobertura florestal 
devastada e 65% de área protegida por lei. Dos JO% 
restarites, õ projeto-de venda- quer usar 20%. Coiri 
isso, a área de desmatamento no estado, um dos mais 
pre_servados até o momentO, passaria de 5% para 25%. 
A fiscalização dos 152 mil kin do Estado é feita at,u.a~

. mente por apenas 12 agentes do Instituto- BrasUeiro 
de Meio Ambiente e .Recursos _Naturais Renav.áv.eis. 
(IBAMA). Nesta semana, o Gqvernador deve traçar 
o plano de venda -, _O pre"Ço das terras- ainda não 
foi definido. 

Os interessados-se-~ã<{befi'eficiados -c~~ taxas fedu
zidas de impostos e prazos especiais de pagamento pelas 
terras. Foi a alternativa que encontrei para retomar 
b crescimento econômico, emperrado nos últimoS ánós 

· . p~l~ _l_~ghl~_ç_ã9_ ambienta~? que afasta os investidélres 
· __ ~.diz Magalhães: A ecologia trãtãdà de fOrma romãn." 

-rica provocoU a fuga de capital--, afifma -ASSU.Ci-0 
. ,-_ Yerqr.ez", Presi~en,te _da Feder~ção da Agricultura, que 

representa 400 fazendeiros. · ·· · 

No ano passado, o setor agropecuário faturou cer
ca de 40 milhões de dólares. Os empresários têm medo 

. de inve§tir fl.qui, porque achart:J que_ tudo é jJrciibido 
-.diz Verone:Z. Segundo ele~ os. fa-zendeiroS.acre"di
tara_rn no "discurso ecol_ógico de que um dia a floresta 
daria lucro~ .• ~vsarilos de e,Sperar. "afirma. A pecuá.fía 
o~upa 3,5% do território e representa 70%' da econo
mia do"~s~a,do. Coin o projeto de captação de recursos, 
a área destinada à criação de gado será triplicada. Dos 
23 rilil imóveis _rurais do Acre, apenas_ 4 mil tem mais 
de 100 hectares. Uma _fazenda de porte médio tem 
entre 200 e 300 hectaies. 

O Govefnadof ~RomüdQ M~galhães nãO foi n3dã 
original com a _idéia de vender o A.çre para o Sul. 
Na realidade, ele está reeditando projetes qu_e já foram 
testados e que não deram certo em outros governos. 
Na dé_cada de 70, o então Governador Wanderlei Dan
tas iniciou uma espécie de lellão de terras para compen
sar a quebra do monopólio da borracha, o que gerou 
especulação imobiliária-. Faltou conscientização, mas 
agora será diferente, explica Magalhães. 

Os ecologistas estão assustados com--o pfõjeto e 
ameaçam pedir aos países do Primeiro Mundo que boi
cotem o Estado, se o plano de ocupação .de 20% do 
território realmente for colocado em prática. Não pode
mos admitir que a floresta seja atingida, afirma Atana
gildo de Deus Matos, Presidente do Conselho NaCional 
dos_Seringueiros (CNS), uma das entidades mais atuan
tes da região. Os países desenVofVidos não aprovarão 
essa ocupação desórdenada e podem bloquear investi
mentos no estado, diz Matos. 

Q_os 450 mil habitantes do Estado, 60% são desem
pregados. A arrecadação de impostos do mês passado 
ficou em cerca de CR$ 100 milhões, 80% para cumprir 
a inchada folha de pagamento. Os ecologistas orecísam 



Agosto de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll) Sábado 14 7437 

conhecer a nossa realidade antes de CrHLcaf, afirma 
Magalhães. Sacrificarei a floresta em: nome do povo. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, essa pretensão do Gover
nador Romildo Magalhães de vender cerca· de 20% de terras 
do território dO EstadO dó Acre para investidores do Sul do 
País nem chega a ser original: é a reediçãO; conforme está 
dito nessa mesma reportagem. do que ocorrelLno iníciq_ da 
década de 70, durante o gestão _do Governador Francisco 
Wanderlei Dantas. 

Nessa época, eu exercia o mandato de Deputado Estadual 
no Estado do Acre, e acol!?-panhei de perto o drama e a 
crise econômica que· a Venda daquelas terras, dos antigos_ serin
gais e castanhais do Acre proporcionaram à nossa e~o~omia. 
Com o slOgan "O Sul vai ao Norte", o _então Governador 
Wanderley Dantas atraiu centenas de investidores do Sul do 
País para adquirirem terras no Acre. _ 

Em virtude da decisão do Governo Federal de acabar 
com o monopólio estatal da borracha, a maioria dos proprie
tários das terras em que se exercia a atividade extrativísta 
ficou em situação de insolvência, principalmente com o Banco 
da Amazónia e o Banco do Brasil. Foram, então, forçados 
a vender suas propriedades para investidores de_ Sã<? J:'aulo, 
do Paraná, do Mato Grosso, de Santa Catarina, do Rio Grande 
do Sul, do Espírito Santo e de outros Estados do Centro-Sul 
do País. 

Com a venda desses seringais, que eram realmente gran
des latifúndios, a economia da borracha foi totalmente aniqui
lada, foi totalmente desarticulada, transformand_o-se os serin
gais- que antes agregavam uma quantidade muito grande 
de mão-de-obra- em fazendas para criação de gado, que 
geram pouCos empregos. Consr;;:qüentem_ente, Sr. PrC:~identt:, 
Srs. Senadores, as cidades passaram ã receber esse contmgente 
de pesSoaS totalmente· desqualificadas, que, por não poderem 
continuar explorando a atividade da borracha e a extraç4o 
da castanha, vieram engrossar o roi dos desempregados. dos 
miseráveis, dos marginalizados, que hoje lutam para_ sobre
viver nos mais de 60 bairros precários que surgiram em Rio 
Branco nos últimos 20 anos. 

O Governador Romildo Magalhães quer reeditar e am~ 
piiar essa tragédia, com a proposta de vender 20% das terras 
do Acre· para os faz~ndeiros do Sul do País. Desconhece ou 
finge desconhecer que, de acordo com a atuallegi~Iação, quase 
todas as terras do Acre são de jurisdição da União, porque 
ou fic3.m -localizadas em faixa de fronteira ou são cortadas 
por duas estradas federais, a BR-364 e a BR-317. Cem _quiló
metros marginais a essas estradas _são terras de domínio da 
União e 150 quilômetros das áreas situadas em faixa de fron
teira também são de sua responsabilidade. Portanto, Sr. Presi~ 
dente, o Acre não tem terras próprias para vender. 

Ora, essa reportagem pode funcionar corno um verda
deiro anúncio, -chamando aqueles que desejem adquirir terras 
no Acre: ''Procurem o Governador, S. Ex• está se- transfor
mando em um corretor de terras"- Comenta-se que houve 
reuniões do Governador, lá no meu Estado, com os_ proprie
tários, um dos quais-chamo a atenção de V. Ex~ para o 
fato -, o Sr. Pedro Aparecido Dotta, de 57 anos, tem 2 
milhões e 100 niil hectares de terra no Acre. Esse cidadão 
era delegado da Receita Federal e, atualmente, é o represen
tante da SUDAM, no Acre~ Ao mesmo tempo, possui escri
tório de planejamento para elaboração de projetas a serem 
finanCiadOs pela SUDAM. _ 

Houve uma reunião coordenada por esse Sr. Pedro Apa
recido Dotto, com a presença do Governador, do Secretário 

do_ Estado, quando ficou acertada a venda de 20% das terras 
do Acre, hoje pertencentes a invG:stidores vindos do Sul, como 
é o caso do Sr. Pedro Aparecido, que é de São Paulo. Chegou 
aq Acre há 20 ~_nos e começou a corfiprar terras; hoje é o 
maior latifundiário do Estado f 

Na reunião adm<l mencionada foi acertada a venda das 
terras, e é voz corrente que o Q~vernador será interme~iári_o 
ativo nas transaçõe·s, pelo que pode~á recebcr as_--h9-b1tua1s 
comissões de 20%- que servirão para financiar sua campanha 
eleitoral do próximo ano. . . 

É uma denúqcia. séria, esta que _hoje trago ao conhec~
mento da Casa e da Nação. Uma çoisa, entretanto, é defim
tivá: Não podemos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, condes
cerider cOm o ret~\lhamento do nosso Estado, com a venda 
indiscriminada dC_suas terras, tampouco COI!l essa promessa 
de desmatar 20% das áreas florestais flo Estado, principal
merite-párque ex(stem estudos dã E-MBRAPA comprovando 
que as terras acreanas são mais apropriadas para a agricult~ra 
do que para a criação de gado. Temos_ um rebanho bovm9 
de SOO mil cabeças, o que já é sl).ficientc para abastecer o 
Acre e até para vender para outros E~tados. 

No momento, estamos vendendo carne para Manaus, 
Porto Velho e at~' p~ra alguns Estados do Sul do P~ís. Nossa 
peCuáriã ê muitO desenvolvida e n_ão precisamos ~a~~_,_absolu
tamentenão, implantar novos proJetos_agropecuanos no Esta
do-. Além disso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, existe uma 
decisão do Governo Federal de não permitir que a SUDAM 
financie projetes agi-o-pecuários em áreas de mata densa, como 
é o caso do Acre. 

Portanto, lanço o meu protesto contra a intenção do G~
vernador Romildo Magalhães de, despojando-se da sua condi
ção- de Primeiro ~áqdatário do Estãdo, transf~rr;'~r-se em 
mero- corretor de í~~veis para vender 20% do terntono acrea~ 
no. 

O SR. PRESÍD!lNTE (Chagas Rodrigues)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Ruy Bacelar._ 

O SR. RUY BACELAR (PMDB - BA. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs: Senadores, a· agricultura ainda não recebeu, no Brasil, 
o tratamento que lhe dispensam os países ricos e desenvolvidos 
do mundo. Embora seja o setor básico em qualquer economia, 
de surpreendente efeito multiplicador, ainda não recebeu da 
parte dos nossos governos os cuidados e deferências que deve
ria ter recebido há muito tempo. Enquanto os países ricos 
do mundo subsidiam fortemente sua agricultura, no Brasil, 
a atividade continua relegada a plano secundário. 

No entanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, nenhum setor 
da economia é mais capaz de dar respostas prontas e eficazes 
aos-estímulos recebidos do que a agricultura. A falta de estímu~ 
los adequados a essa atividade económica tão importante tem 
comprometido o próprio desenvolvime!lto do Brasil. Se tiv~s~ 
semos reservado para a agricultura a importância que ela me
rece,_ certamente O Brasil não estaria patinando nessa crise 
económica em -que mergulhou há mais de uma década. 

Fiz essas considerações preliminares, com as quais, tenho 
certeza, concordam todos os meus companheiros de Casa, 
para falar a respeito da crise que envolve a economia do 
sisai,_ um~ fibra vegetal da qual o Brasil é o maior produtor 
mundial, sendo que a Bahia, o Estado que tenho a honra 
de representar no Sendo, contribui com cerca de 80% do 
totaL 

A Crise foi agravada pela seca que castiga o Nordeste 
brasileiro, visto que o sisai é produzido em zona de semi-árido. 
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Na Bahia, a prÔdução· é -obt'ida pai cerCa de lo' mu_nicípiós 
da Região Nordeste do ESütdo. Os pecfw!íio:f produtores de 
sisai estão mobilizados para melhorar os padr6es de 'prOduti
vidade dessa cultura, mediante a introdução de inovações tec
nológicas, empenhando-se- igualmente em conseguir do Go
verno o amparo de política de preços míni:rilás para a produção 
não apenas da fibra bruta, mas igualmente_ da benefici"ã.da. 
A partir deste mês de agostQ,_o Governo conçqrctou em estabe
lecer preços mínimos para o· Sisai em est~do, bruto e benefi
cia,do apenas por associações e cooperativas ,d~ pequenos pro~ 
dutores. · · ·~-· 

Faz-se necessário; Sr. PreSidente, que' O Governo .financie 
também o siSai benefidã.do, fa.vórecendo a <riação de empre
g_\)~_ n~_ma regi<!o como 9 ,s~mi-árido, emjrúe·_a atividãde agrí
cola é de alto risco_. Até agora. infelizmeJ](e~ ãpesar cta iritensa 
mobilização dos produtores, industriais, ·corrérciantes e eXpO-r
tadores, o Governo teri:t fesisfido a tomai:_Lessa mediçla de 
grande alcance econ.ómíco e de inegável ~m:Pói-tância Social. _ 

Nos últimos drico ailos, Sr. Presidente, a produção média 
anual tem-se situado em tomo de 220 niil toneladas. A emer
gência de uma seca de grandes proporç-ões no Nordeste redu
ziu para cerCa de 190 mil toneladas a expectativa de produção 
neste ano. Do total da produção nacional, 70% são exportados 
para países europeus, especialmente do Leste. Nos tempos 
áureos, os preços foram excepcionalmente 'compensadores, 
chegando a atingir 900-dólares a tonelada. 

Todavia, depois do desmantelâmento dOs pâísês comu
nistas do Leste da Europa; que- erãm~os·malótés:c-onsu·midor'es, 
reduziu-se a demanda dessa fibra, provoCando uma forte de
preciação de suas cotações nos men;ados iriterno e ex_terno. 
A cotação chegou ao limite ma_is baixo quando atingiu 200 
dólares a tonelada. Felizmente, nos últimos dois imos, os paí
ses do leste da Europa, pririCij)álmente Polónia:~ Rússia e Ale
manha Oriental, voltaram ao mercado, contribuindo para no
vo ciclo de elevação das· cotações, de tal 'forma_ que, hoje, 
a tonelada do sisai já está sendo comercializada a 350 dólares. 

O Brasil, a Tanzânia e o Quênia; n:a::Á.frica, respondem 
por 60% -da produção rimndial de sisai. Em_noss.ci País, Bahia, 
Rio Grande do Norte e Paraíba são oS in-arores produtores. 
No ~ntanto, os preçOs internos dessa fibra:sempre foram bai
xos, tornando imperativo o amparo social através d_a política 
de preços mínimos. Se não houvesse essa ~nfazeja interven
ção do -Estado, a economia do sisai já teria -sído inteiramente 
eliminada, com grandes conseqü6ncias· econó,tllicas e sociais, 
uma vez que pelo menos dois milhões de brasileiros vivem, 
de alguma forma, em torno dessa cultura.· 

A maior parte desse universo é constifUTda_ de pequenos 
produtores, qúe lutam com grandes dificuldades para sobre
viver dignamente com suas famílias. O preço interno está 
em CR$10,00 o quilo, concordando o Govetn_o .em_e.Sla.b.elecer 
o preço mínimo em CR$ 14,07. As dificuldades se agravaram 
em razão da seca que castigou todo o se_mi~árido nordestino. 

Basta dizer, sr. Presidente e Srs. Senadores, que no Nor
deste da Bahia, onde se concentram 80%.daprodução nacional 
de sisai, choveu, este ano, apenas 50mm ':":"":""e esparsamente. 

O sisai é uma planta resistente, que suporta até três meses 
de estiagem. Depois desse período, as folhas murcham e a 
qualidade da produção diminui sensivelmente, deteriorando
se a sua cotaç_ão. O futuro do sisai está diretamente relacio
nado com a onda ecológica que se verifica -a:tUillmente no 
mundo, principalmente nos países desenvolvidos, tornando 
politicamente coi"reto o uso de bens oferecidos pela natureza. 
Como os preços do petróleo estão relativamente baixos, os 

produtos sintéticos pode-m tornar-se econorhicamentC compe
titivos diante das fibras vegetais. As preocupações do homem 
com o meio ambiente, principalmente nos países mã.is ricOs 
do mundo, favorecem o sisai, como todas as fibras naturais._, 

OS produtores brasileiros de sisai reivindicam do Governo 
nãO apenas uma polí(ica consistente de preços mínimos, cOmo· 
também um apoio concreto para a introdução de recursos 
tecnológicos no desenvolvimento dessa cultura. Organizados 
em cooperativas, pequenos produtores da Bahia_estão p"lei
teando do Governo a implantação de centro av_ançado de 
pesquisas do sisai, que teria por sede o Município de Valente. 
Essa legítima reivindicação dos produtores de sisai poderia 
ser atendida mediante esforço conjunto dos Governos da Ba~ 
hia e_ Federal. Se há centros de pesquisas para o milho, a 
soja, o trigo, por que não para o sisai? ' 

ExiSte tecnologia de ponta para o si sal. O Brasil já -apro
veita essa matéria~pri"ma para produzir celulose de qualidade, 
que é empregada na confecção de papéis especiais de grande 
resisténcia, corri o sacos de cimento ou- papel de cígarro. Essas 
indústrias localizam-se na Bahia, Pernambuco e Pararba. 

Por falta de conh_ecimentos tecnológicos, o aproveita
mento do sisai_ se reduz a 5% da massa vegetal produzida. 
O resíduo, ou a maior_ parte do que é produzido, é fornecido 
ao gado como ração ou jogado fora. 

Sabe-se, Sr. Presidente, Srs. Senadore_s, que o sisai pode 
servir de matéria-prima para a fahricação de produtos qufmi
cos __ e farmacêuticos. Há resultados reveladores de pesquisas 
nesse campo, mas nenhum estudo de mercado. Algumas des
sas pesquisas de campo demonstraram o valor dessa matéria
prima na fabricação, por exemplo, de medicamentos. O qtie 
os produtores desejam é a criação de um iilstituto que se 
dedique à pesquisa dessa fibra vegetal, de modo a descobrir 
aplicações de interesse econômico. -

O fato de o sisai mobilizar cerca de 300 mil empregos 
diretos e garantir a sobrevivência de cerca de dois milhões 
de"brasileiros, segundo dados fornecidos pelo próprio Gover
no, justificam plenamente urna atenção maior para ã sua eco
nomia. Existem oito indústrias na Bahia, Paraíba e Rio Gran~ 
de do Norte aproveitando o sisai como matériaMprima. 

