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SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

1- ATA DA 1• SESSÃO, EM 16 DE FEVEREIRO 
DE 1993 

1.1 -ABERTURA 
1.2-EXPEDIENTE 
1.2.1- Aviso do Minlstro-Chere da Casa Civil da Pre

sidência da República 

-N9 191/93, encaminhando informações sobr~ QS que
sitos constantes do Requerimento n" 794/92, de autoria 
do Senador Ronan Tito. 

1.2.2- Pareceres 
Referente às seguintes matérias: _ _ ___ _ 
-Projeto de Lei do Senado n' 67/92, que~estabelece 

as diretrizes e fixa a_~- bases da edl!cação nacional, trami
tando em conjunto com os Projetes de Lei dq Senado 
n• 48, 109, 195, 200, 215, 235, 250, 289, 384, 408/91 e 
88/92 e de Lei da Câmara n• 51/90 (n' 4.415!84; ria origem). 

Projeto de Lei do Senado n' 104/91, que estabelece 
normas para· industrialização e a comercialização- de subs-
tâncias minerais metálicas. -

1.2.3- Oficios ~ 

- N' 001/93, do Presidente da colnissãode EducaÇão, 
comunicando a aprovação do Projeto de Lei do St!nado 
n' 67/92 e pela prejudicialidade dos Projetes de Lei do 
Senado n•48, 109,195,200,215,235,250,289,384, 408/91; 
88/92 e de Lei da Câm_ara_n>' 51/90, que tramitam em con
junto. 

- N" 004/92, do Presidente da Comissao·ae·seMÇàs
de Infra-Estrutura, comunicando a rejeição do Projeto de 
Lei do Senado n" 104/91, que estabelece normas para indus
trialização e a comercialização de substâncias minerais me
tálicas. 

1,2.4- Comunicação da Presidência 
-Abertura de prazo para interposição de J;ecurso._ _ 

por um décimo da composição da Casa, para que os Proje
tes de Lei do Senado n" 48, 104, 109, 195, 200, 215, 235, 

250,289,384 e 408/91,67 e 88/92, sejam apreciados pelo 
Plenário. 

1.2.5- Leitura de projetos 
-Projeto de Lei do Senado n~ 10/93, de autOria dõ 

Senador José Fogaça, que acrescenta parágrafo ao artigo 
59 da Lei n' 8.624, de 4 de fevereiro de 1993, que "dispõe 
sobre o plebiscito que definirá -a forma e o sistema de 
governo e regulamenta o art. 29 -do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, alterado. pela Emenda Consti
tucional n·' 2". 

- -Projeto de Lei do Senado n'? 11/93, de autoria do 
Senador Eduardo Suplicy, que concede anistia em decor
rência de sanções imputadas pela prática de atas ou fatos 
que busquem resguardar a moralidade pública. 

1.2.6 - ReqUerimentos 
- N• 131/93, de autoria do Senador Carlos De'Carli, 

solicitando licenÇa pará tratamento de saúde, no período 
de 15-2-93 a 1•-3-93. Aprovado. 

- N• 132/93, de autoria do Senador Chagas Rodri
gues, solicitando licença pa-r:a ausentar-se da Cas:a, a partir 
de 20 a 27 de _fevereiro. _Aprovado. 

- N9 133/93, de u_rgência c pata o Projeto de Lei d.a 
Câinara n' 4/93, (n' 2.483/92, na Casa de origem), que 
dispõe sobre o remanejamento de cargoS -criados pela Lei 
n' 7.178, de 19 de dezembro de 1993, para o Quadro de 
Pessoal Permanente da secretaria do Conselho da Justiça 
Federal. 

- N• 134/93, de urgência c para OfíCio n' s/48192, atra
vés do qual a Prefeitura Municipal de São Paulo (SP), · 
solicitei- ãUtorização para rolagem de LFIM/SP, vencíveis 
em 1993. ~ 

1.2. 7 - Comunicações 
-Do Senador Chagas Rodrigues, de ausência dos 

trãbalhos da Casa, para breve viagem ao exterior, de 20 
a ?7_ do corrente rnês. o 
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-Da Senadora Júnia Marise, de ausência do País, 
no período de 17 a 26 do corrente. 

1.2.8 - Comunicações da Presidência 
-Deferimento dos Requerimentos n'!"' 135 a 144/93, 

recebidos durante o período de convocação extraordinária 
do Congresso Nacional, de Srs. Senadores solicitando licen
ça para ausentar-se dos trabalhos da Casa. 

· -Recebimento do Ofício n• s/16/93 (n' 39/93, na ori
gem), do Presidente do Banco Central, solicita a rerratifi
cação da Resolução do Senado n• 92, de 21 de dezembro 
último, que autorizou o Governo do Estado de Sergipe 
a emitir trezentos e noventa e cinco· milhões, trezentos 
e sessenta e nove mil Letras Financeiras do Tesoúro daque
le Estado, alterando o cronograma de colocação inicial
mente previsto para os citados títulos~ corifõririe especifica. 

-Recebimento do Ofício n• S/17/93 (n' 251/93, na 
origem), da Prefeitura do Rio de Janeiro, através do qual 
o Prefeito solicita autorização par3. emissão de Letras Fi-

. nanceiras do Tesouro Municipal, o expediente ficará na 
Secretaria Geral da Mesa aguardando a documentação que 
deverá ser encaminhada pelo Banco Central do Brasil, 
para dar início à tramitação da matéria. 

- Abertura de prazo para oferecimento de emendas 
ao Projeto de Lei da Cãmara n' 51190. 

1-2.9 - Discurso do Expediente 
SENADOR JOSAPHAT MARINHO- lnconstitu-_ 

cionalidade da Proposta de Emenda n9 2/93, que trata do 
ajuste fiscal. Ilegitimidade da Medida Provisória n 9 312, 
editada pelo Governo ontem, que revoga a Lei n9 8.200, 
de 28 de junho de 1991. Necessidade de retornar ao debate 
da Casa o projeto_ que regula o uso das medidas provisórias. 

1.2.10- Requerimento 
- N~'145/93, de autoria do Senador Francisco RollemM 

berg, solicitando licença para ausentar-se da Casa no dia 
15 de fevereiro, Aprovado. 

1-2.11- Comunicação da Presidência 
-Convocação de sessão conjunta a realizar-se hoje, 

às 19 horas, destinada à leitura e designação da ComissãO _ 
Mista da Medida Provisória n• 312193. 

1-2-12- Leitura de Projeto 
-Projeto de Lei do Senado n9 12/93, de autoria do 

Senador Henrique Almeida, que estende ao Estado do 

Tiragem 1.200 eu-mpLirC$ 

Amapá os benefícios fiscais COncedidos à Área de Livre 
Comércio de Macapá e Santana pela Lei n' 8.387, de 31 
de dezembro de 1992. 

1.3- ORDEM DO DIA 
Proposta de Emenda à Constituição n• 9/92, que dá 

nova redação ao art. 39 do Ato das Disposições Constitu
cionais Transitórias. Discussão encerrada em 1'? turno, com 
oferecimento de emendas. À Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania. 

Proposta de Emenda à Constituição n• 2/93 (n' 48/91, 
na Câmara dos Deputados), que altera dispositivo da Cons
tituição Federal (Sistema Tributário Nacional). Em fase 
de discussão ( 4~ sessão). 

1-3-1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 
- Requerimentos nç& 133 e 134/93, lidos no Expe

diente da presente sessão. Aprovados. 
1-3-2 - Discursos após a Ordem do Dia 
SENADOR RONALDO ARAGÃO - Violência e 

caOs no movimento grevista da Polícia Militar do Estado 
de Rondônia. Pedido do Governador do Estado de Rondô
nia de intervenção federal na PM daquele Estado. 

SENADOR EDUARDO-SUPLICY, como Líder
Indignação internacional pela fuga dos assassinos do ecolo
gista e sindicalista Chico Mendes, do Presídio de Rio Brim
co'-Acre. 

SENADOR CID SABÓIA DE CARVALHO- De
fesa do Clube de Futebol do Ceará em seu direito de socor
ro judiciário, contra as medidas discriminatórias da CBF 
-Confederação Brasileira de Futebol. 