Até recentemente, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Go
verno tinha 65 mil toneladas de sisai estoç;:tdas em seus _arma
zéns- ou cerca de 30% de uma safra anual média. Os esto
ques funcionam- coinÕ instrumentos reguladores _do mercado~ 
Quando não há sisal em oferta no mercado, o Governo vq1de 
seus estoques para· exportadores e industriais, garantindo a 
manutenç_ão dessa importante atividade económica. 

Os estoques atuais são de_35 mil toneladas. que deverão 
crescer, uma vez.que o Governo volta a comprar o produto 
da safra deste ano, gr~ças à sua política de preços mínimos. 
O Gover.nq planeja_ç_omprar mil e 500 tqneladas men_salmente, 
a partir de agosto, o que corresponde a pouco menos de 
10% da safra mensal. Quando os preços alcanç_am níveis satis
fatórios de mercado, o Governo se retira. 

Desta tribuna, Sr. Presidente c Srs. Senadores. faço um 
-apelo, que acredito que seja de muitos dos Srs. Senadores 
com assento nesta Casa, ao Presidente Itamar Franco para 
que determine ao Ministério da Agricultura a realização de 
estudos a fim de que a política de preços mínimos alcance 
também o sisai beneficiado, favorecendo a criação de emprego 
em uma Região do Brasil que ~ofreu os efeitos perversos 
das crises climáticas intermitentes. 

O Sr. Josaphat Marinho- Permite-me V. Ex• um apar
te? 
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O SR. RUY BACELAR- Ouço o aparte de V. Ex". 
O Sr. Josaphat Marinho-- Nobre Senador, já no mo

mento do meu primeiro mandato nesta Casa, tive oportu
nidade de tratar do problema do sisai, inclusive fazendo o 
apelo para a fixação do preço mínimo, pois o retãrdamentô 
da decisão do Governo estava provocando graves prejuízos 
aos agricultores. V. Ex• volta hoje ao assunto, muitos anos 
depois que fiz aquele pronunciamento, e, lamentavelmente, 
é obrigado a dizer que tudo tem piorado. O desapreço e 
o abandono vêm prejudicando, cada dia mais, a cultura _do 
sísal, que dificilmente subsistirá. se não houver a providência 
ou as providências a que V. Ex·' se refere, tais os prejuízOs 
que estão advindo aos que ali trabalham. Quero soUdarizªr~me. 
com V. Ex'! e dar inteiro apoio ao _apelo que neste ins_tante 
está fazendo ao Governo _da _República. 

O SR. RUY BACELAR- Nobre Senador Josaphat Mari· 
nho, agradeço suas elo_qüentc_s palavras junto ao_me_u modesto 
pronunc~arnento. V. Ex• tem toda razão. A situação hoje é 
muito pior do que quando V.Ex·• verberou nesta Casa em 
favor da cultura do sisa[. Pior tambêm C a situação de nossa 
agricultura. Infelizmente, não existe uma política duradOUra 
dos governos em relação a esse setor prioritário d_a e_con9mi_" 
nacional. Chego a dizer que a agricultUra não é só um proble~ 
ma dos agricultores e dos bancos, mas _de toda a Nação brasi~ 
!eira. Chego a crer que, na hora cm que ela deslanchar no 
Brasil, a maioria dos grandes p~oblernas br_~sileiro_s_irá desapa~ 
recer. 

Dando seqüênda ao pronunciamento, quero, nesta hora, 
em meu nome e creio que no de muitos dos Srs. Senadores, 
como os Srs. Senadores Josaphat Marinho, Garibaldi Alves 
Filho e tantos outros que são de Estados produtores dessa 
fibra, apelar ao Presidente_ Itamar Franco para que determine 
ao Ministt!rio da Agricultura a realização de estudos. a fim 
de que a política de preços -mínimos alcance também o sisai 
beneficiado, favorecendo a criação de emprego em uma região 
do Brasil que sofre os efeit9s~ perversos das crises climáticas 
intermitentes. Dirijo-~rne também ao Presidente da República 
para que o Ministério da Agricultura estude a implantação 
de um organismo dedicado exclusivamente à pesquisa de cam~ 
po, a fim de descobrir múltíplas aplicações para o sisai, particu~ 
larmentc nas indústrias química c farmacêutica. 

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

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Ronaldo Aragão. - _ 

O SR. RONALDO ARAGÃO (PMDB -RO. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem rC\'.is_ão do orad9r.) -.Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, no início da semana, estive nesta tribuna para 
trazer ao conheciinento da Casa e da Nação a maneira como 
se está fazendo, no Estado de Rondônia, a chamada política 
da perseguição. Continua, Sr. Presidente, a ação do Governo 
do Estado de perseguição às prefeituras que fazem oposição 
ao Governo. 

Hoje, volto à tribuna desta Casa para fazer novas denún~ 
cias às autoridades do País e à Nação sobre as arbitrariedades 
e perseguiç6es levadas a efeito pelo Governo do Estado _qe 
Rondônia contra os atuais prefeitos municipais que, não per~ 
tencendo ao seu grupo político e nem rezando em sua cartilh_~, 
vêm sofrendo uma série de retaliações e discriminações qUanto 
ao cumprimento constitucional do Estado para com os Muni~ 
cípios. -

Assim, vejamos, Srs. Senadores: por força do § 39, art. 
159 da Constituição Federal, 25% do que a União repassa 

aos.cofres do Estado, relativo à a.rrecÇ~.dação s_obre produtos 
industrializados, pertence aos_ Municípios, conforme podere~ 
mos verificar: 

"§-31 Os_ Estados ent"regarão aos respectivos Muni~ 
cípibS vinte e-Cinco'-po"r cento dos recursos que recebe~ 
rem nos_ termos do inciso 11, ,observados os critérios 
estabelecidos no art. 158, parágrafo único, I e II." 

Sr. Presicteriré: Srs. Senadores, a distribuição do tributo 
arrecadado, por sua própria essênda e destinação,_ teria o 
condão de contrapi"estar os serviços- públicOs rrlunícipaiS e mi~ 
nimizar as dificuldadeS por que passam os Muni~!pios .• priilci~ 
palmente com reláçã-o aos setviços essenCiais de iilfraMestru~ 
tura; higiene, saúde, educação e bem-estar. 

· O direito dO ~unicípio cris_iaJif:~l:l~se pelas Leis Comple~ 
montares n' 61/89 e n' 63/90 e pela Lei Federal n' 8.016/90. 

· A Lei Complementar n' 61, de 26·12-69, em seu art. 
5~', diz o seguinte:·'__ - -- '-' 

"Art. s~' Os Estados entregarão aos .seus respecM 
__ -tivos Municípios 25% (vinte e cinco por é~~to) dos 

-recursos que, nos termos desta Lei Complementar, re~ 
ceberem, .observandoMse _para t<,tnto os mesmos crité~ 
rios, forma e prazos estabelecidos para o repasse da 

·parcela dQ ICMS que a Constituição Federal assegura 
às Municipf!lidades." 

Diz o art. 1~' da Lei Complementar n" 63, de 
11/1/90: 

"Art._ i~ As parcelas pertencentes ao Município 
do produto da arrecadação de impostos de competência 
dos Estados e de transferências por este recebidas serão 
creditad<,ts segundo os critérios_ e prazos previs~os nesta 
Lei Complementar. 

x;~:-:3?_-;s%(~i;~~·~-~i~~~~;;~~-~~~t~)--d~-~~;~ct~~ 
da arrecaàação do Imposto sobre Operações Relativas 
à Circulação Qe Mercadorias e sobre Prestação de Servi~ 
ços de Transportes Interestadual e Intermunicipal l! 

de Comunicação_ serão creditados pelo~ Estados aos 
respectivqs Municípios.,., 

Diz aipda a Lei n9 8.016, de .8/4/90, no seu art. 
I?. o segui_nte: _ 

"As cotas de participação dos Estados e do Distrito 
Federal no produto da arrecadação do Il)l.posto sobre 
Produtos Industrializados~IPI, de que trata a Lei ComM 
plementar n9 61, de 26 de dezembro de 1989, serão 
creditados em contas especiais, abertas pelas Unidades 
da Federação em seus respectivos bancos oficiais ou, 
na falta destes, em estabelecirp_entos por el;1s indicados, 
nos mesmos prazos de repasse c;l~s cotas do Fundo de 
-Participação dos Estados e Municípios." 

- A União, pOr sua vez, tem sistematicamente repassado 
ao Estado de Rondônia a referida arre-cadação, publicando 

--os· respeCtivõs valores no Diário Ofidal dã União, conforme 
informação do Teso.uro Nacional. Contudo, o Estado de Ron~ 
dônia não cumpriu a determinação legal de repassar ao Muni
cípio de Porto Velho e aos outros Municípios do Estado a 
parte tributária que lhes é devida,e assim se apropria indevidaM 
mente de todos os repasses que a União lhe ~az a esse título. 

Com isso eni mãos, a Administração de Porto Velho 
entendeu, com vistas a solucionar o grave problema, de oficiar 
aó Governo âo EStado para regularizar a presente questão, 
mas, apesar de ter insistido reiteradamente, não obteve nem 
resposta. restando clara a absoluta falta de intenção de cumprir 
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coffi a s_ua obrigação. Inúteis os esforÇo~ d.a Administração 
Municipal junto ao GovernO do Estado no sentido de obter 
o repasse da arrecadação tributária que lhe _é devida, restando 
caracterizada, de forma acintosa, a aprop-riação ilegal e abu
siva do Estado com relação a esses tributos,.desviando a finali
dade da arrecadação que lhe deve ser destinada e aplicada 
em benefício -dos serviços públicos do Município. -

É imperioso, Srs. Senadores, para a Administração Muni
cipal de Porto Velho, a u_tilização dos rec_ursos enfocados, 
forma exclusiva de contornar· os gravíssimos problemas que 
se acumulam, expandem e assolam todo o Município. Sem 
dúvida, trata-se de ato ilegal e abusivo, constituído por omis
são de cumprimento de _obrigação legal, qualifiCado -por ilegãl 
apropriação de arrecadação tributária, que não pode continuar 
prosperando, mercê da inominável irijUSfiÇ-apraticada_contra 
os Municípios do Estado e a sociedade de Porto Velho. 

Esgotados, Sr. Presidente, Srs. Se:i:tadores, todos os meios 
administratiVos e judiciais de que dispunha i Prefeitur3 de 
Porto Velho para regularizar a situação, e não restando àquela 
autoridade outra saída, venho a esta Casa para denunciar 
tamanho desrespeito à Constituição, ao mesmo tempo em 
que requeiro à Mesa do Senado Federal que faça encaminhar 
o nosso protesto ao Sr. Ministro da Fazenda ... _ -

O Sr. Odacir Soares-- V. Ex~ me peimite um aparte, 
Senador Ronaldo Aragão? - · 

O SR. RONALDO ARAGÃO- Ouso V. Ex', Senador 
Odacir Soares. 

O Si-. Odacir Soares- Antes de mais nada, solidarizo-me 
com V. Ex" pelas observações que faz quanto ao comporta
mento do Governador de Rondônia, relativamente às Prefei
turas do Estado, principalmente aquelas que não_ compar
tilham das suas idéias no manuseio das coisas da administração 
pública. V. Ex• traz à discussão desta Cas.a um assunto da 
maior importâilcia, rião apenas para os- Municípios rondo
nienses, mas também para todos os Municípios brasileiros. 
É difícil encontrar neste País um MunicípiO que não esteja 
sofrendo, por parte do seu Governador, o rriesmo tipo de 
retaliação. É uma anomalia que os Tribunais de Contas dos 
Estados deveriam corrigír-·e não o fazem:, porque, por sua 
vez, também se encontram, muitos deles, at.relados à estrutura 
do Poder Executivo--de cada Estado. V T Ex~ traz à discussão 
essa matéria de tamanha gravidade para a estrutura federativa 
do nosso País, constituída a partir do Municfpió"; relativamente 
ao caso de Rondônia, em qUe o- Estado_deixa de repassar 
para o Município aquelas parcelas que lhe são devidas. Ainda 
há dois ou três dias, a Companhia de Energia Elétrica do 
Estado de Rondônia, a pretexto de que a Prefeitura de Porto 
Velho tivesse débitos junto ·a essa Companhia, resolveu desli~ 
gar o sistema energético da sede da Prçfcitura da Capital 
de Rondônia, cujo prefeito, que pertence ao Partido da Social 
Democracia Brasileira, vem realizando uma administração ad
mirável, cujo reconhecimento, diga-se de_ passagem, tem am
plo e total apoio tanto do Senador Ronaldo Aragão quanto 
do Senador Odacir Soares. 

O SR. RONALDO ARAGÃO- É verdade. 

O Sr. Odacir So_ares - Não apenas no que concerne 
ao dia-a-dia da sua administração, como -também do porito 
de vista da alocação de recursos oo Orçamento da Uni~o 
para aquele Município. Então, gostaria de dizer a V. Ex•, 
para terminar e·ste aparte, que V. Ex~ traz à discussão um 
tema de repercussão nacional, que é_ de _suma importância 

para 9_ Estado de RondOnia, porque,_ assim ~I~_? acontece 
com a Prefeitura de Porto Velho, outros prefeitos do Estado 
de Rondônia_ vêm reagindo a essa prática nociva -dó Go.'ler
nador Osvaldo Piana, no sentido de di$criminar aquelas prefei
turas e aqueles prefeitos que não são adep~o~ da sua filosOfüi 
administrativa, que-implica a condução inef•c~ente e desones_ta 
dos negócios públicos do Estado de Rondônia. Meus cumpri
mentos e minha solidariedade a V. Ex• 

O SR. RONALDO ARAGÃO -Agradeço e endosso o 
aparte de V. Ex\_ dizendo que nem o Estado - que tem 
a obrigação 9-e dar conheci~ento às prefeituras daq~ilo que 
elas têm direito- nem os seu-s órgãos prestam esclarecimentos 
aos Municípios a respeito da sua parcela no IPI; os 25% do 
total repassado ao Estado teriam que ser destinados, por sua 
vez, aos Municípios, o que não é feito, prejudicando muitos 
Municípios no Brasil, prinCipalmente no Estado de Rondônia. 
Por isso, estamos trazendo tão importante matéria à conside· 
ração desta Casa e a.o conhecimento do Ministro da Fazenda. 

Gostaríamos tainbém de nos reportar à retaliação-=-- que 
V. EX•, Senãdor Odacir Soares, levantou muito bem - aos 
prefeitOs que não comungam da filosofia política do Gover
n_a_dor, o que _se torna visível no corte de energia elétrica 
_,_ que é o negócio mais absurdo do mundo - em órgã<?s 
que prestam até mesmo serviços essenciais, como é o caso 
dos hospitais, em Porto Velho, em Jaru e que, temos certeza, 
vai-Se estender a outros Municípios do Estado. 

O Sr. Odacir Soares- Inclusive a empresas que também 
~ão fazem parte do partido do Governador e não comungam 
da sua filosofia política. Mas lembrei também de outro ass_u.n
to, Senador Ronaldo Aragão, que, se V. Ex• me permttlr, 
gostaria de trazer à disCUssão. Rondônia çeyC-:-;SQ{ o ú~ico 
Estado brasileiro que, pelos desmandos praticados na arca 
da saúde, se encontra sob intervenção federal._ Ou seja, os 
recurs_os da área de _saúde que são transferidos pela União 
para o Estado se encontram. hoje, sob intervenção federal. 
_A Justiça Federal determinou o bloqueio de todos os recursos 
e designou uma_ comissão especial para gerência desses recur
sos. Os __ desmandos, os desca_l_abros, as irregularidades são 
tamanhas que o próprio Poder Judiciário já interveio nessa 
questão e está submetendo a aplicação dos rec_ursos que repre
sentam as transferências federais _para a área de saúde a um 
controle e gerendamento de Um comitê d_esign3do pelo pró
prio Juiz Federal de Rondônia. Então, não precisaríamos de 
mais nada, nem mesmo das c;:olocações que V. Ex~ faz, e 
que também estou fazendo, para caracterizar esse estado de 
descalabro em que vive o nosso Estado, a não ser dessa decisão 
do Juiz Federal de intervir no ger€ncíamento das vêtbas trans
feiidas_da União para o Estado para a área de saúde. 

O SR. RONALDO ARAGÃO - V. Ex• lembrou muito 
bem. O não cumprimerito do SÚS, da lei que rege a saúde 
no Brasil, levou à intervenção no setor de saúde de Rondônia, 
que já vem ocorrendo há algum tempo. 

O Sr. -Odacir Soares - Exatamente. E esses recursos 
estão.hoje sendo geridos por Um comitê designado pelo Juiz 
Federal. 

O SR. RONALDO ARAGÃO- Veja, portanto, V. Ex• 
o descalabro que existe, não só na área de saúde, como nos 
outros setores da administração _do Estado, que eu trouxe 
áo coO:heCiminto desta Casa no início da semana, além de 
outras irregularidades de que a Nação precisa tomar conhe
cimento. 
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Mas, continuando. Sr. Presidente,_ Srs. Senadores,_ eu 
queria levar esse assunto, tão JrilportantC parã ti Esia'dQ de 
Rondônía, que iePresento riesú~. Ca.Sã., tamQém ao -conheci
mento do Ministrá da Fazenda, Seuãdot FCrnaildo Henriq-ue 
Cai'dóso, para que as devíqas providêrici3s" Stijarh: tO!lú!Qa_~. 
com relação à <ipropriéiçãb "iiidébi~a._por p3rte do Governo 
do Estado de Ronàôn-~~-! _dQ§ _!:ccursos que dcveriani ser repas
sados aos Municfpios do Estado~_É preci~o_quc seja respcitadã. 
a Constituição. E gravíssima a indevida apropriação da receita 
tributária pertencente ao Município de Porto Velho, como 
também aos outros Mu~icípios do Estado, impossibilitando 
os seus prefeitos de desenvolverem os serviços essenciais de 
saúde, infra-estrutura básica, limpeza, higiene e·_de todos os 
direitos sociais da população. 