SENADOR NABOR JÚNIOR - Fuga da Peniten
ciária Francisco de Oliveira Conde, em Rio Branco ._ 
AC, dos assassinos de Chico Mendes. 

SENADOR ALFREDO CAMPOS - Críticas à As
sembléia Legislativa do Distrito Federal pelo desrespeito 
aos concursos públicos por ela promovidos. Reflexão sobre 
a emancipação política do Distrito Federal. 

SENADOR ESPERlDIÃO AMIN - Posicionamen
to de S. Ex~ a favor da revogação da Lei n~" 8.200, de 
28 de junho de 1991, mesmo que através da Medida Provi
sória n• 312. Considerações e crfticas à Lei n• 8.200. 

SENADOR AUREO MELLO- Falecimento do ex
governador do Amazonas, Prof. Arthur César Ferreira 
Reis. 
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SENADOR NEY SUASSUNA - Parabenizando o 
Prefeito César Maia, da cidade do Rio de Janeiro, Pela 
recente valorização da classe de professores. 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Críticas ôo 
comportamento moralmente "elástico" dos meios de co-
municação de massa brasileiros. _ 

SENADOR ODACIR SOARES -Programa de pri-
vatização das empresas governamentais. _ _ _ 

SENADOR V ALMlR CAMPELO- Repulsa à pro
posta do então Presidente do Conselho Federal de Entorpe
centes, Ester Kosovski, defendendo a descriminaiíZâção 
do us_o e porte de drogas ilícitas, durante o Seminário Na
cional de Planejamento Estratégico do Conselho, em Cane
la -Rio Grande d_o Sul, em janeiro último. 

SENADORHENRIQUE ALMEIDA-Justificaú.do 
o Projeto de Lei do Senado n' 12/93 de sua autoria, lido 
no Expediente da presente sessão, que "estende ao Estado 
do Amapá os benefíciOs fiscais cóõcedidos à Área de Livre 
Comércio de Macapá e Santana pela Lei n• 8.387, de 31 
de dezembro de 1992". 

SENADOR NEY SUASSUNA - Continuação de 
sua análise da realidade nacional. A incompetência da& 
elites brasileiras para vencer a sucessão de crises polítiéas, 
sociais e económicas. O sistema político brasileiro. 

SENADOR JOÃO FRANÇA -Problemas existen
tes na frOnteira Norte do Brasil, em especial na reserva 
dos índios Ianomamis, decorrentes da ausência das For_ças 
Armadas brasileiras na região. 

1.3.3- Comunicações da Presidência 
-Término do prazo para interposiçãot:Ie recurso. Q.o . 

sentido _de inclusão em Ordem do Dia dos s~guintes projeR 
tos de lei, apreciados conclusivamente pela Com.iss_ãõ de 
Constituição, Justiça e Cidadania. 

-Projeto de Lei do.Senado n' 5/91, que dispõe sobre 
a regulamentação do exercício da soberania popular me
diante plebiscito, referendo-e iniciativa popular, e dá outras 
providências. Á Câmara dos Deputados. _ 

-Projeto de Lei do Senado n;. 4/91, que dispõe sobre 
a convocação de plebisdto, a autorização de referendo, 
a iniciativa popular, e dá outras providências. (Será incluí
do em Ordem do Dia, oportunamente, a fim de ser decla-
rado prejudicado.) . 

-Projeto de Lei do Senado o\' 206/91, que regulaR 
menta a execução do disposto no art. 14, itens I, II e 
III, da ConstituiçãO Federal. (Será incluído em Ordem 
do Dia, oportunamente, a fim de ser declarado prejudi
cado.) 

-TérminO do prazo para oferecllnento de emendas 
ao Projeto de Lei da Câmara n' 39/91 (n• 7.127/86, na 
casa de origem), sendo que ao mesmo não for3.11l Ofere
cidas emendas. _ _ 

- Convocação de sessão extraordinária a realizarRse 
hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia que 
designa. 

1.4-ENCERRAMENTO 

2- ATA DA 2• SESSÃO, EM 16 DE FEVEREIRO 
DE 1993 

2.1-ABERTURA 
2.2- EXPEDIENTE 

2.2.1 - Requerimentos 
- N• 146/93, de autoria do Senador Eduardo Suplicy, 

para que seja convocado o MiniStro da Fazenda para pres
tar infârmações, perante ao Plenário do Senado Federal, 
sobre a Proposta de Emenda Constitucional n' 2, de 1993. 