Ademais. se não bastasse- e~saarbitraricdade~_acabo de 
recebt'!r informação- inclusive já mencionada pelo Senador 
Odacir Soares - de que o Governo do Estado determinou 
à Companhia de Águas e Esgotos e a Compailhia- ,I e :Eilergia 
Elétrica do Estado que cortassem o fornccirilento dos i-c feridos 
serviços aos ôrgãos da Administração Pública do Município 
de Porto Velho, do Município de Jaru e de outros Municípios 
que virão,_ como Rolim de Moura e Ouro Preto, tais como 
hospitais públicos e_ outros de vital importância para a eficácia 
dos serviços públicos- essenciais, com o propósitO-de desesta
bilizar a atual AdministraçãO,- erri virtude de o prefeito estar 
desenvolvendo um eficiente trabalho de constt;Qção e_recupc
ração das vias públicas, embelezamento urbanístico da cidade, 
garantindo a aceitação- da população à sua admínistraç80, e 
ass-im se contrapondo à expectativa do atut;tl_ Governador e 
de seu grupo, que esperavam o fracis~o da.atual Adminis
tração do Município dé POrto Velho_ _ . .. . 

Sr. Presidente, recebi da PrefeitUr~ de J~ru un;t .fax que 
passo a ler: 

''CERON perseguC prefeitura de oposição. 
O município de Jaru, por ter urn prefeito do par

tido de oposição ao Governo, está sofrendo às mais 
diversas persegUições, chegandO ao absurdo de ter a 
energia cortada em todos os órgãos públicos por ordem 
da Diretoria da CERON, em POrto Velho. 

Esta ação da CERON pode ser "Considerada arbi
trária, pois nem mesmo alertou a administração- que 
tomaria essa medida, prejudicando assim o andamento 
das ações administrativas, inclusive o atendimento ao 
público. 

Vale salientar ainda que as Centrais Elétricas -de Róndô--· 
nia devem ao Município de Jaru a quantia de 20 mil litros 
de óleo diesel, porque é o município que- está fornecendo 
óleo diesel para a geração de energia. O -~§t~do,_~s~ples
mente, faz-se presente com os geradores, mã.S é o muriicípio 
que está pagando pelo combustível; e, ainda assim, o forneci
mento de energia elétrica está sendo suspenso. 

Diz o telex que esses 20 mil litros de óleo diesel foram 
cedidos a título do empréstimo que o Governo tomou ao 
Município. 

Fica evidenciad~- diz o fax- a perseguição ao prefeito, 
quando s_e .verifica que a empresa de radiodifusão Nova Fron
teira-FM do Povo ~rnstalada irregularmente em Jaru, de 
propriedade do Vice-Governador Assis Canuto e do Sr. Fér
nando Santos, Presidente da Assembléia Legislativa ~desde 
a sua instalação usufrui, graciosamente, da energia da CE-. 
RON. 

A Assessoria Jurídica do Município de J aru já está toman
do as medidas cabíveis para responsabilizar a Diretoria da 
CERON por essa arbitrariedade e por danos púhlicos, haja 

. vista que tal medida afetou a prestação dos serviços essenciais 
à população. Ainda para sanar tais atitudes, a CERON terá 
que pagar pelo uso da rede pública de distribuição de energia 
de propriedade do povo do Município de Jaru. 

"Não imaginaVa que, por ser o PT de um partido de 
oposição, o Governo viesse a fazer retaliações absurdas" -
diz o prefeito do Município de Jaru, Ruy Luiz Zimmer, que 
não entende o motivo pelo qual está sendo praticada uma 
pOlít~ca pequena, mesquinha, ~~ito própria daqueles que, 
com a consciên~ia pesada por não terem feito nada quando 
na administração· do Estado, apelam até para esse tipo de 
expediente, prejudicando uma população inteira. 

Sr. Presidente, outros municípios também sofrerão a ação 
do Governador do Estado, por não concordarem --como 
disse muito bem aqui o Senador Odacir Soares - com a 
politicagem que está sendo empregada no Estado de Rondô
nia. O governo do Estado não repassa o ICMS da energia, 
não repassa o IPI devido e, ainda por cima, para intimidar 
os prefeitos de determinados municípios que têm uma arreca
daç-ão muito pequena, ameaçam-nos com o corte de energia 
e __ água como forma de repres-ália por não terem concordado 
com a ação governamental. 

Todas as vezes em que se fizer necessário, Ievareinos, 
da tribuna, ao conhecimento desta Casa e da Nação o que 
vem sendo praticado em relação ao projeto PLANAFLORA 
do Governo Fede,raL Mais uma vez chamo a atenção do Minis
tério de Integração Regional, para que tome as devidas provi
dências com relelção à indústria de licitação que o Governo 
do Estado está querendo montar com os recursos do PLANA
FLORA, que são do Banco _Mundial e do Governo Fed<-:ral. 

O Sr. Odacir ·sOares _: Permite-me V. Ex• um aparte, 
nobre Senador Ronaldo Aragão? 

. O SR. RONALDO ARAGÃO- Ouço V. Ex•, Senador 
Odacir Soares. 

O Sr. Odacir Soares - Há cerca de quarenta dias, em 
função das denúncias que V_:. E2C•, o Senador Amir Lando 
·e ·eu temos recebido dos mais diversos se tores do Estado de 
Rondônia, relativamente ã aplicação dos recUrsos do PLANA
FLORA- que, como V. -Ex~ diz e todos nós sabemos, é 
um programa federal, porque foi, inclusive, aprovado no Sena
do Federal-, o Ministro Carlos Átila, do Tribunal de Contas 
d~_União, designou um relator junto àquela Cor:te para acom· 
panhar a aplicação dos recursos do PLANAFLORA em Ron
dônia c, na form~_ do próprio contrato que foi firmado pelo 
Governo Federar com o Banco Mundial, realizar auditorias 
de s.essenta em ses~enta dias. De modo que convidaria V. 
Exa para-. na próxima segunda ou terça-feira, visitarmos o 
Ministro que foi designado relator dessa matéria, desse progra
_ma federal que está estimado em 250 milhões de dólares e 
cuja- aplicação, no período de julho até o fim deste ano, atin
girá a ~ifra de 50 milhões de dólares. 

O SR. RONALDO ARAGÃO- Pois não, Senador Odacir 
Soares. Agradeço a V. Ex~ o convite. 

Também gostaria de lembrar que V. Ex•, cumprindo o 
seu dever, pediu ao Tribunal de Contas da União que tomasse 
providências em relação aos recursos do PLANAFLORA no 
Es_tã.do de Rondônia; conseqüentemente, foi alvo de críticas 

_públicas até um pouco agressivas, Ieitas pelo Governador do 
Estado. -
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O Sr. Odacir Soares - É verdade! 

O SR. RONALDO ARAGÃO - ... as quais rebatemos 
na ocasião c no congress~- queC-a-cabamos de realizar, quando 
.dissemos que V~ Ex~ estava cumprindo com o dever, até por
que os recursos do PLANAFLORA eram provenientes da 
esfera federal; esses recursos foram aprovados nesta Casa 
e nós, como Senadores da República, temos obrigação de 
levar a público a sua aplicação. Quando V. Ex~ pede ao Tribu
nal de Contas que examine e fiscalize a utili43_ção dos recursos, 
esse pedido cria um tumulto no nosso Estaó_o .. 

O Sr. Odacir Soares- Exata;mente! Isso ocorre porque 
o Governador diz que somos con(ra e porque, quando na 
Assembléia Legislativa, votou contra o PLANAFLQRA_._ 

O SR. RONALDO ARAGÃO - E engavetou-o por seis 
meses! 

O Sr. Odacir Soares- Exatamcnte! Aqui no Senado _ 
fui O Relator, salvo engano, na Comissão de Constituição, 
Justiç~ e Cidadania, e ~utamos pela aprovação do programa. 
E, antes que ele aqui chegasse, brigamos por ele junto_ ao 
Presidente da República e junto ao Ministério da Integração 
Regional, à época Secretaria de Desenvolvimento Regional. 
O programa acabou chegando ao Senado, onde foi aprovado. 
Na realidade, é um programa federal e a nossa preocupação 
é que os re·corsos a ele destinados não sejam dilapidados, 
como está acontecendo com outros recursos federais que são 
transferidos da União para o Estado, em decorrência de man
damento _constitucional. 

O SR. RONALDO ARAGÃO- Exemplo disso é a Secre· 
taria de Saúde .. 

O Sr. Odacir Soares -Exatamente! E agora, de público, 
gostaria de agradecer a V. Ex\ pois naqUela ocasião não me 
encontra~a no Senado e V. Exa, não apenas aqui, mas tarilbém 
em entrevista publicada em Rondônia, da qual tomei conheci
mento, fez a defesa da minha posição, relativa ao PLANA
FLORA. Desejo agradecer a V. Ex~ por esse gesto, nãó apenas 
cavalheiresco, mas um gesto que talvez não se esperasse de 
alguém que não pertencesse ao PFL. Sua afitude, decente 
e honesta, foi, SObretudo, grandiosa. 

O SR. RONALDOARAGÃO- Nobre Senador Odacir 
Soares, cumpri com o meu dever. O que fiz não_Joi nada 
de mais._ Considerei injusto o ataque feito a V. Ex~. que estava 
cumprindo o seu dever com o Estado de Rondônia e com 
aqueles que o elegeram, até por que, quando o projeto PLA
NAFLORA foi ãiialisado no-Senado, o que querfamos era 
que os recursos fossem direcionados para as prefeituras. Isso 
criou uma celeuma no governo do Estado, que desejava ficar 
com todo o re~urso para distribuir e fazer politicagem a seU 
bel-prazer. Isso não aceitamos. Quando aqui nos reportamos 
ao PLANAFLORA, é no sentido de que esses recursos sejam 
aplicados em benefício do desenvolvimento_ do Estado de Ron
dônia, mas parece, repito, que issó Cria-pi"óblemas ao governo 
do Estado, que não quer aplicar bem os recursos que são 
devidos ao Estado para o seu desenvolvimento. 

O Sr. Odacir Soares- Outra anomalia que me estarrece, 
Senador Ronaldo Aragão, é ver como alguns ministérios, cO
mo o da Agricultura, que tem sob a sua jurisdição o INCRA 
e a EMBRAPA; o Ministério da Justiça, que iém sob sua 
jurisdição a FUNAI; às vezes, fico estarreCido e não com
preendo como organismos federais, que estão no PLANA-

FLORA como órgãos executores, admitem não receb"~r as 
transferências que orçamentariamente lhes são devidas, por
que o PLANAFLORA está inserido no Orçarriento_ da Uni_~o. 
Tenho informações de que, até este momento, contrariamente 
ao que dispõe o Orçamento Geral da União, a EMBRAPA 
de Rondônia, o INCRA e a FUNAI não receberam um centa
vo do PLANAFLORA. Os recursos devidos a esses_ organis
mos federais estão sendo gerenciados, e as li_citações, que 
deveriam ser feitas -por esses mesmos organisrilos localizados 
em Rondônia, estão sendo feitas pela Comissãõ de Licitação 
do Estado de Rondônia, de maneira irregular. ilegaL O PLA.:
NAFLORA, Como .sabemos, é um programa federal, cujos 
recursos para o exercício de 1993 e_stão inseridos _no Otça_
mento Geral da União deste mesmo ano, e, para os anos 
de 1994, 1995 e 1996, estão inseridos no Orçamento Plurianual 
de Investimentos da União Federal. Dessa forma, aprovei
tãndo-me do discurso de V. Ex~~ oportunamente pronunciado, 
faço esta denúncia e alerto o Ministério da Justiça, da Agri
cUltura e outros_ MinistérTos, de cujos organismos, e!ll Rondô
nia, não me recordo neste momento ... 

O SR. RONALDO ARAGÃO ~Está aí incluído o Minis
tério do Meio Ambiente. 

O Sr. Odacir Soares - ... para que toínem providências 
e não permitam que-irregularidades sejam cOmetidas, com 
a omissão desses organismos, relativamente à transferência 
que o própriO Ministério da Integração Regional deVeria fazer, 
porque os recursos estavam indo para o Estado de Rondônia 
e não estão sendo transferidos para esses organismos federais. 

O SR. RONALDO ARAGÃO -Em boa hora, Senador 
Odacir Soares, V. Ex~ traz à baila esse assunto. Realmente, 
vários desses organismos, que de\reriani realmente ter re~
bido os recursos, até hoje não o receberam. O JBAMA, o 
Ministério da Justiça, a FUNAJ, a DEFARA, dentre outrvs, 
estão como '"estranhos no ninho''._Na realidade, o que eles 
teriam que fazer quando os recursos fossem repassados para 
o Estado seria repassá-los imediatamente a esses organismos, 
que deveriam geri-los. Is_so não está sendo feito no Estado 
de Rondônia, e o Governo eS:tá-se :apropriando de tudo. 

O Sr. Odacir Soares- CoinO y._ Ex~ sabe, sendo federal, 
de acordo com a sua filosofia, o piograma definiu os seus 
executores. O Estado de Rondônia é um dos executores, mas 
existt::"m ou~ros, que são exataroente os Ministérios, através 
das suas delegacias e dos seus órgãos no Estado de Rondônia, 
mas nada disso está acontecendo._ Fica aqui a denúncia ao 
Tribunal de Contas da União. 

O SR. RONALDO ARAGÃO- Já levei isso ao conheci
mento do Ministério da Integração Regiànal. Conversei tam
bém com o Sr. Ministro, nossp amigo, sol;lre __ a crítica de que 
estaríamos querendo atrapalhar o PLANAFLORA e pedi pro
vidências a S. Exa 

- O Sr. Odacir Soares - Quase na mesma oportunidade 
em que V. EX" levou a sua preocupação ao Ministro, es-tive 
com S. Ex\ que se disse surpreendido. Acredito que S. Ex~ 
realmente não tivesse conhecimento disso, porque, conhe
cendo o programa, e já que lhe seria lícito admitir que estivesse 
sendo executado de forma irregular, S. Ex~ teria tomado as 
medidas cabíveis. Na mesma ocasião, o· Ministro Alexandre 
Ccista.chamou o Dr. Lourenço Vieira da Silva, que é o Secre
tário do Desenvolvimento Regional do MiniStério, e determi
nou-lhe claramente que a questão fosse apurada e providências 
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imediatas fossem tomadas. Queria prestar esse depoimento, 
porque_,__assim como V. Ex•, tambt:!m manifestei ao Ministro 
minhas preocupações. s: Ex•, além de se dizer surpreso, por
que é. um homem que faz questão de __ adrp.inistrar a cpjsa 
pública com absoluta transparência _e decênCia.:!__ na mesma 
ocasião, determ-inou providências -cm relã:ção à ma tê ria. 

O SR. RONALDOARAGÁO- Nobre Senador Odacir 
Soares, agradeço-lhe por esse esclarecimento e tanibérn pe!o 
aparte. 

O Estado de RC?n~c?nia, hoje, pratica u-ma política sui 
generis. O Gover-no não está identificadO cOm c0i_S3nenh_Lima 
e até hoje não disse a que veio. O GoVe-inaaãr Considera-se 
dono do Estado e abusa de sua autoridade, intervindo até 
nas prefeituras, como ocor.tcU ein Porto V<;lhÕ, ;faru e_ Ouro 
Preto. Provavelmente ainda intervirá em outras. Estan1os de
nunciando previamente que -iSSo -irá ocorrer porque· o Gover
nàdor tem a intenção de retaliação. 

O Sr. Odacir Soares - Senador Rona!do Aragão, na 
realidade, essa atitude do Governador, neste m_orn_ento, em 
relação às prefeituras administradas, não por adversários poli~ 
ticos de S. EX", mas por prefeitos que pertencem a outros 
partidos, representa uma chantagem política relativamente 
aos outros prefeitos. S~be V. Ex• q_uc, há três ou quatro dias, 
ocorreram dois episódios no cone sul do Estado de Rondônia, 
quando o Governador humilhou publicamente os prefeitos 
dos Municípios_ de Colorado do Oeste c de CerejeiraS. Essa 
atitude do Governador, mais do que uma retaliação, repre
senta um-sinal para aqUeles pi-efeitos que mantêm hoje boas_ 
relações com o Governador, mas que amanhã pOderão deixar 
de assim agir. Trata:se--de chantagem política,. que o Goye_r:-_ 
nador faz com os municípios administr-ados põr pre-feitos de 
outros partidos e conl"-muniCípios administrados por prefeitos 
que hoje batem palmas para o Governador, quando de sua 
passagem por suas Cidades. 

O SR. RONALDO ARAGÃO- Lembrou_ muito bêm 
V. Ex~ ao dizer, no início da semana, que o GovCrriador 
do Estado caminha para o destempero verbal, o desequihbrio. 
Pudemos notar claramente isso quaildo, na cidade _de ColoR 
rado, expulsou o Prefeito daquele Município de dentro do 
seu carro porque ele não estava concordando com aquilo que 
o Governador estava afirmando. Até por divcrgênci~s políti~ 
cas, o Governador do Estado estava dirigindo aos Senadores 
de Rondônia palavras chulas, não condizentes com a autori
dade que hoje tem, com a responsabilidade de governar o 
Estado. Como -o Prefeito não aceitava- essas rctalíaÇões, o 
Governador expulsou-o de dentro do carro. Obs_erva-sc, asR 
sim, o desequihbrio e o destempero do Governador -d-0 Estado 
de Rondônia. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE 0 SR. RO· 
NALDO ARAGÃO EM SEU DISCURSO: 

OFÍCIO N• 129/GSOS/93 ~ 
Brasnia, 14~de marçodeJ99J 

Exm• Sra. 
Dra Luiza Erundina 
DD. Ministra-Chefe da Secretaria de Administração Federal 
-SAF 
Esplanada dos .Ministérios 
Brasl1ia - DF 
Senhora Ministra-Chefe, 

Responsável pela iniCiativa que deu origem à inclusão 
do art. 22 no contexto da Lei n" 8.460, de 17 de setembro 
de 1992. que dispõe sobre a concessão de auxílio-alimentação 
aqs se'rvidores civis~ dos órgãos da Administração direta, autár
quica e fundacional, tenho acompanhado com vivo i"nteresse 

·as providências ~orilplcmentarS!s destirtadas a viabilizar a efetiR 
va aplicação da" -c'Iiàda lei. 

Assim é que estou ciente de que os instrumentos regula~ 
mentadores do disposto no citado artigo estão sendo ultimados 
no âmbito dessa· Secretaria. 