-N" 147/93, de urgência pãia o Projeto de _Lei da 
Cãmafá. -ri9 4~ de 1993, que dispõe sobre o remanejameri.to 
de cargos criados pela Lei n' 7.178, de 19 de dezembro 
de 1983, para o Quadro de Pessoal Permanente da Secre-
taria do Conselho de Justiça Federal. . . 

--: N' 148/93, de urgência para o Projeto de Lei da 
Cãmara n' 9, de 1993, (n' 3.514/93, na Casa de origem), 
de iniciativa do Senhor Presidente da República,que especi
fica os critérios parã reposicionamento de servidores públi
cos federais civis e_ militares e dá outras providências. 

- N• 149/93, de autoria .do Senador Lucídio Portella, 
para que não seja realizada Sessão do_Senado no dia 22 
do corrente mês, nem. ·haja Expediente em sua Secretaria. 
Aprovado. 

2.3 -ORDEM DO DIA 
Requerimento n• 668, de 1992, do Senador Odácir 

Soares, ~olicitando, nqs termos regimentais, a transcrição, 
nos Anais dO -Senado federal, do artigo ''Tribuna de Justiça 
fulmina ação imoral da OAB", de autoria do jornaiista 
Hélio Fernandes, publicado no jornal Tribuna da lmpren· 
sa, edição de 2 de set~mbro de 1992. Aprovado. 

2.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 
-Projeto de Lei si~ Câmara n' 9, de 1993 (n' 3.514, 

n~ Casã de origem), e,m regime de urgência, nos terrrios 
do Requerimento n\0 148/93. Aprovado, após parecer· de 
Plenário favorável. À sanção. · . ~ . . - .. _ _ 

-Projeto de Lel da Câmara n\0 4, de 1993, em regime 
de urgência, nos termôS do R.êqueriri1ento n"' 147/93. -Apro--
vado, após par~er de Plenário favorável, ficando preju
dicado o Requerimento_n9133/93, lido em sessão anterior, 
por se tratar. de matérias idênticas. À sanção. ·-· , 

2.3.~ - Comunicação da PresidêQcia 
- COnvocação de sessão a realizai--Se hoje, às 19 horas 

e 7 minUtos, com Ordem do Dia que designa. 

2.4- ENCERRAMENTO 

3- ATA DA 3• SESSÃO, EM i6 DE FEVEREIRO 
DE 1993 

3.1 -ABERTURA 
3.2- EXPEDIENTE 
3~2.1 - Requerimentos 
- N9 150/93, de urgência, para o Projeto de Lei da 

Câmara no 153, de 1992, de iniciativa. do Senhor Presidente 
da República, que cria cargos na Carreira Policial Federal, 
e dá outras providências. 

- N" 151/93, de urgência, para o Projeto de Lei da 
Cãmara n' 55, de 1992 (h' 2.288/91, na Casa de origem), 
de iniciativa do TnOurial Superior do Trabalho, que cria 
cargos em comissão no Quadro Permãnente de Pessoal 
da Secretaria do Tribunal Superior do Trabalho e dá outras 
providências. 

3.3-0RDEMDODlA ... 
Requerimento nQ 3. de -1993, de ·autoria do Senador 

GUilherme Palmeira, solicitando a transcrição, nos Anais 
do Senado Federal, do edi~o~a_l intitu!a~o "Por que parlaR 
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mentarismo", publicado no jornal Folha de S. ~ulo, edição 
de 10 de janeiro de 1993. Aprovado, tendo usado da pala
vra, no encaminhamento da sua votação, os Srs. Eduardo 
Suplicy, Cid Sabóia de Carvalho e Jutahy Magalhães, fican
do prejudicado o Requerimento n~' 21193, lido em sessão 
anterior, por se tratar de matéria idêntica. 

3 .. 3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 
Requerimentos n9s 150 e 151, lidos no Expediente da 

presente Sessão. Aprovados. 
3.3.2- Designação da Ordem do Dia da próxima ses-

são. 

'3.4- ENCERRAMENTO 
4- ATOS DO PRESIDENTE 
N' 103 a 135, de 1993 
5- ATOS DO DffiETOR-GERAL 
N~ 2 e3, de 1993 
6- SECRETARIA-GERAL DA MESA 
Resenha das matérias apreciadas de 11 a 29Ml-93. 
7- MESA DffiETORA ~ 

8- LÍDERES E VI CE-LÍDERES DE PARTIDOS 
9- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA-

NENTES 

Ata da 1 a Sessão, em 16 de fevereiro de 1993 
38 Sessão Legislativa Ordinãria, da 498 Legislatura 

Presid8ncia dos Srs.: Chagas Rodrigues; Nabor Júnior e Lucfdio Portella 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Affonso Camargo - Albano Franco - Almir Gabriel -
Bello Parga - Beni Veras - César Dias - Cbagas Rodrigues 
- Cid Sabóia de Carvalho - Dirceu Carneiro - Epitâcio Cafe
teira - Esperidião Amin - Flaviano Melo - Garibaldi Alves 
Filho- Gilberto Miranda- Guilherme Palmeira- Humber
to Lucena - Irapuan Costa Júnior -~JarbasPassarinho -
João França- João Rocha- Josê Fogaça- Josê Paulo Bisol 
- Josê Rlcha- Júlio Campos- Jtínia Marise- Jutahy Maga
lhães - Levy Dias - Louremberg Nunes Rocha - Lourival 
Baptista - Magno Bacelar - Márcio Lacerda - Marco Ma
clel -Mauro Benevides- Meira Filho- Moisês Abrão- Na
bar Júnior - Nelson Wedekin - Odacir Soares - Pedro Si
mon - Pedro Teixeira - Rachid Saldanha Derzi - Ronaldo 
Aragão. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -A lista de 
presença acusa o comparecimento de 42 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 19 Secretário procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

AVISO 

DO MINISTRO-CHEFE DA CASA CIVIL 
DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

Aviso n9 191/93, de 11 do corrente, encaminhando infor
mações sobre os quesitos constantes do Requerimento n" 794, 
de 1992, de autoriado Senador Ronan Tito. 

As informações foram encaminhadas em originais 
:ao Requerente. 

O Requerimento vai ao arquivo. 

PARECERES 

PARECER N"30, DE 1993 

Da C~IISIO DE EDUCACIO, sobre o Pro
~eta de Lei do Senado nl 61, de 1992, 

4111• "estabelece as·diretri••• • fioca 
as lia••• da educaclo nacional"• nl 48, 
11• 1991, 11u• "disp!le sobre o ensino 
obrteatdria da 1 intua espanho·l a nos 
estab•leci•entos de prt••iro trau", nll 
119, de 1991, 11u• "illclui a disciplina 
'Estudo dos Direitos Hu•anos no cur· 
riculo do Pri•eiro • do Segundo Graus 
• d' outras provtdlncia~"• ~ 19S, d• 
199S. 11ue "inclui conhddos de ecolo

tia • ••to a•biente no• currículos d• 
••~olas pdblicas • privadas, no pri
Hiro • segundo graus"• nSI 2tt. de 
1991, 11ue "disp!le sobre o ensino obri
tatdrio ds lintua espanhola, nos esta
beleciHntos de ensino de ••tundo 
trlíU"I nl 215, de 1991, que ''torna 
obritatdrio o ensino sobre drogas • 
entorpecentes • psicot'r6p1cas nas ••-
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escolas públicas • privadas, no pri
.. iro e segundo araus": nR 211, de 
1991, ~ue "dhp&e sobre o ensino obri
aat6rio da lintua espa~ola, nos eata
~eleciaentos de ensino de ••aundo 
arau"o nR I!IS, de 1991, ~u• "torna 
obriaatório o ensino sobre droaas • 
entorpecentes • psicot-róPicas nas ••
colas pÚblicas e privadas de prlaairo 
e aaaundo arau•"• nR 1!35, de 1991, ~· 
"disp&e sobre a aclo de teoaa curricu
lares versando sobre a educaclo ~uanto 
• necessidade de doaclo post-aortaa da 
6ralos, nos cursos de terceiro arau • 
outros profi .. lonalinntas··, nR 1!51, 