Estou, bem assim, inteirado d~ que o Orçamento Geral 
da União para 1993, recentemente aprovado pelo Congresso 
Nacional, dota os órgãos públicos feder_ais de numerário sufi
ciente para o cumprimento do que preceitua o artigo já menR 
cio nado 

Preocupa-nle~- ioda via, o p~Üblema específico dos servi
dores federais do ex R Território Federal de Rondônia, ora à 
disposição do Governo Estadual, é que, estes, como há de 
ser do conhecimento de Vossa Excelência, acham-se vincu
lados a essa Secretaria de Administraçã0 FederaL 

Ora,_ estou_ ciente de que os. funcionários dQ SAF, em 
exercício em Brasília, vêm recebendo o vale-refeição desde 
janCiro do corre,nte_, enquanto que os sediados no ex-Território 
Federal de Rondônia nada receberam até agora. 

O propósito deste Ofício é de dar'-lhe ciência_ dessa ano
malia, e, simult.a_neamente de instar para que seja reposto, 
no caso vertente. o princípio da eqüidade. __ 

Assim é que solicito de Vossa Excclênda a adoção das 
p_r:ovidências que lhe parecerem melhores e mais __ ágeis, para 
que os funcionários federais do ex~Território de Rondônia 
tenham acesso imediato ao benefício do valeRrefeição e que 
os efeitos de tais medidas sejam, por eqüidade, retroativos 
a_janeiro do ano em curso. 

Renovo-lhe o testemunho de meu apreço e consideração. 
~_Se_nador Odacir Soares, Vice~Líder do PFL 

OFICIO N'' 259/GSOS/93 
BrasílTa,-30 de juOho de 1993 

Exm~ Sr. 
Gal. Romildo Cahím 
DO. Ministro-Chefe da Secretaria de Administração Federal 
-SAF 
Brasília- DF 

Senhor Ministro~ 
Dirijo-me a Vossa Excelência para reiterar os termos 

do Ofício n' !29/GSOS/93, de 14 de março de 1993, cópia 
anexa, que tratada concessão de auxilio-alimentação aos servi
dores federais, especificamente aos do ex-Territórío Federal 
de Rondônia. tendo em vista não ter ainda recebido nenhum 
pronunciamento dessa Secretaria a esse respeito, e conside~ 
rando as inúmeras reivindicações que são a mim dirigidas 
pelos servidores citados. 

__ Certo de qu-e; Vossa Excelência de_tenninará provi"dências 
de imediato, aproveito para renovar protestos de elevada esti
ma e distinta consideração. - Senador Odacir Soares, Vice~ 
Líder do PFL. 

~O SR. ·Í'RESIDEÍ>HE (Chagas ~Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre. Senador Pedro '('eixeira. 

O SR. PEDRO TEIXEIRA (PP - DF. Pronuncia o se
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, tomamos 
conhecimento pelos jornais de que "Bancos ameaçam Itamar 
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com aumento dos jul"o!:i" (Correio Braziliense de 12 de agosto 
do corrente). 

Diz o Correio: 

··os bancos irão responder com aumento das taxas 
de juros, caso o·_GóVcr_no decida réd_uzir os ganhos 
alcançados pelas instituíções financeiras, com-a cobran
ça de tarifas pelos-seus serviços". 

Eles ainda não estão satisfeitos com _oS lucros fabulosos 
que estão ganhando, com o empobrecimento do Brasil inteiro, 
com a inflação, por eles fabricada e de que nos dá notícia 
minuciosa a reVista Veja, de 11 de agosto-deste ano_de 1993. 
Querem mais. Muito mais! 

Leiamos o Correio Braziliense, sobre o que diz o Presi
dente da Federação Brasileira das AssociaÇões de Bancos, 
para que fique transcrito; nõs- Anais do Senado, a enormidade 
do atrevimento de sua ameaça ao Senhor Presídente da Repú
blica, tanto quanto da certeza que tem ·do poderio de sua 
Federação. 

De acordo com o Sr. Alcides Tápias, Presidente da FE
BRABAN, '"se isso acOntecer - ou seja, se o Presidente 
mandar, determinar que Se abaixem as taxas- , o aqmento 
dos juros, sem dúvida, também irá-prejudicar o combate à 
inflação. Do couro se faz a cOrreia", améáçõi.l, referindo-se 
às críticas do Pr:eSidcntc Itamar Franco aos- ganhos exorbi
tantes obtidos pelos bancos. O Presidente da FEBRABAN 
antecipou também que "os bancos não irão passivamente acei
tar a redução dos seus lucros." 

O combate ao Sistema Financeiro Nacional tem sido uma 
das minhas bandeiras ptediletas de luta, embora conheça a 
sua força e do que são os_ banqueiros capazes. 

Napoleão dizia_ que ninguém SedCCãpa:t de derrotá-los. 
Ferdinand Lassalc chamava a ConstituiÇãO esCrita de -simples 
"folha de papel", pois, para ele, a verdadeira Constituição 
era "'a soma dos.fatores reais do Poder", e entre esses "fatores" 
estavam os banqueiros. 

Prossigamos lendo o ColTeio Braziliense: 

"O Presidente da FEBRABAN antecipou também 
que os bancos não irão aceitar passivafrú!nte a redução 
dos seus lucros. L_utamos por tarifas claras e transpa
rentes-, proclamou. Em mais uma cçmfrontação com 
as declarações do Presidente Itama,.rFranco, contrário 
à cobrança das tarifas, Alcides Tápias defendeu a posi
ção dos técnicos do Banco Central, de que as taxas 
dão transparência às relações entre as instituições fíilan
ceiras e o Govc_mo, --_As tarifas decorrem de custos 
efetivos e têm sido cobradas das_pessoas que usam 
os serviços -, explicou. 

Alcides Tápias admitiu, no en't.ánto, que os preços 
cobrados pelos serviços bancários sofrem grandes osci
lações, de acordo com as instituições:_ Ele acredita que 
a questão se resume na livre concorrência e cabe aos 
clientes escolher _quais os banc_os que utilizarão. O Pre
sidente da FEBRABAN afirniOU também que a diversi
dade dos custos varia conforme a qualidade dos serviços 
prestados por cada banco. Pa_ra Tápías, a opção por 
um banco que robre tarifas menores é equivalente à 
escolha de restaurantes e hotéis mais caros óu mais 
baratos." 

E contínua o jornal: 
''O Presidente Itamar Franco anunciou esta sema

na a disposição de pedir ao Ministro da Fazenda, Fer-

nando ~enrique Cardoso, que reveja a cobrança das 
taxas bancárias. Com a íntlação acima de 30 por cento, 
o Presidente avalia que os bancos estão apresentando 
lucros muito elevad.os, o que pode ser constatado_ nos 
próprios balanços publicados por essas instituições. 

Está_criado o impasse: O Presidente pede, ao invés 
de determinar, a seu MiniStro da Fazenda que reduza 
os ganhos alcançados pelos banqueiros com a cobrança 
de tarifas pelos seus serviços. Em respostà, o Presidente 
da mais poderosa instituiçâú privada do Brasil - a 
Federação Brasileira das Associações de Bancos - . 
ameaça aumentar os juros para prejudicar o combate 

-à inflação." 

Evidentemente é uma chantagem! 
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
É gravíssima a expectativa em que ficamos. Quem ganha

rá essa disputa? Quem é_mais forte entre os dois Presidente_? 
Itamar Franco ou Alcides Tápias? O Presideo_te do Brasil 
ou o da_ Federação doi. Bancos? Pelo menos, ficaremOs_ saben
do o que é mais impOrtante para nós e pará o·Yresidente 
Itamar: o Brasil ou os bancos? 

Se o Presidente Itamar fraquejar e ceder à ameaça de 
Tápias; se Sua Excelência, que tem dado respostas firmeS 
e francas à gente de menor tamanho, não der a resposta que 
Tápias merece; se não aproveitar o momento para enxergar 
a monstruosidade do gigantismo anómalo em que essa institui
ção está se transformando; se O Presidente fingir que nao 
tomou conhecimento de nada e não convocar seus MinistroS 
para tomar as providências normativas que o caso inúece: 
cabe a nós, representantes do povo, tratar de nos unir. desde 
já, para colocar o Sistema Financeiro enl- seu dcvidoJQ_gar, 
ou seja, de simples permissióiiário do- serviço público e linha 
auxilíar do caiTO~chefe das iústituições de crédito, o Banco 
dá BrasH, que precisamos defender com unhas-e -dentes, pois 
os bancos privados estão contando como certa a sua privati
zação, fazendo do Banco Central um instrumento também 
de seus interesses. 

Foi bom que-o Sr. Tápias viesse a público para exteriõrizar 
o pensamento da Federação que_ preside. Foi bom que ele 
nos mostrasse a todos que a inflação que nos corrói e a crise 
em que vivemos valem muito menos que seus lucros ex<?rbi- _ 
tantes. 

Foi bom,_ porque Tápias ofereceu ao Senhór Presidente 
da República a opoTtunidade certa para refletir sobre o que 
estão sendo os bancos. Não pode o Presidente Itamar, daqui 
para frente, continuar pensando que pode contar com eles, 
para que, espontaneamente. abram mão de seus lucros. Lu
cros, lucros e mais lucros ... Só disto entendem os banqueiros. 
De interesses do povo, de bem comum, não entendem e riem, 
um riso de mofa, daqueles que eStãO tratando disso. _ 

É necessário e urgente que os legítimos representantes 
do povo comecem, e já não é sem tempo, a se unir, para 
que possam pensar em termos de revisão constitucionaL Eles 
são muito poderosos, mas acredito que podemos muito, aque
les que não se corrompem e querem modelar a Constituição 
para nós, o povo, e para nossos filhos. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Bello Parga _ Carlos Pat:rocinio _ Cés~- Dias _ Diiceu Carneiro 
Eldo Álvares _ Garibaldi Al\'OS FJ!bo . _ Hum. berto Lu:"~ "T 
Hydokel Freitas _Iram Saraiva _ Jarbas Passaril!ho _João UWilOII 
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João Rocha _ Jonas Pinheiro _ Josaphat Marinho _ José Richa _ 
Jutahy MagaJhães __ Juvêncio D_ias _ Mansueto de Lavor_ Marluce 
Pinto _ Moisés Abrão _ Nelson Carneiro _ Ney Maranhão _ 
Odacir Soares _ Pedro Simon _ Ronaldo Aragão _ Ronan Tito _ 
Ruy Bacelar. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)_-,- Concedo 
a palavra ao nobre Senador João Calmon. 

O SR. JOÃO CALMON (PMDB - ES. P-ronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, como 
não-estamos sozinhos no mundo, a Educação de qualquer 
país tem repercussões sObre a sua situação ecoriómfca e social. 

Importa, por isso, preocupar--se com o prOceSso educa
cional, para que ele assegure uma vida melhor aos cidadãos, 
em vez de uma posição de inferioridade no contexto interna
cional. 

Nesse setor, o Brasil obteve, nas últimas décadas, uma 
grande expansão quantitativa das matrículas no ensino funda
mental, conseguindo, pelo menos, levar os alunos à escola 
por algumas poucas horas diárias. Perde, porém, na qualidade 
e eqüidade, inclusive formando pequeno número relativo de 
alunos. 

Em virtude desse estrangulamento. é ·escasso -0 número 
dos que atingem o ensino médio c superior. _ _ 

Os_contrastes.saltam à vista, quando comparamos o Brasil 
com os países do Leste Asiático, particularmcnte_os chamados 
"tigres". Eles, primeiro, expandiram as matrí~ulas do ensino 
fundamental para, cm se-gUida, dar um salto qualitativo c 
expandir os níveis-de ensino ulteriores. 

Nosso País, entretanto, permaneceu na primeira -etapa, 
desperdiçando recursos preciosos. Só para mencionar a repe
tência no ensino fundamental, basta observar que a média 
para o Brasil, cm 1970, foi de 13%_, subindo para 20% e 
19%~- respectivamente, em 1980 e 1987. 

Em Cingapura, sempre utilizando dados da UNESCO, 
a mesma taxa caiu, naqueles anos, para ô%, 7% e 1%. O 
Japão e a República da Coréia têm a promoção automática 
daquele nível, sem prejuízo da qualidade". 

· Como resultado, cm 1989, -a taXa bruta da escolaridade 
do ensino médio para o Brasil era de 39% e, para a República 
da China, Taiwan, 95%; isto é, nesta últiiDa, quase todos 
os jovens cursam escola média. No mesmo ano, o Brasil tinha 
1.045 estudantes de ensino superior por 100 mil habitantes. 
Permito-me repetir: nó mesmo ano, o Brasil tinha 1.045 estu
dantes de ensino superior P()r 100 mil habitantes, ao passo 
que a República da Coréia tinha 3.841. 

O Brasil aplica pouco e mal cm Educação, num mundo 
em que as dificuldades cconômicas e a competição com outras 
despesas sociais torna difícil o incremento de recursos. 

Apesar dos grandes cuidados que _inspira a comparação 
de dados financeiros intei'nacioilais: não .são desprezíveis al
guns dados da UNESCO para 1988. A despesa educacional 
pública brasileira correspondeu a 3,7% do Produto Nacional 
Bruto; a de Cingapura, 3,4; e a da República da China, 5.5%. 
O Brasil despendeu mais do que Cingapura e obteVe resultados 
qualitativos muito inft!riores. -Pefo atraso_a recuperar, o Brasil 
poderia ter aplicado tanto quanto a República da China, Tai
wan, mas os resultados seriam pífios pela incficiêilCiã. -

O contraste entre o _Brasil e os "tigres asiáticos" leva-nos 
a indagar sobre a "recéita'' do êxito desses últimos. Enfren
tando a escassez de numerosos recurs-os -nafurais de energia, 
aqueles países viram -na Educação fonte de riqueza nacional. 

Ti-ataram de priorizar a escola fundamental -como meio de.. 
combater o analfabetismo. Depois, consolidada esta, expan
diram e qualificaram o ensino médio e o superior; enfatizaram 
a_ (C?rmação d~ professores como tarefa do Estado; estabele
ceram um sistema de avaliação dos resultados do sistema edu
cacional; fixaram critérios cl~uos de alocação de recursos~ 
preocuparam-se com a eficiência e_ os_ resultados; asseguraram -
a gratuidade da escolarização compulsória; e ofereceram subsí
dios seletivos _4o Estado para os níveis ulteriores. 

Enquanto \sso, o Brasil subvalorizou a Educação; expan
diu os níveis de ensino caoticamente, garantindo a qualidade 
apenas em ilha~ de excelência -que são poucas-; expandiu 
os cursos noturnos particulares para a formação de profes
sores; desagregou as escolas normais; pós obstáculos à avalia
ção dos resultados do sistema educacional; não utilizou crité
rios claros de alocação de recursos; ofereceu a gratuidade 
indiscriminada; ~,não colocou objetívos claros, em termos 
de um projeto nacional de Educação, para os recursos finan
ceiros. 

As melancólicas conseqüências aí estão. Aliás, não seria 
necessário comparar com a Ásia. Na América Latina, só o 
_Surjnamc tem repetência no ensino fundamental mais alta 
que_ a do_ Bra~U_._ _segundo os últimos dados disponíveis da 
UNESCO. Em relação ao Chile e à Argentina. ficamos a 
dever na maioria dos indicadores educa"cionais. Aliás. o Chile 
foi pioneiro na_avaliação do sistema educacional, e a Lei Fede
ral de Educação da Argentina, aprovada no último mês de 
abril, enfatiza, em vários dispositivos, a obrigatoriedade de 
unia avalíação ampla e contínua. 

Este Senador, que tem a honra·de se dirigir aos eminentes 
colegas neste momento, por três anos sucessivos incluiu no 
Orçamento da República uma verba substancial para avaliação 
da Educação, desde o jardim de infância até a universidade, 
com seus cursos de mestrado e de doutorado. Em nenhum 
desses anos o dinheiro destinado à avaliação teve esse destino. 
Todos os recursos foram utilizados para outras finalidades. 

No século passado, três presidentes argentinos- Mitre, 
Sarmiento e Avellaneda - deram continuidade à obra de 
transformação educativa. Um desses estadistas argentinos, 
Sarrniento, cunhou essa fras~ imortal: 

"O povo é o -soberano. Eduquemos o soberano." 
Nunca, neste Paí~_,. um presidente da República traçou 

esse esquema prioritário para o BrasiL O resultado aí está: 
o Brasil no limiar de uma convulsão social, que apenas muda 
de rótulo de acordo com os autores da afirmação. Neste País, 
as metas para a Educação não costumam ser cumpridas, pelo 
menqs em relação ao art. 60 das Disposições Transitórias. 

Enquanto isso, na Argentina, aSseguraram-se as mudan
ças educativas. Para tanto, foram vinculados recursos fiscais 
e patrimoniais Pà:ra- a Educação; fixaram-se critérios claros 
de alocação de recursos; o governo central passou a transferir 
recursos às províncias, de modo a compensar as desigualdades 
regionais; e, além das prestações de contas, criaram-se comis
sões eleitas pelas Comunidades para acompanhar a aplicação 
de verbas educacionais. 

No Brasil, apesar de a Lei Orçamentária, por minha ini
_ciativa, d.esde 1989, incluir recursos para uma avaliação ampla 
da Educação, nada foi feito até hoje, além de iniciativas pOn
tuais. No caso do ensino superior, temos diversas iniciativas 
_de avaliação, sem que ainda se tenha conseguido montar um 
sistema em que a _coletividade participe do processo, apesar 
de pagar o ensino superior. o-congresso Nacional, por meio 
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de uma Comissão Parlamentar de Inquérito - de iniciativa 
de um admirável Deputado potiguar, João Faustino - , o 
Banco Mundial e o IPEA produziram relatórios recentes._ O 
MEC estabeleceu, por iniciativa do eminente Ministro Murílio 
Hingel, uma comissão de avaliação. Os rcsul~ados do estudo 
do IPEA já foram obtidos, e eu os incorporo a este pronuncia
mento, sem, entretanto, ~ncampar todas as teses lá incluídas. 

Todos esses problemas educacionais são sérios, porém 
a circunstância histórico-social é grave. Piores do que t<;>dos 
esses problemas são a inflação e a sonegação"fisCãl, que minam 
as forças da sociedade do modo mais perverso. Aqui, no Sena
do, está em fu_ncionarncnto uma Comissão Parlamentar de 
Inquérito sobre sonegação fiscal. Em parte, em conseqüência 
dessa iniciativa- que devemos ao atual MiniSffo da Fazenda, 
o então Senador Fernando Henrique Cardoso ....,.... , a arreca~ 
dação de impostos federais no Brasil cresceu substancialmente 
nos últimos meses. Entretanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
o aumento de despesas com o funcionalismo público federal 
excedeu substancialmente o aumento da arrecadação de_ im~ 
postos decorrente dessa iniciativa do Senado Federal. Nessa 
base, o Brasil nunca sairá desta situação afliEVa em que se 
encontra. Temos uma crise de legitimidade pela qual muitos 
se eximem de pagar tributos e contribuições, quer ingressando 
na Justiça, quer sonegando diuturnamente e iiiipuifemente. 
Sob o pretexto de que o Estado não aplica bem os rec_ursos, 
instala~se a lei do "salve-se quem puder_". Com. isso, Taltarii 
recursos para a Educação e tudo o. mais, inchJsive para a 
Saúde_, levando o País a um círculo vicioso ·em que as contas 
públicas não conseguem equilíbrio e se realimenta a inflação. 
Em tal ambiente_ de instabilidade, desen,volve-s.e a politização, 
não necessariamente no senti9o de consciência honesta çlos 
problemas e soluções, mas no sentido do aproveitamento de 
oportunidades contra o interesse público. 

Tal estado de coisas requer evidentes mudanças. Uma 
delas _é a revisão çqnstitucipn:al,__que dc_ver_á atualizar a Lei 
Maior, elaborada antes da queda do muro de Berlin;t, antes 
da derrocada do comunismo, antes do surgimento da Comu
nidade de Estados Indepcndente5, substituindo a antiga União 
~oviética e partilhando, por isso, de ilusões há muito desvane~ 

cidas no mundo socialista. E, dentro desse quadro, não me 
canso de repetir: até a Albânia, que era o país comunista 
mais radical, já se filiou ao F~ndo Monetário Internacional. 

É preciso que a o{dem legal seja favorável ao coniha:té 
à iqflação, à retomada do cresci~ento·e a uma Educaçã"o 
capaz de responder aos desafios_ nacionais. Ne-sse sentido, 
cabe lembrar o que a Educação pode fazer também pela classe 
política, para que esta desenvolva a consciência dos problemas 
e soluções para o País. Tal papel deve ser cumprido primordial~ 
mente por institutos de edu.caçáo política, mantidos pelos par
tidos, conforüle proposta cte minha autoria_incorporada à res
pectiva Lei Orgânica. Felizm~nte, o nobre Senador José Foga~ 
ça incluiu no seu projetO dé reformulação da lei partidária 
um artigo, consagrando, mais uma vez, a necessidade desses 
institutos_ de form~çãQ pülíi!C:a, que. se existissem, não estaria 
ocorrendo no Brasil de hoje tão alto índice de rejeição à 
classe política, conforme todas_ as pesquisas confin:nani, dã 
maneira mais elóqüente e incontestáveL _ . __ . 
-· Ta.mbém o rádio e a televisão podem se constitUir numa 
outra forro~ de educ<ição, colaborando inclusive-n-uma campa~ 
nh·a contra a evasã,o fiscal._ N,a área mais espCcífica da televisão, 
deve-se procurar reduzir ou eliminar o estímulo ao jogo desen~ 
freado, que agora está sendo explorado por esse meio de 
comunicação. 

Como se observa, a Educação tem amplo alcance, dentro 
e fora da escola, merecendo a i tenção e a priorid-ade de todos. 
Em sua sabedoria, os orientais a têm valorizado há milénioS 
- e os resultádos hOje são patentes. 

Sr. Presidente, Srs. _Senad.ore!)., inçorporo a este_proriun~ 
ciamento todo o ternário discutido, no Rio de Janeiro, por 
inicia~iva do CESGRANRIO, sobre problemas de importân
cia transcendeiltal da Educação brasileira. Desse sêminário, 
participaram sumidades da Educação do nosso País. Sinto-me 
no dever de incorporar aos Anais do Senado os nomes dos 
cQnferencis4J.s e_ os tem.as ,q~e 'á foram abordados_de_maneira 
realmente magistral. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
JOÃO CALMON EMSEU DISCURSO: 

Fundação CESGRANRIO 

Forum Educação, Cidadania e Sociedade 
Coorden•çlo: Prof' Asplisls Csm•rgo 

6 de agosto de 1993, sexta-feira, 09:00 hs. 

O MODELO EDUCACIONAL BRASILEIRO: 
Desperdfclo, Repetência e Politização da Escola 

Rua Cosme Velho, 155- Cosrre Velho 
Tel 285-3033 · 

Alo de Janeiro, RJ 
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A PEDAGOGIA DA REPET~NCIA: 60 ANOS DE EQUÍVOCOS 

Por que o aluno estuda mas nao aprende? 

Por que razão a sociedade se recusa a assumir que, em matéria de educação, o 
mal maior nao é a evasão escolar mas, antes de tudo, a repetência? 

Haverá mesmo escolas vazias no ano 2000? 

A escola em te111>0 integral resolveria, de fato, o problema? 

OS RECURSOS PARA A EDUCAÇÃO SÃO SUFICIENTES E MAL GASTOS 

• Quem deles se apropria e para que fim? 

A ESCOLA É A UNIDADE GERENCIAL OUE DEVERIA SER O CENTRO 
DINÂMICO DO SISTEMA DE ENSINO, MAS NÃO É 

Interesses politicas distorcem as relações entre professores e alunos 

A burocracia é mais i111>0rtante do que o professor e seus alunos 

A experiência Inovadora de Minas Gerais 

A FUNÇÃO DO PROFESSOR COMO INSTRUMENTO DE IRRIGAÇÃO DA 
BUROCRACIA ESTATAL, NOS GABINETES, NAS SECRETARIAS, NAS 
ASSEMBLÉIAS, ETC. 

Por que existem no sistema educacional brasileiro professores demais e 
alunos de menos? 

A DESPROPORÇÃO DE RECURSOS EM FAVOR DO ENSINO SUPERIOR 

A baixa produtividade da Universidade 

A resistência à avaliação 

O corporativismo: o mal do século? 
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Prol. Carlos Alberto Serpa de Oliveira 
Abertura 

O PROBLEMA: 

Prol. Sergio côsta Rillillro . 
EVASÃO E, REPET~NCIA 

Prol. Paulo Elpldlo de Menezes Neto 
OS GRUPOS DE INTERESSE NA EDUCAÇÃO BRASILEIRA 

A SOLUÇAO: 

Prol' Guiomar .Namo de Mello e Prol. Wa"rido dos Mares Gula 
A SAlDA ESTÁ NA ESCOLA: Autonomia e Avaliação 

Prol' Eunice Durham e Prol. Edson Machado de Sousa 

Agosto de 1993 

AS DISTORÇÕES DO ENSINO SUPERIOR: Como Corrigi-las? 

Debates 

DEBATEDORES E CONVIDADOS 

Depurado Miro Teixeira 
Prof. Antonio Paim 
Prof. Edgar Flexa R i beiro 
Prof• Terezinha Saraiva 
Dr. Edson- 1'4'-<4f4-o 
Dr. Hélio Barros 

Dr. John Edwin Meln 
Dr. Hugo Lovisolo 
Prof. Simon Schwartzman 
Dr. Antonio Garlos Xavier 
Dr. Divonzir Gusso 
Prof• M yrthes Wenzel 
Prof. Moaci carneiro 

Homenagem: Senador Jo6o Catmon 
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A UNIVERSIDADE PÚBLICA FEDERAL E 
A REVISÃO CONSTITUCIONAL 

Restringindo-nos ao setor da Educação,. foi consagrado 
de direito um coft.lportamento que ao longo dos- anos vinha 
sendo adotado pelo Governo, mas que deveria ser radical
mente modificado, por ser extremamente injusto. Segundo 
a Constituição Hcoitipete preferencialmente à União organizar 
e oferecer o ensino superior". Essa é _uma distorção tipica
mente brasileira, que deve ser contestada sistematicã.!Jlehte, 
uma vez que, as universidades federais atendem uma clientela 
de estudantes que pertencem às classes sociais mais abastadas 
e que podem financiar seus estudos, pois de modo geral sempre 
freqüentaram escolas privadas de alto nível no ensino funda
mental e médio, visto que· estas instituições não ampliaram 
satisfatoriamente sua óferta de cursos noturnos, e em decor
rêD.cia disso, restringiu o acesso ao ensino súperior gratuito 
aos estudantes trabalhadores que pertencelp às classes sociais 
mais carentes, ficarido rotulad_ç~_ççmo um ensino "elitista". 

As Instituições Federais de Ensino Superior, constituem 
hoje, uma espécie de casta universitárü;1., em es~ado de greve 
quase permanente, bastante eficientes em m,a~é.ria de reivindi
cações de salários, vantagens e benefícios, porém, de_ forma 
diferenciada inoperantes no que diz :espeitO--a sua míssãn 
pedagógica e Cíeó.tffica quê--deveriam considerar prioritaria
mente para corresponder ao seu Custo. Entre suas deficiênciaS 
podemos destacar sua relativa iricapacidade para desenvolver 
pesquisas, e, conseqüentemente fundar um banco permanente 
de informações que atuaJize o pensamento do País, transfor
mando-se em laboratório de alta criatividad!!. Se qulse·ssem 
poderiam ter superado suas dificuldade.s. e contribuíd_q _de for
ma substancial na tarefa encurtar a distância que nos· separa 
das nações desenvo_Ividª-~- Não tenho dúv~~as de que, para 
desempenharem com eficiência suas principàiS funções que 
são o ensino profissional e a pesquisa científica e tecnológica, 
para os quais devem ter sido criadas é nece~s4rio que se ajus
tem à realidade das regiões a que pertencem, bem como, 
aos_ seus recursos, e se transformem de fato em instituições 
de ensino e, dentro do_ possível, de pesquisa, voltadas para 
os problemas da comunidade na qual estão ins.eri...d_as, em lugar 
de defender os interesses corporativiStas dos docentes ~_fundo~_ 
nários, uma vez que, apresentam em sua maior parte baixos 
níveis de eficiência operacional, bem como, ociosidade de 
recursos human_os __ e_ de _infra-estrutura que é reflet~do pelas 
variáveis apresentadas pelo sistema, e~ conseqüentemente pe
las relações docente/alunos e administrativo/alunos que são 
de 1 professor para 7 alunos e 1 administrativo para 7 alunos, 
margem largamente superior à de uma classe de escola mater
nal. Com relação aos concluinte_s _a __relação é·de 1 formando 
para 8 matriculados, o que evidencia a longa permanência
dos all!JlOS nestas instituições, e, que nos leva a indagar: Como 
pode ser pública, então, uma universidade com tal descaso 
idades e pela distribuição da renda naci9nal. 

Quanto a situação de crise viVIda pelas universidades na 
última década, vale salientar que os recursos alocados para 
o ensino superior, consumiram aproximadamente 60% da do
tação orçamentária global, destinada ao MEC e não houve 
expansão de vagas, porém, o custo médio direto anual per 
capita foi da ordem de US$7.500,0, gastos para atender uma 

·média anual de 323.000 estudantes, atingindo_ um dispêndio 
anual da ordem de US$2.423,0 milhões. Além dos recursos 
alocados no Ministério da Educa_ção, existem outros consig
nados no Ministério da Ciência e Tecnologia, destinados a 

atender este ensino, porém, não foram computados nos custos 
acima citados. Certamente as instit~ições privadas nacionais 
e internacionais, que apresentarem um dispêndio anual dessa 
ordem são de boa qualidade. Parale_lamente, foram dispen
didos no mesmo perfodo, uma-média nacional de aproxima
damente US$230,0 anuais per-capita com os 20,0 milhões de 
alunos da re9-e pública matriCulados no ensino fundamental, 
representando uma despesa auual de_l)S$4,600.0 milhões. 
Em um simples exercício aritmético constata-se que os recur· 
so.s destinados a atender os alunos __ do 3"' grau, rel'resentam 
aproximadamente 53%. do montante gasto corri o eüSirio-fuh
damental, evidenciando uma profunda disto-rção" no Si,sté.ma 
Nacional de Edt!cação, que deveria investir proporciOnalmen_-:_ 
te um maior volume de I-ecursos em sua base. 

Portanto, no limiar dos anos 90 a crise na uri!VerSidade 
- considerada do ponto de vista _pragmático - não repousa 
apenas na falta de recursos materiais, mas, também na má 
gestão. Ela ainda não adquiriu autonomia administrativa para 
ser um instruine-nto de política, -em vez de simples objeto 
político. O conselho de reitores defende a tese de que a legisla
ção univerSftária seja enxUta, dando-lhes maior autonomia, 
para "que se-- organizem individualmente e possam operar as 
mudanças necessárias ao bom desempenho de suas fun_ções, 
sem obedecer um modelo único preestabelecido. O mod_elo 
único deve ser suprimido, dando-lhes mais flexibilidade e libera 
~ade para que cada uma encontre seu caminho e se integre 
na sOciedade local para desenvolver suas pesquisas básicas. 
Uma universidade no Ceará não pode Ser igual a outra no 
Paraná. Isso é correto. Mas, como transformá-las em institui· 
çóes vOltadas para sua realidade num sistema federativo cOmo 
6 nosso em que os estados são muito diferentes entre si por 
seus· p-roblemas peculiares e fenda per capita? Como dar-lhes 
maior independência, se suas condições d_e pleno funciona
mento restringiram-se a uma única fonte de financiamento, 
que são os recursos do Tesouro alocados no orçamento do 
MEC, pois, os recursos provenientes de outra.s fontes são 
insignificantes. Em decorrência disso, são tratadas de maneira 
uniforme, bem como, regidas por um estatuto fe_deral e depen
dentes do Conselho Federal de Educação. As universidades 
estaduais, como é o caso de São Paulo, são mais independentes 
em relação ao MinistériO ·e ao Conselho pelo simples fato 
de serem estaduais, mantidas com recursos do estado, voltadas 
para sua realidade e em perfeita sintonia com à sociedade 
em que se desenvolvem, o que não ocorre com a maioria 
dessas universidades federais que estão fisicamente nos esta
dos, mas continuam totalmente dependentes de Brasília. 

Co-m a atual Constituição os recursos da União foram 
reduzidos substancialmente, em favor das unidades da federa
ção e o correto_ .é __ que junto com eles, passem também os 
dispêndios, um dos quais, pelo bom senso e pelo exemplo 
de outras ~a_ções desenvolvidas, será a orgaiiizaçãó, bem como 
a manutenção de seus sistemas de ensino, dentro do qual 
deveria estar incluído o e"nsino superior_. Ass.im sendo, os esta
dos que desejarem poderão manter esSe nív~l de ensino, do 
contrário estas instituições deveriam ser-privatizad~s e o poder 
público adotar como instrumento de polític"ã eaucacional a 
subvenção ao mesmo e o auxilio financeiro a estudantes, que 
poderá ser viabilizado, através de bolsas de estudo _e linha 
de crédito oficial subsidiada em 10 ou 20 anos. Dessa forma 
o ensino universitário será democratizado e mais justo social
mente, pois, garantirá aos estudantes carentes o acesso a urna 
boa universidadeL~e_as~im o desejarem, e, as universidades 
_livres das amarras legais e norma-tivas impostãs pelo Governo, 
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o que lhes dará mais aUtó~<?mia -~dnlinistf~úVa·,- porém -mais 
responsabilidade e eficiência no desempenho de sua missão, 
uma ~ez que terã? de provar competência nos processos de 

. negociações que VISam a captação de recursos internos e exter
nos, tanto público COJ?O P!Jvado, bem como·osproveniéntes 
de organiz_ações internacionãis de ajuda a produção de ciência 
e tecnologta. Se as universidades de _cada unidad~ ___ çla federação 
querem uma maior independência e desejaffi integrar à reali
dade de suas regiões, parece-nos uma inc~e_i~Q:cia gritante 
esperar que el~ ~ontínuem a ser mantidas pela União, cuja 
tarefa, em matena de manutenção dos sistemas de ensino 
com exceção dos territórios, deVe_ ter caráter s-uplétiVo, segun~ 
do a nossa tradição con·stiltiCiOríal. Assim, na tev'íSão constifu~ 
clonai que ocorrerá neste exercício será nece-SsiiiO modifíc3f 
os seg~intes artigos: 20~-ite"in tY -:- _que trata da gratuidaqe 
do ensmo em estabelecrmcntos ·oficiais e 211 ~ §_ 1"' ~que 
atribui ã União organizar e_ "fihariciai- o Sisteffiá' Federal de 
Ensino e o dos territórios, o que -se deve raZe'r 'é_ acrescentar 
no artigo 206 -que a gratu'idadc do ensino é- Vinculada ao' 
ensino fundamental e q~-a~to ap: artigo 21T ..:...::·,_qui! se diga_ 
"Os Estados e o Distrito Federal oroanizarão os -seus sistemãS 
de ensino, e a União, o dos territólo.s, como-ô· SiStema Fede
ral, que terá caráter supletivo e se estenderá a rOdo o_ País 
e que a União prestará assiStência téCnica e- fi.D.anceira- a~ 
poder público estadual e municipal para o desenvolvirnent~ 
de seus sistemas de ensino, dando prioridade, ao ensino funda
mental. 