de t9tt, ~· "estabelece a obr~aato

riedade de proaraaas de aducaclo aa
blental, educaclo para o trlnslto • 
prevenclo do uso indevida de droeas e 
da crlaina1ldade" 1 nR 1!19, de 1991, 
~ue "Inclui nos proaraoaa das diSci
Plinas do núcleo coou• doa currículos 
de anaino fundaoental, noclea de edu-

caclo • civilidade para coo oa defi
cientes Uatcoa e aentaia"• nR :114, de 
1991, ~u• inclui conteúdo• de coobate 
• prevenclo ao abuao·6e bebidas alcóo
licaa· no núcleo coou• doa currículos 
da ensino de Prioalro a segundo 
eraus··. "R 4H. de 1991. qu• .. torna 

obrigatório o ensino de lineua e lite
ratura espanholas nas escolas da se
eundo grau", nR 88, de 1992, que "dia
Pie sobre o ensino da linaua espanhola 
nos Estados liaítrofea coo os Pai••• 
foroadores do "•rcosul"; Projeto de 
Lei ·da Claara nR 51, de 1991 (nR 
- 415-B, de 1984, na orieaal que 
.. acre•centa par,•rafo aa art. e7 da 

Lei nR 5.541, de 1!1 de noveobro de 
1961, e par,arafo único ao art. 16 dá 
lei nR 5.692, de 11 de agosto de 1971. 
alterada pela ld nD 1 .144, de 18 da 
outubro de 1982"• 'IUe traoltaa tia· 
conjunto. 

RELATOR: Senador CID 8AB61A DE CARVALHO 

o ProJdo de Lei nR 67, de 1991!, da Senador Darc!l ltl

belro ' e outros Parlaaentaras desta Casa, "eatabelece as dlretrizes 

e flKa as bases da educaclo nacional"-
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Bem no espírito de seu ide:-:alizadeJr, a F•ropo5iç!ío cin

ge-se> a base'ã E' din=:trize~;, seM deixar de apresP.ntar inova.ç:Ões que 

pe1·mit il"l\n ;~;os profissionais da áre~ OP~P-r"rem as profundas transfoJ·

maç~~s de que a deficienf~ educaç~o brasileira necessita. 

dial&tc gesÚío. desc.entrallzada. À Unii\c1 CC:\he a coordenaç::t:o da-:.. aç:Õe .... 

educativa~ E' da assistência técnica e financeira a1~s Estados, D:is

trito F"ede1·a1 e MunicÍpios. Nenf-lum nt·Sião € PI"Oposf:tl, dei>umdo-se a 

c~da sistema a liberdade de organização nos termos d~ Lei. No que se 

refere à administJ·aç:íAo federal, como a iniciativa de altE=·J-aç:ão coftl-· 

pet(:.' ao Senhol" F'1·esidente da RepúbLica, o ProjE'to e11 Fp{graff" SI!? 

abstÉm ir1leil"ament.e de inhoduzir mod:i.hc:aÇ;ÕE'::i.. 

É facultado a qualquE:'t· cidadão, grupo de c:idadlos, 

assoc.ia~;:Jl:o co•unitá,·i ... , organização sindical, e-ntidade de classe ou 

outra· lagal•rnte constituída acion~r o E5tado para cKigir o cu•Pri

•ento do preceito constitucional qua ass~gura ser direito público 

subjctivo o acesso ao ensino obrigatório e gratuito. Al~• disso, o 

não-oferaci•Ento ou oferta irregular do ••ncionado grau d• ensino 

i•Plica a responsabilidade do chefe do Poder Executivo co•petente. 

Sio definidas as atribui~!es das diferentrs instin

cias goVerna•entais, pro~bida a atuação dos Municípios e• outros ní

VEis, enquanto hko fOre• atendidas as ·~ces~idades do ensino funda

•n~ntal e, depois., d:a educa~,ão. infantil. Idintica proibi;:~o é esta-

tu ida pan• os Estoado1; c- o Distt·ito Federal, as quai-s tê11 Por incu•~· 

bincia o ensino .edio e a forma,ão de educadores e, caso nio est~jam 

plen~mente ~tendi4os, a edur.ação infantil e o ensino fundamental. 