Com esta modificação, o ensino fundamenta{~_erá melhor 
ampa_rado e a União poderá desenvolver esfÜrÇQs-_para cumprir 
o anxgo 60_ do Ato das Disposições Corist"ifüdonais Transi
tórias, que determina que pelo menos 50% dos recursos-iloca
dos para a educação sejam- destinados para: a etràdicação do 
analf~beti~mo e universalização do ensino fundaffiental, e ciue 
a_s umvers1dades se voltem, realmente, para o se_u 'rrieio produ-
ztndo melhor a um custo médio menor, e elimine gradual~ 
ment~ ess3: profunda dissociação da estrutura e dos objetivos 
da umvers1dade com relação às exigências, cada. vez maiores 
do desenvolvimento científicO e tecnológico. ·· _ ' 

A UNtVERSIDADE PÚBLICA FEDERAL E A,REVIsAo 

Cófi51'ITDCIOII1<L 

Edlamar Bati•ta Pereira

Têcnica da Planajamento e Pesquisa do IPEA 

-julho/1993-

0 SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Sobre a 
mesa, requerimento que será lido pelo 1"' Secretário. 

É lido o segUinte - --- - -

REQUERIMENTO N• 762 1993 

Requeiro, nos terinos do art. 5Ó~ § 2~-. da C~nstituição 
Federal e do art. 216 do Regimento Interno do Senado Fede
ral, sejam solicitadas à: Çompanhia Nacional de Abastecimen
tg ~ CONAB -, atravé~ do Ministério da _Agdcu~tura-as 
seg_umtes informações: - -

I - Qual a total das aquisiÇões (toneladas) dos -
~redutos milho e arroz realizadas pela Com~anhia Na
cmnal de Abastecimento- CONAB e sua antecessora 
(CFP) nas seguintes safras: 83/84, 84/85, 85/86, 86/87, 

87/88, 88/89,-89190 e 90/91. Discriminar Estado por 
Estado; 

2 - qual o valor nominal do total das aquisições 
dos referidos produtos, safra pot safra, produto por 
produto, Estado- por Estado, nas safras referidas no 
item anterior; · · 

·J - qUãl o volume tot~I das remoções promovidas 
pela Companhia Nacional de Abastecimento - CO~ 
NAB e sua antecessora (CFP) nos anos de 1986, !987 
1988 e 1989; ' 

4- qual o volume total, detalhado, das remoções 
reali~a~as pela Comp~nhia Nacional de Abastecimento 
:....:::... CONAB - e suas antecessora (CFP) nos anos de 
1985 a 1991, ano~ an9 e_specificamente estado muni
Cípio, prOdUtO, armazena_dor de orioem e armaz~nador 
de destino; -- eo -

5- qual o total (tonelada) de vendas de produto 
(arroz e_ milho) fe_i_tas.a ~mpresas estaduais, com ores

-pe_ctivo valor nominal (preço de venda), realizadas nos 
anos de 1983, 1984, 1985, 1986, 1987 e 1988, discrimi
nando estados por estado; 

6-qual o volume de remoção licitada para trans~ 
__ porte pela Regional de Goiás nos-anós de 1983, !984, 

e 1985, especificando as empresas transportadoras ven
cedoras das licitações, o -volume transportado, e sua 
,?ri~~m ~ ~l~tino, e respectivos produtos e preços nomi
nais pagos; __ _ 

-7-....:. Qu3.1 o volurrie (toneladas) total transportado 
pelaCFP nos anos de 1987,_ !988, 1989 e 1990, produto 
por produto, Estado-origem e Estado-destino, Municí

. pío~origem e Município~destino, preço nominal pago 
à transportadora, identificação de transportadora e dos 
armazéns de origem e destino; 

8 - qU:3rido a transportadora for a Rede Ferro-_ 
vi~ria ~e~eral, especificar quãl foi a Transportadora 
RodoVIána que efetuou o transporte; 

9- qual o valor nominal pago á Rede Ferroviária 
Federal, mês a mês, ano a ano, no período em que 
a mesma ·prestou serviços, rios Êstados de Goiás To
cantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia 
e Maranhão à Cqmp~nhia de Financiamento da Produ
ção (CFP); 

10 - relação dos Armazenadores dos Estados de 
Goiás, Bahia, Mato Grosso-; Mato Grosso do Sul e 
Tocantins que prestaram ou-pre-slárri ser'Viços à CFP 
e sua sucessora (CONAB) nos anos de 1983, 1984, 
1985, !986, 1987, 1988, !989, 1990 e 1991; 

- 11 - relação dos Armazenadores de Goiânia e 
Anápolis que prestaram ou prestaril sérviços riQS anos 
referidos no item anterior, especificando, cidade por 
cídade, quantas unidades cada um deles utilizou em 
cada município e suas respectivas capacidades; 

12 --relação nominal dos Agentes respon-sáveis 
pela Regional de Goiás nos anos de 1983, 1984 e !985, 
com respectivos períodos de gestão; 

13 - qual o volume_ de vendas de arroz em casca 
da CFP para a Cabal nos anos de 1983, 1984, 1985 
e 1986, com os respectivos valores nominais dessas ven
das; 

- 14- qual o critério adotado pela CFP e sua suces-
sora- Companhia Nacional de Abastecimento- Co
l_lab, para cessão ã Rede Ferroviária Federal d6direito 

- de transporte seus produtos; 



Agosto de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I!) Sábado 14 7451 

15 - quais os reajustes concedidos pela CFP à 
Rede Ferroviária Federal, seus respectivos índices, da· 
tas e valores; 

16- qual o volume (tonelaQas) dos produtos ar· 
roz, milho e soja, transportados para a Companhia 
de Financiánfe-nto da Produção ( CFP) nos anos de 1987, 
1988, 1989 e 1990 nos Estados de Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Rondônia, Toca!lt~~~' GOiáS e-Mara
nhão e quais foram os critérios adotados na contratação 
das empresas de transportes rodoviáriOs e-xecutoras de 
serviços; 

17- quais foram essas erilpresas~e-o total pago 
a cada uma delas, ano a ano, no-s exercícios de 1986, 
1987, 1988 e 1989; 

18 - relação de todos armazenadores, privados 
e públicos com débitos junto a essa Companhia, especi
ficando total armazenado de cada produto, safra a sa
fra, e total retirado safra a safra com respectivo produ
to. Restringir-se às-safras-de 82183, 83/84,84/85, 85186, 
86/87, 87188, 88189, 89190, 90191, 9!192 e 92193; -

19- quais os critéríos adotados na apuração dos 
débitos cm cruzeiros re.ais; 

20- quais armazenadores compuseram seus débi
tos com essa Companhia, em que condições e o resul-
tado de adimplência nessas composiçõeS; -

21 -quais as armazenadoras, públicas e privadas, 
que foram acionadas judicialmente, anexando a respec
tiva cópia da petição; 

22- que medidas foram tomadas por essa Compa
nhia quanto aos débitos das_anna?:enadoras públicas; 

23 ~_relação das unidades armazenado~as dessa. _ 
Companhia que foram locadas ao setor privado, discri
minando os respectivo locadores, o preço de locali
zação, período e valores a eles pagos pelas armaze
nagens de produtos da CONAB; 

24 - relação dos valores de_ çorreção monetária 
pagos por atraso de pagamentos às armazenadoras, 
com os respectivos beneficiários e data; 

25- débito atualizado dessa Cowpanhia para com 
fornecedores, prestadores de serviços e questões traba-
lhistas; _ 

26- qual o índice utilizado pela Cibrazem/Co_nab 
para redução de pesos por quebra técnica nos últimos 
dez anos, juntando_ as respectivas normas. 

Justificação 
Em novembro de 1991, põi meio de requerimento de 

informação que tomou o n~ 799, nesta Casa, formulamos diver
sas indagações à Companhia Nacional de Abastecimento
CONAB, através do Ministério da Agricultura. 

Não obstante o desrespeito ao prazo de resposta prescrito 
no Art. s~, § 2"'- da Constituição Federal e reafirmado no Art. 
216, § 1", do Regimento Interno do Senado Federal, aquele 
órgão deixou de responder diversos quesitos ·constantes do 
requerimento, alegando que nem mesmo a dilatação do tempo
determinado havia possibilitado a integralização das respostas. 
Além disso, os quesitos supostamente respondidos só o foram 
em parte ou de modo insatisfatório. _ 

Por esta razão, tendo em vista que a importância daquelas 
respostas permanece atual, venho renová-las acrescentadas 
de outras de igual interesse para apuração de possíveis irregu
laridades num setor de prioridade máxima para o País. 

Sala das Sessões, 13 de agosto de 1993. -Senador Moisés 
Abrão. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O requeri
mento será despachado à Mesa para decisão, nos termos do 
inciso III do art. 216 do Regimento Interno. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Odacir SoÇJ.res: 

O SR. ODACIR SOARES (l'f'L- RO. Pronuncia o se
guinte discu~o: Sem revisão do_ orador.) - S_!~ Presidente, 
Srs. Senadores. os servidores fedéais dos ex-tefritórios estão 
s~0:dÓ discrlffiii\ados pela secretaiia da Administ!ação Fede
ral. 

Todos os servidores federais da União recebem o vale-re
feiçãO. Apesar de os recursos terem sido coiJsignados no Orça
mento da União, até hoj_e ()s Servidores dos ex-territórios 
fi!derais não vê ln recebendO_ Õ _a-uxfiio-alime~tã.çilo previsto 
em lei. 

Em abrif de_ste ano, em decorrência de apelos e denúncias 
que recebi de todos os ex-terr~t9rios federais, enc~u-~inhei à 
Sr' Luiza Erundina um ofício oOde manifestava a minha sur
presa e a rriinh·a- apreensão qua.nto a essa matéria.-Lamenta
velmente, não recebi da então Secretária nenhuma _resposta. 

Mais recentemente, a 30 de junho, Sr. P!eside-nte, enca
minhei outro ofício, já ao atual Secretário d_a_ Administraçã.o 
Federal, Genúal Rontildo Canhim. Da mesma forma·, até 
este momento, não recebi nenhuma explicação. Aliás, ·não 
existe exPlicãÇão; o que --existe é uma grave orilisSão, uriia 
grave negligênda. 

De modo que queria trazer ao Senado Federal esta denún
ciã -e fazer um apelo ao General que dirige a SAF para que 
S. Ex• tome uma providência imediata no sentido de suprir 
essa omissãO e de fazer justiça a esses servidores _dos ex-terri
tórios federais, que não se distinguem dos outros servidores 
federais da União, porque todos e_stão incluídos .no Regime 
Jurídico Único da União, aprovado por nós e sancionado 
pelo Presidente Collor. 

-Apelo ao General, Chefe da Secretaria da Administração 
Federal, para que determine imediatamente o pagamento do 
auxilio-alimentação aos servidores dos ex-territórios federais. 

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

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra-ao nobre Sellador Césâr Dias_. (Pausa.) -

O Sr. NeY Maranhão- Sr. Presidente, peço a palavra, 
como Líder, para uma breve comunicãçáo. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Ney Maranhão, na forma regi
mental. 

-O SK. NEY MARANHÃO (PRN - PE. Para uma comu
nicação. Sem revisão do orador.).- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, na sessã:o de hoje, ocupo a tribuna do Senado Federal 
para fazer um apelo clamoroso ao MiniStro Antônio Britto, 
da Previdência Social. 

Em nome dos aposentados, dos desvalidos e de suas viú
vas, encareço a S. Ex~ a especial deferência no sentido de 
prorrogar, por mais 30 dias, o prazo dado aos aposentados 
para se recadastrarem. 

Sabe~os que a medida tomada pelo Ministro da Previ
dência Social para o recadastrarnento veio -em muito boa hora. 
Tal medida diminUirá em muito as fraudes que ocorrem nas 
finanças daquele Ministério, mas a prorrogação é necessária 
a fím de que não se prejudiquem milhares de beneficiários 
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legítimos que ainda não puderam pro_ccder ao solicitado reca
dastramcnto. 

Era o que tinha a dizer, Sr.Presideiae, 

O SR. PRESIDENTE \Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Dfrceu Carhelfó~ ~ 

O .SR. DIRCEU CARNEIRO (PSDB :.:..: $C:-PronuÍlcia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, venho à tribuna do Senado, _no _díã de hoje, 
para registrar uma publicação feita na e~lÇao·ao-]Ornal O. 
Estado de S.Paulo de ontem. quinta-fei~~- )_2-, d:e_ ag9sto. A 
notícia diz respeito às liberaÇões de verbas, pelo Ministéri_o 
da Fazenda, supostamente viSando a favorecer o Congresso 
Nacional em troca de voto~ para aprovação da medida provi-
sória que trata de salários. - -

Sr._ Presidente, compare_ço à tribuna d~ _S,e~n~do,_~ como 
2·: Vice-Presidentc da Comissão de Orçamento,_ para escla
recer a questão. Inicio por dizer qu~ demonstrilüiTI: total desco
nhecimento do assunto, ou se trata de um at(l de má-fé, a 
matéria assinada pela jornalista Vanda Célia. publicada no 
O Estado de S. Paulo 

A publicação de ontem do referido jornal traz como pri
meira c principal manchcle a seguin!e frase: "Governo dá 
US$5 bílhões para aprovar lei salarial''. Segue-se a lead: "Ver
ba será destinada a obras de interesse dos parlamentares em 
troca de votos". _ __ _ _ 

Passo a ler o resumo de primeira página di:i repoitagCm: 

"0 Ministério da Fazenda já tem -prõritO um pfo
jeto que estabelece o cronograma de libc.:lªção dos re
cursos, equivalentes a US$ 5 bilhões d? __ Orçamento 
Geral da União, para investimentos e emendas parla
mentares. Com isso_, tentará a aprovaçao·-ct~ proposta 
de lei salarial do governo no Congresso~ S6 _em agosto, 
serão liberados 15% desse valor, o que significa um 
dispéndio maior do que o gasto total do prirrieiro semes-. 
tre. O Ministro da Fazenda, Fernando Henrique Car
doso. pretende falar em cadeia nacional_de rádio e 
TV. sábado, para pedir apoio para o plano econômico." 

Este é o conteúdo da primeira págini ào JOrilai. Quanto 
ao desdobramento dessa matéria. numa-página interna, o jor
nal exibe a seg~inte manchete: 

·'Planalto libera verbas para ganhar votos". A ela, 
segue-se a lead: "'Ministério da Fazenda deci~e usa~ 
US$5 bilhões do_ Orça-mento cm troca de upo10 à le1 
salarial proposta pela equipe económica," 

Assinada pela jornalista Vanda Célia. a matéria tem o 
seguinte conteúdo: 

"BRASÍLIA - O governo decidiu liberar US$5 
bilhões do Orçamento Geral da União, vertia~ que ínclui 
o dinheiro para investimentos e emendas d_o_s parlamen
tares. O objetivo da medida é obter. em contrapartida, 
a aprovação no Congresso_ do projeto de Içi salarial 
da equipe económica e impedir o reajuste mensal dos 
salários. 

O Ministério da Fazenda já fez o decf~d.o CQrÜ 
o cronograma da liberação do dinheiro. O PreSideilh~ 
Itamar Franco vai aprová-lo e mandar publicá-lo no 
Diário Oficial da União, na Próxima semana. - É o 
preço que vamos pagar para ganhar a votação-_, admi- _ 
tiu um Ministro. 

O líder do PT na Cãmara. Vladimir Palmeira (RJ), 
disse que a libl!raçãó das vl!rhas c.:xatamcnte-agora é 
"estranha". Ele lembrou que tamhém_foram feitas no
meações políticas nas última~ semafl~So e admitil,l que 
o reajuste integral da inflação para os salários poderá 

. ser derrotado no Congresso: ··o gover_no se organízo4, 
distribuiu cargos e agora, com a verba das emendas, 
põe em risco a aprovação d_o nosso projeto." -

A operação para tentar evitar a derrota do Governo nessa 
questão, pelo meio de verbas retidas no Orçamento, teve 
seu desfecho no encootro _de terça-feira entre o Ministro da 
Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, c representantes dos 
partidos. Cardoso, há três meses,_ nega_va~se a atend_c_r aos 
parlamentares que pediam a liberação do dinheiro. Acompa
nhado de integrantes da equipe técnica, ele disse que o crono
grama das liberações obedeceria a ~ma decisão política, mes
mo contrariando p-areceres técnicos. 
--- O decreto ·ministerial determina que. ainda cm agosto. 

serão liberados 15o/c do dinheiro, equivalentes a US$600 mi~ 
lhões. Isto quer dizer que só neste mês o Governo vai liberar 
mais dinheiro do que tudo o que foi gasto do Orçamento 
de janeiro a junho. No primeiro semestre. a liberação limi
tou~se a lOo/c das despesas previstas. O gasto com investi
mentos e emendas parlamentares será equilibrado. Em sctem~ 
b.ro .e..outubro vão sair mais 38% das vé"rbas e nos dois últimos 
meses 42%. Para janeiro, como "restos a pagar", o decreto 
prevê a liberação dos últimos sq. -

Sr. Presidente, esse assunto, aqui distorcido dessa manei
ra, merece_ o nosso total repúdio. Primeiro. porque se tratam 
de inVerdades postas de forma extremamente sofisticadas e, 
portanto, piuecendo~nos eivadas de má-(é. 

Essa questão, aqui tratada desse modo, tem origem no 
Cdtte do Orçamento da União para evitar 'o d~ficit público. 
Na verdade, o reajuste, o equihbrio da execução orçamentária 
impôs esse corte ao Orçamento da União, que. e"m sua grande 
parte, compõe-se de investimento:i c de emendas parlamen· 
tares. 

Não acredito que possa o Orçamento ter outros compo
nentes que não sejam esses elementos bJsicos de todos conhe
cidos. De modo que, ao citar investimentos e emendas parla
mentares, nada mais faz do que reconhecer aquilo que é o 
conteúdo do Orçamento, além, evidcn_temente, das verbas 
de custeio e de outros componentes do Orçamento, qUe são 
óbvios. 

Por outro_ lado, ao contrário do que _aqui está posto, 
o objetivci- dessa negociação, desse entendimento. foi, exata
mente, cortar o Orçamento e não destinar bilhões de dólares 
às indicações parlamentares ou aos investimentos. O objetivo 
foi cortar verbaS destiõadas.-Jio Orçame_nto, a investimentos, 
sl!fã:por parlamentares, seja pelo próprio Executivo. 

Isso foi feito, talVez, pela primeira vez- não me lembro 
de outras em que isso tenha acontecic:!q_-, de mo_do explícito. 
O que- fiZCiãrri os outros Governos? D~ixavam que o Orça
mento fluísse como Proposto, só que não liberavam as verbas 
e, __ quando o faziam, elas já não tinham _mais o signjfief!do 
original, porque estavam corroídas pelO processo inflacionário 
e eram liberados valores nominais explicitados pelo Orça~ 
m<i.o._tÕ.ao final da execução orçamentária. Logo, tinham signi
ficaÇão simbólica. O que fez o Ministro Fernando Henrique 
Cardoso? S. Ex~ propôs a verdade das coisas e um debate 
abe_rto com todos os partidos, no foro competente, a Comissão 
Mista de Orçamento. 
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Naquela Comissão. com data marcada previamente, 
agenda e conteúdo a serem discutidos, amplamente divulga
dos, reuniu-se o Ministro Fernando Henrique -Cardoso com 
a dircção e membros_ da Comissão, com_as lideranças de todos 
os partidos_lá presentes ou representados. Nesta matéria, faz
se referência ao PT, que estranha, através do seu Líder Vladi
mir Palmeira, mas também este, como os demais partidos,, 
lá estava presente, contando com vários parlamentares e re
presentantes de sua Liderança. 

Naquele encontro foram discutidos, às claras, o corte 
e como fazê-lo, bem como a racionalidade de_ s_e __ operacio
nalizar um corte orçamentário, para que não fosse_ apenas 
uma execução linear aritmética, dividir por dois as indicações 
de origem parlamentar ou os investimentos do Executivo, 
expressos no Orçamento. Isto foi fci~o p·ara que não ocorresse, 
por exemplo, que a obra de uma ponte fosse paralisada na 
metade de sua execução, como se existisse destinação orça
mentária para meia ponte - o que não _seria, de todo, um 
absurdo, vez que se pode estender o cronograma para dois 
exercícios orçamentári_Q~: faz-se unia parte em um ano e a 
outra no outro. 

Tendo o cuidado de não cometer qualquer coisa dessa 
natureza e, mais, para que o processo fosse transparente e 
democrático, o Ministro lá compareceu e discutiu. Discutiu 
assentado à Mesa da Presjdência da Comissão, co.m todos 
os parlamentares, que se inscreveram, fize-rain observações, 
discutiram, propuseram formas mais aproptiadas, diante de 
todos -como exige o melhor estilo democrático do diálogo 
e do entendimento - , para enfrentar os problemas comuns 
da Nação. 

Isso aconteceu exatamentc ao final do período que ante
cedeu o recesso de julho próximo passado. Nessa reunião 
foi acordado, com todas as Lideranças, que tambc!m se deveria 
estabelecer os percentuais da execução orçamentária, com
preendendo o universo dos investimentos, cxatamente para 
não acontecer que, por uma conveniência de execução orça
mentária do Executivo, ele ficasse concentrando os valores 
de libt!ração ao final do ano, sem correção, evidentemente, 
e, portanto, já aviltado pelo processo inflacionário. 

Por essa razão, os parlamentares propuseram ao Ministro 
fosse estabelecida uma regra quanto às liberações, para que 
ficasse claro, perante todos, a existência de um critério impes
soal e público de liberação dcss.c:s r_t:cur_sos. Assim foi feito. 
Terça-feira passada - a reunião referida na matéria - , as 
Lideranças- com a participação, inclusive, do PT, que, pare
ce, quer ausentar-se da questão - , estiveram presentes à 
reunião com o Ministro Fernando Henrique Cardoso. aconte
cida em decorrência da reunião geral de todos os parlamen
tares da Comíssão Mista de Orçamento e, pói"taliiO;erri desdo
bramento àquele entendime.nto público havido. Naquela oca
sião, bateu-se o "martelo dos últimos detalhes". 

Foi uma negocíaçãtY absolutamente legítima e normal. 
Não se trata de nenhum favor ao Legislativo. Ao contrário, 
se é que havia de se extrair alguma expressão simbólica daque
le acontecimentO, seria a de-que o Ministro veío ao Parlamento 
não para distríbuir, mas para cortar verba_s, c o fez com um 
corte de 4 a 6 bilhões de dólares. 

Esse é o verdadeiro conteúdo .des_ta ma_téria, que, em 
subtítulo do interior da coluna, à página 5, de O ~stado de 
S. Paulo, do dia 12 deste més, está expresso: 

"A -maioria dos parlamentares estava pressionan
do pela execução orçamentária e criticando Cardoso 
por _._..segm:ar'.' o dinheiro. Mas reconhecem, porém, 
que o m.i~-agiu de forma hábil ao usar as verbas 
para ~nt"ar.gàôhar a vOtação. Ele já conseguira aprovar 
cortes nos gàstos com a: promessa feita no Congresso 
em jmiho de que iria soltar o dinheiro. 

Um integrante da equipe da Fazenda protestou 
por caus·a da int.erpretação dada à decisão, assegurando 
que· Cardoso- não está fazendo a política do que ''é 
dando que· se rec_e_be''. Segundo ele, os recursos estão 
previstos para serem liberados e o ministro agiu com 
correção porque está soltando dinheiro de forma a man
tei o equilíbrio entre receita e despesa. 

NopTópúo governo, porém, um colega de Cardoso 
garante qU.é-foi feito uso, e com competência, do Orça
mento da União-para obter apoio no Congresso. Garan
tiu iaúe grupos políticos, que antes estavam fechados 
com o PT na questão salarial - caso dos aliados do 
ex-Governador Orestes Quércia e do ex-Presidente Se
nador José "Sarney(PMDB-AP) - , vão mudar de 

-opinião e apoiar a proposta do Governo." 

_Sr. Presidente, esta conclusão da matéria tamb~m tem 
o mesmo conteúdo de má~fé, parece-me, porque não consigo 
imaginar que umajornalista credenciada, aqui, junto ao Con
gresso Nacional, seja.desinformad:a, não co.~heça o que o~-or
reu, o que está ocorrendo, até porque faz algumas citações 
que demons~ram que ela tenha conhecimento desses f~os. 

De modo que, esta citação também é totalmt?_ntc ety_ada 
de uma cer_tl). __ IT!~~za paJa com a i~?tituição_ Ç~n~!es·s_o 
Nacional, porque .. eta·sempre levanta dúvidas, sempre levanta 
o aspecto escuso das coisas que possam aqui ocorrer, e faz 
alusões de todas as naturezas que lhe convém_. _ 

Por essa postura que desscrve à causa de1J1ocrática, limpa, 
_do nosso P.aís, qu~ro protestar, Sr. Presidente. 

Não tenho esperança ·de que essas "velhacarias", de que 
essa desonestidade expressa no texto desse jornal seja punida; 
não tenho eSsa esperança, até porque considero frágeis as 
leis que tratam desse assuritó, e, quando não, muito distantes 
da sUa aplicahilí.~~·~-~as eu queria protestar por um jornal 
corno O Estado ac:-·s:-l'aulo servir os seus espaços tão preciosos 
de comunicação de massa do País, que é uma concessão ta_!!l
bt!ffi, para assacar contra o Legislativo essas inverdades deso
nestas, lc:=vianas, que desmoralizam uma instituição que se 
_esforça para ser fl.el e representativa aos seus compromissos 
-históricos com a NaÇão, 

Se aqui temos alguns "'velhacos", eles são legítimos repre
sentantes de faixas da sociedade que os elegeram. Portanto, 
se há aqui alguns que proçedem dessa maneira, tamb~m é 
responsabilidade da sociedide brasileira que os mandou para 
cá. Também é· re~nsabilidade da imprensa, dos veículos 
de cornunicaçâ:Q_ 8e missa que, ao colocarem todos os Parla
mentares numa ·vala comuín, como aqui foram colocados, 
contribuem para melhorar a cotação dos "velhacos". Essa 
matéria ajuda os "".~e}l}acos••, os políticos "velhacos" do Brasil. 

Então, querd~indagar se O Estado de S. Paulo está a 
serviço dos "velhacos" da política brasileira. E se ele não 
estiver a serviço, porque foi o único jornal que publicou esta 
matéria, que ele a corrija. 

Também quero ~aber, indagar se a jornalista V anda Célia, 
que escreveu- e~ta D:tatér~a, t8m?érn está sendo a articuladora 
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dos ··velhacos" aqui, porque se ela não quer servir aos "polí
ticos velhacos", que corrija esta inverdade por ela- escrita 
e publicada por este jornal de São Paulo. Portanto, aperfei
çoanâo as instituições, vamos realmente servir melhor ao Bra
siL 

E o Ministro Fernando Henrique Cardos~. ~u-~ é atingido 
aqui, além de trazer esse aspecto às claras perante todos os 
representantes do Congress~aqui reunidos na Cõ.inissão Mista 
de Orçamento, fez mais uma coisa que nenhum Ou_tro Minist'ro 
da Fazenda havia feito antes: delegou a cada _Ministérlo a 
decisão do que cortar. Vejam 1 então, que o Miqi~tro Fernando 
Henrique Cardoso abriu mão de uma prerrogativa -que histori
camente é do Ministro da Fazenda, a de dizer uqu·e vai cortar. 
Pois o Ministro Fernando Henrique fez iss9-1 _S. Ex'l abriu 
mão dessa prerrogativa c entregou a cada Mini~"t~r.io a decisão 
do que era mais importante preservar para executar o orça~ 
mento e o que, lamentavelmente, muitas vezes.teria que ser· 
cortado. 

Isso é mais um indicador de que o MinistrO 'd-a Fazenda. 
Senador Fernando Henrique, e o Governo Itamar Franco, 
num esforço comum, tentam melhorar a instituição do Go
verno Federal, aperfeiçoando-a! tornando-a mais transparente 
e mais legítima. Todos sabemos das imensas dificuldades que 
o Governo enfrenta. A herança que este Gov~iqo reCC:bcU 
é histórica, porque é um somatói'io de erros,_ d~ equívocos, 
de anacronismos, de desatualização e de estruturas que, ao 
longo dos anos, se foram formando. Não é um Doverno que 
vai resolver esses problemas, tenho certeza .. Espero que a 
sociedade e os Governos, numa geJ!.eralidade, cOnsigam resol
vê-los. Mas sei que isso leva tempo. Porém, é dever de cada 
um contribuir com o seu esfo.rçO, é umã resp·o-nsabilidade 
de cada Governo e também do Congresso Nacfonal, é uma 
responsabilidade nossa. 

Por isso que quero, corno 2~ Vice-Presidente da Comissão 
de Orçamento do Congresso Nacional, trazer aquf esse regis
tro. Também estamos fazendo todo o esforço para aperfeiçoar 
aquela Comissão, para melhorar o seu perfil ~ 'para fazer 
também com que todas as decisões tomadas sejam compar~ 
tilhadas pela sociedade, senão totalmente informada do que' 
está acontecendo. 

Por outro [ado, quero me dedicar a uma tàfefa muito 
particular: ajudar a instalar a Comissão d-e Fi~calização e 
Acompanhamento da Execução Orçamentária._ Ci~lo que essi 
é uma das principais Comissões do Congresso Na_cjonal, que 
hoje está no âmbito da Comissão Mista de Orçamento, e 
que ela deve ter toda uma estrutura para fiscaliZar" a execução 
de um orçamento que, eivado de vícios históricos, tem distor
cido aquilo que a Nação, através do Congresso, dçç:ide aqui. 

Era o que tiõ.ha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -.Concedo 
a palavra ao nobre Senador César Dias. 

O SR. CÉSAR DIAS (PMDB - RR. Pronuncia o S<;j;uinte 
discurso. Sem revisão do orador)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, gostaria de registrar que, no sábado próximo passado, 
no período vespertino, o exército guianense apreendeu onze 
garimpeiros e uma aeronave em uma região do Rio Trom
betas. Ocorre que esses garimpeiros, homens e mulheres, vão 
para essa região à procura de trabalho, e, muitas vezes, não 
sabem se a região pertence ou não ao Brasil. Na região frontei
riça entre o Brasil e a Guiana Inglesa a floresta é bastante _ 
densa, caracterizada como latifoliada. Então, esses garimpei-

ro_s abriram pistas de garimpo nessa região, que não pertence 
a nenhuma área indígena, IpUito embora o Estado de Roraima 
e o Estado do Pará seja"?- salpicados de áreas indígenas e 
nessa região existem algumas pistas, as quais nãb pertenCerlt' 
à área indígena. _Dessa forma, _esse·s·g·arirnpeirOs 'foram trabá
lha_r lá após serem expulsos da área de Raposa, da Sefr_a· 
do Sol, dos atroaris e dos yanomâmis. Aco·ntece qUe o exército· 
guianense prendeu esses homens e mulheres. 

Venho, portanto, a esta tribuna fazer um apelo à Embai
xada inglesa e ao nosso Itamarati para que preservem a· vida 
desses garimpeiros, porque sii:nplesniente não foi uma invasão, 
posto que eles estão ali à procura de trabalho. 

Há realmente este equívoco: nem 9s próprios ex.ércitos 
gUianense e brasileiro têm a certeza de que esse sqlo pertence-
à nossa Pátria ou à,Pátria guianense. ' - · 

Faço um reiterado apelo às autoridades brasile_ir.aS Para 
que·preserv~m a vi~a desses ~rimpeirós, 'p'orc}t.ii essa é umâ 
regTãó muito perigosa, e que d_evolvam também essa aeronave· 
que foi apreendida, um avião Ce:ma 210, totalmente legali
zado, que pertencia a esses grupos de garimpeiros que traba-
lhava!D nessa região. --

E importante o País dar apoio a esses homens_ porciUe· 
estamos passando por um momento difícil naquela região bra~· 
sil_ci;ra: está-se implantando agora um enclave periférico na 
Amazónia. No momento em·que tropas americ3ri.ãsisl:ã-o fa
zendo manobras nas matas da Guiana: inglesa, na Venezuela:. 
~a Colômbia, e, com a criação dessa área Yanomami, justa:. 
mente na periferia da Amazônia, pode-se no _futuro, quem 
sab~. esquecer o trabalho político do Embaixador Rio Branco, 
o trabalho do nosso Cãxias tentando coriqüiStar o nosso te'hltó
rio, o trabalho político-indigenista do Marechal Ron"don. 

Por isso, Sr. Presidente, entendo que somente através 
da vivificação, da plena ocupação populacional naquela regiãO· 
é que pod.eremos realmente defender aquele solo pátrio tão 
nCo. ·por tódas essas razões expendidas, tenho feit9 e faço, 
neste momento, um apelo às autoridades brasileifélS para 'cjue 
dêem um apoio integral a essa famüia de garimpeiros qu·e 
está ali trabalhando. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB - BA. Pronuncia 
o seguinte-discurso.)- Sr. Presidente, Sr•s e Srs. Senadores, 
todos sabemos quão freqüentes vêm se tornando, nas conver~ 
sas informais do povo e nas reportagens do j()_rnalismo de 
opinião, os reparos e as censuras à atividade política. o_ Con
gresso Nacional, especialmente, é citado como uma ilha dis
tante da realidade e das necessidades da população, ou comO 
um conjunto de salas refrigeradas onde cidadãos privilegiados 
decidem o destino de _toda _a Nação, movidos unicamente por 
iriteresses particularistas e corporativos. 

Na verdade, Srs .. Senadores, necessário é reconhecer que, 
muitas vezes, o comportamento de nossos políticos tem justifi
cado essas críticas. Diversos escândalos envolvendo parlamen~ 
tares, bem como membros do Executivo, foram divulgados 
ultimamente. O descrédito perante a opinião pública, no en
tanto, não é_seletivo, porque atinge a todos nós, Senadores, 
Deputados, Ministros, Governadores, etc., mesmo aqUeles 
_que pautam sua atividade pela correçãcYe pela defesa d~ inte
resSe público. 
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Esse descrédito deve servir como sinal de alerta a todos 
que se preocupam com os destinos do País. Primeiramente, 
P,Orque induz o po.vo à indiferença quanto_ à política. o que 
se,traduziu, por ocaSião do recente plebiscíto--e--das _últimas 
eleições, ria enoritle' piopoi'ÇãO- de votos nulos c em branco 
cjepositados q.a:; u-rt;1ás. Ri~cO inaior, entretanto, é o do senti
mento crescente de apoio a idéias golpistas de alguns saudo
sistas__ da ditadura militar. Assim _foi-que, quando tranqüila
mente pensávamos estar vacinados contra essas aventuras cas
trenses, ouvimos levantar-se, no próprio Congresso NaciOnal, 
uma voz em defesa_d_a quartelada, do autoritarismo, da supres
são .do Estado de Dil:-eito. Não nos iludamos: a diatribe insen
sata do_ D_eputado Bolsonaro en~ontra eco em setores da socie
dade, felizmente minoritários ... ainda. 

. Ocorte, pbréin, que Vivemos hoje sob regime democrá
ticO. À exceção dOS Minis~ros _e dos Se_cre_tários Municipais 
e de Esta-do, todos _QS poiíticos foram cOnduzidos a seus postOs 
pelo voto popular. Mesmo esses_, nomeados pelos chefes do 
Executivo dos respectivos níveis, são profissionais da política, 
e têm igualmente, em muitos casos, sua história pessoal de 
m<)ndatos ele_tiyos. E é fato grave o de que políticos deso
nestos, cqnsistente .e repetidamente, obtenham o voto do po
vo_ . 

. quer~rilo.~.~.nP~. dernocfatas_- crer que a experiênciã
ensma. Tendemos a acreditar que a maturidade política do 
brasileiro advirá- õ.átUi'almente da prática do direito e_ do fun
ciomi.rnento das instituições, "desde qUe a estaS -seja -peirilifido 
seguirem seu curso normal. Se nem sempre o sufrágio Secreto 
e universal tem _sido garantia de escolha democrátiCa e cons
ciente, pelo povo, de seus representantes, sempre nos ocorre 
o pensamento de que os erros. como os da última eleição 
presidençial .• por exemplo, encerram liç_ões que o eleitor sabe-
rá aprender.. · · 
· Infelizmente, como argumenta em artigo publicado na 
Folha de S. Paulo, o professor Boris FaustO, do Departamento 
de Ciência Política da Universidade de São Paulo, essa talvez 
seja urna expectativa excessivamente_ otimista. A correlação, 
no Brasil, entre sufrágio univers_al e soberania popular não 
é tão direta quanto nos países europeus, onde a- questão histo
ricamente surgiu, e onde o direito -amplo ao voto resultou 
das lutas e reivindicações- populares por maior influência sobre 
a condução política das nações. 