A educação escolar ff djvididn em !E'ducaç:ão inlantil, 

para crianc;:as at~ seis anos de idade; ensino fundamental com duraç:~•~ 

de cinco anos, obrigatório a partir dos sete anos de iriade; ginásio 

de cinco anos; curso preparatório poana o ingresso no t~,·ceiro grau, 

d~ um ou dois anos, de acordo com a ~xigincia da ~•rr~ira 1 ~ ensino 

SUPE:'I" inr, 
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O ensino fund~mrnt~l ohrig~tdrio I, pois. diminuído 

de o i ln par~ cino::o ~no·:~, un:3 VlõZ que, coml; ~fi1Mma o Aut01· IE:Itl su;o. 

Just ifiCll.«;ão, e Prf'c,iso l"edimcnsionar o ensino em nive1s menos ambi

ciosos, segundo a tônic:a d~ vel·dad.e, porquanto •·a obrigatnried;,de d~ 

oito ser i E"~ a nu~ il'> até o Pl"F51F'nt e mom~nt o não t'oi cump1· idlt nem t~F-m 

persp~:ctiva de se\· alcançada a curto ou m€dio prazo". 

O artigo 2S, I, ~stabeltce o ano letivo d~ duzrntos 

dias, devendo o ensino funda11enta.I tRr carga horária •inirwa d~ oito

c~ntas horas. 

Co• o objetivo de vencer a rrprtincia r a rvasio, 

Princ'ipal•entt dos alunos 111ais carentes, tio freqUentes nas séries 

iniciais do ciclo funda•~ntal, é facultada a proMo~io auto•âtica até 

a ttrceira série, SEII Prejuízo do proct:"sso de ensino-aprrndizatefll. 

A e-rral:t·j.~~&.Ka; do an<!' 1 fabet ismo se.-rá en frFnt ada por 

int~:,·médio da unive•·saliza:t:ãci do atendimento a todas as crianG::!s, a 

pat·tir dos sete anos de idade, e pP-la cria;:ão de cun~os supletivos 

ll'Speciais para 015 jov~ns dcr catorze a dezofto anos que n~c lograra;m 

complet?r o rnsino fundamrntal, al~m dF cursos supletivos par~ ~dLil

tos. 

Conquanto devi\ o Poder Público establl!"lEcrer for•as de 

articulação entre a~ oportunidades educacionais e a instrução técni

co-profi~sional, a matrí~ula dos candidatos a esta última fica con

dicionada ~ verificacio da capacidade de aproveita•ento e não ao ní

vel d~ ~ecolaridad~. 

No plano do ensino superior, são produzidas algumas 

•udança~. É per•itida a cria~~o de univ~rsidades especializada~ por 

c:a,mpo do saber, além dr podercrm ser IE'Sh:·ndidas atribuiçÕes prÓPt·h.ft 

da au.tono11ia universit.ria às inst itui~éSes que co•prove• alta quall-· 

ficaçlo científica, a partir de avaliaclo realizada pelo Poder Pú

blico. 

A fia d~ •clhor aproveitar o nú11cro de Y•l•s existen

te, as instituic!cs de ensino •uperior fica• autorizadas a outorgar 
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certificados· dii" estudos superi.orcrs de seqliincia aos e-studantes que 

completar~~ pelo menos cinco disciplinas correlacionadas. 

Ainda mais, a União fica ob1·igada a assegurar, em seu 

Orçamento Geral de Cada ano, l"E'cuJ·sos destinados às inst ltuic:ÕE's de 

ensino superior, transferido~ Em rlll~ddcimos mensais. 