Esse questiOnarriento do pressuposto de que a maioria 
dos votantes é capaz de se orientar de acordo com seus valores 
e interesses, como Boris Fausto faz questão de esclarecer, 
não deve ser confundido com o argumento, cinicamente con
servador, da incapacidade pura e simples das massas para 
o exercício do voto. Já nos fartamos desse tipo de conversa 
durante os_anos do_ regime militar. Contudo, o raciocínio popu
lista_que defende a existência, no povo, de uma "_extraor
dinária intuiçãO" que o conduziria ao_acerto, apesar de-sua 
carência educacional e 'informativa, é igualmente equivocada 
e perigosa. 

A tese da "intuição miraculosa .do povo,. é, provavel
mente, até mais perigosa para a consolidação da democracia 
que a de sua incapacidade total. Mais perigosa, porque o 
viés ídeológico que a fundamenta é menos evidente. Trata-se 
do velho vício da romantização da miséria, da idealização 
dourada da vida nos morros e favelas, de que nossa música 
popular é tão pródiga em exemplos. Essa atitude, ao contrário 
do que pensam alguns de seus defensores, leva ao imobilismo 
e à crença no caráter secundário do comhate à miséria, já -

ql!e, sob esse ponto de vista_ e afinal de contas, o pobre é 
tido como moralmente superior. 

É preciso rompermos com esses mitos. É preciso reconhe
cermos, e desde já, que um povo mantído na ignorància e 
na desinformação continuará a ser presa fácil dos discursos 
populistas, das campanhas polítkas veiculadas com as técnicas 
publicitárias de.venda de sabão em pó ou cigarros, do mando
nismo local; da troca de favores por votos. 
_ A consolidação da democracia no Brasil passa necessa

riamente pela _eliminação daS cafên_cias mais profundas de 
nosso povo, que são a fome, a miséria, a desinformação. 
Isso não se conseguirá sem uma distribuição de renda mais 
ju~ta, qm!-lib~e o povo da desesperada luta diária pela sobre
vivência, e tampouco sem uirül-i'evolução no sistema educa
cional, que o torne eficiente e acessível de fato a toda a popula
ção. S_omente pode ser soberano um povo que recebe urna 
fração condigna da renda nacional e que tem, pela instrução, 
a capacidade de discernir o intere~se coletivo das manipulações 
demagógicas. .. 

Isso sigÕ.ifiCa que precisamos-Criar as condiçOes para que
nossa incipiCnte democracia formal se torne uma democracia 
representativa de fato. Essa é. uma tarefa nossa, dos que per
tencemos à elite política e não estamos satisfeitos com esse 
estado -de é:OiS3S. E se é verdade que as reformas que.mencio
nei, na distribuição de renda e na educação, são condições 
inescapáveis da transição do País para uma democracia subs
tantiva, é também verdade que são mudanças para médio 
e longo prazos, pois só poderão se fazer plenamente no curso 
de uma ou duas gerações. . . _- _. _ .. 

Há, noéntanto, algumas reformas que podem ser feitas, 
cujos resul~~?os para o fortalecimento das instituições demo
cráticas são·mais imediatos. São elas a reforma do sistem 
eleitoral. a d_a_ lei dos partidos e a da proporcionalidade da 
representaçã·o. Não é mais possível acdtar-se, por exemplo, 
que um deputado possa ser eleito com um quociente eleitoral 
dezesseis vezes- inferior ao de um outro, tão-somente por se 
candidatar por um Estado super-representado na Câmara Fe
deral. Não é mais possível aceitar-se a persistência, em nosso 
quadro partidário, de agremiações políticas sem significado 
e sem conteúdo programático, a manter suas legendas dispo
níveis para· áh.lgú.el por aventureiros sem escrúpulo nem com
promisso com seus eleitores. 

É difícil, bem o sei, realizar essas reformas, pois elas 
não interessam_ à elite económica que lucra com a possibilidade 
de usar o mandato popular para a consecução de interesses 
pessoais e de classe. Mas é o_que temos de tentar, pois, a 
persistir a dicotomia entre democracia formal e falta de sobe
rania populã.r, estaremos correndo sempre na corda bamba, 
no risco de nos precipitarmos, uma vez mais, nO váciló de 
autoridade que nos leva a cair nas redes da ditadura. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Nada mais 
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar a sessão, dCsl.g
nando para a sessão ordinária de segunda-feira, às 14h30min 
a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-l-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 108, DE 1993 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 64, § 29 
da Constituição Federal) 
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Discussão, em turno único, do P!o.ltio'M_L~i da Câmara 
n' 108, de 1993 (n' 3.495/93, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que dispõe sobre a composição· 
e a estrutura do Conselho Nacional de Informática e AutoR 
maçãÓ - CONIN. e dá outras providências. (Dependcrido 
de parecer) :-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 156, OE 1992 

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

(Tramitando em conjun~o com os_Jnietos·_d~ _Lei 
do Senado n'' 243 e 268, de 1991, fi'tl30, de 1992) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Íej :da Càm~ra 
n' !56, de 1992 (n'' 1.670/89, na Casa de origen))., qcu dispõe 
sobre Partidos Políticos, regu_Iamenta os artS .. 17e 14, § 3", 
inciso V, da Constituição Federal, telldo -L 

- Parecer sob n" 173, de 1993, da Coffiissão 
- de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável ao Pro-

jeto de Lei da Câmara n~ 156, de 1992, nos termo~ da Emenda 
n9 11-CCJ (Substitutiva) que oferece, e pela prcjudicialidadc 
dos Projetas de Lei do Senado n~5 243...e 268, de 1991, 6 
e 130, de 1992, que tramitam emconjUn-tõ: -

(Dependendo de parecer sobre as· Emendas n~s 12 a 14, 
apresentadas perante a Mesa~) 

-3- ',• 
PROJETO OE LEI DO' SENAOQ-N;U3, de 1991 

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

(Tramitando em conjJinto com 9 Projeto de Lei 
da Câmara n~ 156, de 1992, e·_Projetos de Lei 
do Senado n• 268, de 1991, 6 e 130, de 1992) 

Discussão, em turno suplementar, do Projeto de Lei do 
Senado no 243, de 1991, ~a Senadora Marluce Pinto, que 
altera dispositivos da Lei n' 5.682, de 21 de junho de 1971 
-Lei Orgânica dos Partidos Políticos, tendo 

-Pareceres sob n~ 500, de 1992;;~·1_73, de 1993, das 
Comissões ~"' 

- Diretora, oferecendo a redação do vencido; e 
- De Constituição, Justiça e Cidadania, favorfl.vel ao Pro-

jeto de Lei da Câmara n• 156, de 1992, nos termos,da Emenda 
J19 11-CCJ (Substitutiva) que oferece, e pela prejudicialidade 
dos Projetas de Lei do Senado n1>~ 243. e_ 268, de 1991, 6 
e 130, de 1992, que tramitam em cÕnjunto. · 

(Dependendo de parecer sobre as Emendas n<t-> 12 a 14, 
apresentadas perante a Mesa.) 

-4-
PROJETO DE LEI DO SENADO N'268, OE 1991 

(Em regime de urgência nos termos do art. 336, "c", 
do Regimento lote~~ 

(Tramitando em conjunto com o 'Projeto de Lei 
da Câmara n~" 156, de 1992, e Pro)eios de Lei 
do Senado n~ 243, de 1991, 6 e 130, de i992) 

Discussão, em turno únicO, do Projeto de Lei do Senado 
n" 268, de 1991, de autoria do Senadó.rP.-[ceu Cãrneiro, que 
revigora os arts, 72, 75, 76 e 7Jl da Lei:n• 5.682, de 21 de 
julho de 1971 (Lei Orgânica do{PartidÕSPoJíticos), que dis
põem sobre perda do mandato por infidelidade partidária, 
'tendo 

-Parecer sohn'·' 173, de 1993, dz Comissão 
-De Constituição, Justiça e Cidadania,' favorável ao Pro~ 

jcto de Lei da Câmara n"' 156,_ de 1992, nos termo~ da Emenda 
n\'_1_1-CCJ (Substitutiva) que oferece, e pela prejudicialidade 
dos Projetos de Lei do Senado n• 243 e 268, de 1991, 6 
e 130, de 1992, que tramitam em conjunto. 

(Dependendo de parecer sobre as Emendas n""~ 12 a 14, 
apresentadas perante a Mesa.) 

-5---

PROJETO OE LEI b(fSENAllO N• 6, OE IQ92 

(Em_regime de urgência nos termos do art. 336, "c", 
do Regimento Interno) 

(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei 
da Câmara n9 156, de 1992, e Projetos de Lei 

do Senado n~ 243 e 268, de 1991, e 130, de 1992) 

-Discussão, em turno único. do Projeto de Lei do Senado 
n" 6. de 1992, de autoria do Senador Odacir Soares, que 
introduz alterações na legislação eleitoral, e dá outras provi
dências, tendo 

-Parecer sob n:· 173, de 1993, da ComisSão 
- De Constituição, Justiça e Cidadania, favorável ao Pro-

jeto de Lei da Câmara n" 156, de 1992, nos termos da Emenda 
n<.> 11-CCJ (Substitutiva) que oferece, e pela prejudicialidade 
dos Projetes de Lei do Senado n<.>~ 243 e 268, de 1991, 6 
e 130, de 1992, que tramitam em conjunto. 

(Dependendo de parecer sobre as Emendas n9~ 12 a 14, 
apresentadas perante a Mesa.) 

-6-
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 130, DE 1992 

(Em Regime de urgência nos termos do art. 36, "c", 
do Regimento Interno) 

(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei 
da Câmara nD 156, de 1992 e Projeto de Lei 

do Senado n~ 243 e 268, de 1991, e 6, de 1992) 

Discussão, em turno únicO, do Projeto de Lei do Senado 
n~ 130, de 1992, de autoria do Senador Marco Maciel, que 
dispõe sobre o financiamento dos Partidos Políticos, e dá ou
tras providências, tendo 

- Parecer sob n9 173, de 1993, da Comissão 
-de Constituição, Justiça _e Cidadania, favorável ao 

Projeto de Lei da Câmara n9 156, de 1992, nos termos da 
Emenda no 11-CCJ (Substitutiva) que oferece, e pela prejudi
cialidade dos Projetes de Lei do Senado n95 243 e 268, de 
1991, 6 e 130, de 1992. que tramitam em conjunto, 

(Dependendo de parecer sobre as Emendas o1>-~ 12 e 14,. 
ipfesentadas perante a Mesa.) 

-7-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 145, OE 1993 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, "d", 
do Regimento ~nterno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n~ 145, de 1993 (n~ 3.499/93, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que cria cargos de Patrulheiro 
Rodoviário Federal e dá outras providências, tendo 

-Parecer favorável, sob n9 255-, de 1993, da Comissão 
-de Constituição, Justiça e Cidadania. 
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ATO DO PRESIDENTE 

A TO DO !'RESIDENTE N• _423, 1993 

O Presidente_ do Senado_ Federal, no uso das suas atribui
ções regimentais e con_soante o ,disposto no artigo 65 e 67, 
do Ato n" 31.187, da Comissão Dirctora do Senado Federal, 
combinado com o que dispõe o inciso- XVJ. do_ artigo 6~, 
da Lei 8.666, de I ~93, Resolve: _ 

L Constituir Comissão Es-pecial de Licitação destinada 
a compra de mobiliá.rio para o Gabinete da Primeira Secreta_ria 
e complementação dos e.quipamentos a serem utilizados na 
Central de Vídeo do Senado Federal, integrada p_dos servido
res, RUI OSCAR DIAS JANIQUES, Analista de Jnfosmá- _ 
tica INNECC~O.~Ánaiis_ta J~ Info-rmáfíca Legislativa, do qua-, 
dro de Pessoal Legislativa, Ricardo Evand~o-1"ft?fides Yianna 
PRODASEN, HERMANNY LIMA SAMUEL DE ALMEI
DA. Técnico de Indústria Gráfica Legislativa, do Quadro 
de Pessoal do Cl!'ntro Gráfico do Senado Fc_deral, e, Mc:ircos 
Tadeu Gome~ Carneiro, Anali~ta Legislativo, do Quadro de 
Pes.soal do Senado Ft:dS!ral. _ · 

·2. ACvniíSsãb Especial de -Licitaçã-o ~erá preSidida pelo 
servidor RUI OSCAR DIAS JANIQU_ES, e, nos eventuai;_ 
im.pcdimento>, pelo servidor HERMANNYLIMA S-t\MUEL 
DE ALMEIDA. 

3. Não será devido aos membros ctCSta Comissão, a gra
tificação 4uc trata o artigo 70, do Ato 31, de 1987, da Comissão 
Dirctora. 

4. Fixar o prazo de 30 de outubro de 19:93 para a conclu
são dos trabalhos. 

Senado. Federal, 13 de agosto de 1993.0--=- Senador Hum
berto LU<:ena, PreSidente. 

ATO DO DIRETOR-GERAL N• 54, DE 1993 

O Diretor-Geral do Sl!'nado Federal, no uso da atribuição, 
que !hc_ foi conferida pelo art. 7", § zo, da Resolução n~ 42, 
de_ i993, e de acordo com o que consta do Processo n·' 
015.579/93-0, resolve: . - . 

Nomear NO~MIA SIL!'LiciO DE OÜVEÍRA, para -· 
exercer o cargo, em comissão_,_ Qe Secrctáriã P(!rlamentar, 
do Quadro de Pessoal do Sen.adÔ Fed_eral, com lOÚÇão e_ 
exercício no Gabinete e do Líder-do PRN, Senador Ney Mara-
nhão. _ 

Senado Federal, 12 de agosto de 1993.- Manoel Vilela 
de Magalhães, Dire-tor-Geral. 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
DOS CONGRESSITAS 

ATA DA 4" REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
CONSELHO DELIBERATIVO, 

REALIZADA EM 1'' DE JULHO DE 1993. 

Ao primeiro dia do mês de julho do ano de um mil nove
centos e noventa c_ três, às onze c,tdnta minutos, reUriiu-s~, 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Está encer
rada a sessão. 

- ~(Levanta-_se a:s_e$s{iQ às li horas e 32 n!~mllos._) 

ordinariamente, o Conselho Deliberativo do Instituto de Pre
vidência dos Congre-ssistas- IPC, em sua sede, situada no 
anexo I da Çâm_a!a dos Deputados, 25'' andar. sob a presi~ 
dência do Senhor Senador Wilson- Martins, com a presença 
do vice-Presidente Deputado Manoel Castro, dos Senhores 
Conselheiros Deputado Ariosto_ Holanda, Ângela Amin, Se
nador Ronaldo Aragão, Doutor_es Antonio José de Souza 
Machado, He-nríq-ue Lima Santos-e Djalma Bessa, estC último. 

-Tesollreíro Su.plente_ do IPC. Have_ndo número regimental, 
o Presidente abriu os trabalho::-,, determinando ao Senhor Se
cretári? a leitura da Ata da reunião anterior, realizada em 
24 de JUnho de 1993. Após a leitura. a Ata foi discutida e 
votada, tendo sido aprovada sem restrições. Em seguida o 
Presidente,_ dando conheciJne-nto· Ôp atual situação financeira_ 
do Instituto, fez _?istribuir com os membros presentes, plani
lhas cô~- Os de~onstrafivos_ contendo a.s disponibilidade. apli
caçóes_a~curtó-prazo, o realizável a longo prazo e os investi
·mentos. Em seguida, o Presidente apresentou a Portaria que 

· consolida as normas para finanCiarnerno de veículo aos segura
dos do IPC, distribuindo cópias com os presentes. Esta maté
ria. que já vinha sendo tratada e discutida há duas reuniões 
consecutiv-as e que contou com a participação de toJos os 
Senhores Conselheiros, teve sua retlação final colocada em 
discussão e v_otação. teildo sido aprovada por unanimidade. 
A Portaria ora. aprovada recebeu o n" 11/93 (Portaria no ll/93) 
que será publicada à parte. Continuando, o Presidente apre
sentou o_ Balancete Patrimonial do IPC ref<;:rentc ao mês de 
abril/93, aco'ritpanhado do relatório e parecer exarado pelo 

_ Depu!ad? Ariosto Holanda, pela_ aprovação. O Relatório e 
--Parecer foram cOlocados em discásSã_Q _e_ votaçãó, __ teiÍdo tQd9s __ 
os Conselheiros acompanhado o voto do relator. O Balancete 
foi aprovado por unanimidade e será publicado no órgão ofi
cial, à parte'. Em seguida, o Presidente comunicou ter solici~ 
tado ao Tribunal de Contas da União a prorrogação do prazo 
para a entrega da prestação de contas do IPC, referente ao 
exercício de 1992. Comunicou tambt!m que esse trabalho está 
sendo realizado pelo nosso Departamento de Contabilidade, 
acompanhando por auditores da Càmara c do Senado. O Presi
dente comunicou também ter recebido da Eletfo_hr_ás, resposta 
a uma corresp_çmdência solicitando informações sobre--os títu
los (ELETROS) adquiridos pelo- IPC na gestão do ex-De- -
putado Gustavo de Faria. O Presidente deu cxplícações deta
lhadas sobre esse assunto. Em Seguida, foram apreciados e 
aprovados todos __ os processos deferidos pelo Presidente, Ad
referendum do Conselho Deliberativo, conforme títulos e nu
meração suguintes: a) De requerimento de pensão- n" 97'2/93 
b) -de auxilio-doença - 936/93, 954/93, 960/93, 937/93, 
651193, 955/.93, 938/93, 945/93, 939/93, 952193, 942193, 941193, 
956/93, 932193, 961/93, 946/93, 948/93, 928/93, 944/93, 963/93, 
965/93, 949/93, 908/93, 959/93, 950/93, 964/93, 933/93, 966/93 
e 951/93. Nada mais havendo a tratar foi encerrada _a Reunião 
às doze horas e quarenta e cinco rÓi~uios. E, pal-a constar· 
eu Raymundo_Urhan_o, Secretário, lavrei apre
sente Ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo 
Senhor Presidel)te 
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