A qualidade do ensinn mereceu, pela primeira VE'Z, um 

Título à parte. Nele é e~tabelecido qlte a União, em c.olaboraç:ão com 

os sistemas-de ensino, deve manter um processn nacinnaJ de av~liac:lo 

do rendimento escolar. Da mesma form~, as instiluiç5es de ens1no su-· 

perior pdblicas e particulares devem dE'senvolv~r um sistema d~ auto 

~valiac:~o e de hetero-avaliaclo, no qual envolvam a comunidade e a 

sociedade em gel"al, O supot·te f1nancei1·o da União às e~colas públi,.. 

cas fie"- condicionado ao desenvolviment.o do mencionado sistema dEC 

avaliaç:t(o, -Os estabelecimentos padiculai"E'S de ensino supel·i.ot·-, por 

seu turno, têm o reconhecimento qUinqUenal condicionado~ avalia~~o. 

proce~ida pelo Poder P~blico. 

No .capitulo dos profissionais da educação são defini-

dos diversos mec~nismos pa1·a melhorar a f'orm:acS:o r.toc:ente e conferir 

mais eficiincia a seu rendimento. 

É ~vidente o estorç:o para definir com clareza os re-

•ai5 racional. 

A~si•, os valorEs •inimos estabelecidos pela Consti-

tuic:lo, fixadoG C CHI·' base- na r«-ctita crst illada; do orça•arnto anual, dc-

v~• ser ajustados, caso haja excesso de arrecadaçio, .. apurados c 

corrigidos a cada bi•e~tre do exercício financeiro. 

Ademais; com o objetivo de demarcat· co11 precisão a 

determinaç:~o constitucional relativa ~ aplicaç~o de receita resul-

tante de impostos, é delimitado o que, POI" um lado, são dE.'spesas co• 

manutenção e: desE'nvolvimento do ensino, e aquilo que, por outro, 

nio o é. Alrm disso, tais despesas devem ser publicadas nos balan,os 

·~ do F"odf:r Público e nos t"ela.tól·ios bime5~nds resumidos da exEcu.;ão 
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m·ç.ament O:Íl"la, 

Ainda mal5, a dest1naç~o dos meios ne:ce$s~rics para a 

m~nutençio E rle~cnvolvimento dn Prl&ino deve nbf·rlet.er ~ f61mula qu~ 

definP o mínimo nec~~sirio per capita de rEcu1·sos materiais e huma

nos, ~justado ao custo de vida local e ao e~forço fiscal do rFSPPC~ 

tive E~tado, Distritu rerler8l ou 11uniciPiCl 

Cuidado similar tem-se com a divisio do saliric-edu

caç~o, mediante a fixaç~o da quota destinada a cada nível governa· 

mental e a indicaçio de que percentuais da quota recebida devam ser 

repassados paxa out1·a instância de governo. 

É nítido o empenho de estabelecer condiçÕes que tor

.nr• racional a alocação do• recurso5 destinados à educa~~o nacional, 

propiciando, assim, o& requisitos Para sua eficiente aptica,;ío. 

Tr~mita juntament~ com o Projeto de Lei de Diretrizes 

e Elar.es um conjunto de P1·oposições que objet:iva apl·imOl"<H a educação 

n~cional em d:ive-1·so~ de: SEt.IS aspectos. 

O .f'I'Ojeto dE"" Lei do Senado n9 195, de 1991, do Sena

dor Iram Sa1·aiva, .. inclu~ conletidos de: Ecologia e Meio Amb~.entr: no"=> 

currículos de escolas -públicas e Pl'ivadas, no Pl"imei1·o e- segundo 

g1·aus''. Sustente:< o Aut.or ___ '!r._E_I' neces'i>i\1·~n qLI€ ~- ~ncnla tran,..,mita at"l" 

tude:s e- habi 1 idades que levem as CTian<;as e jovens a toma1· uma ver

d~deil"a c.onsciêr.cia sor:ial, mcd;üu1l~Õ: coHhec.imentos e:spE:c{fico~-. 1?. be·n, 

fundamentados sob\"e a questão. 

De autoria do Senador M'rcio Lacerda, o Projeto de 

Lei do Senado nQ 215, de 1991, "torna obrigatól·io o ensinll -<sobrE-: 

drogas f:'nt orpecent es e psicotrÓpicas n~s escol as PÜb 1 i c as e privadas 

de Primeiro e segundo g1·auM'', com o fi~ de possibilit~r que s~ja da-· 

d;~. Ol"ienta(;ão à crianç_:a, de: forma que, quando jovem, não venha e1~ a 

cair nas ma.lha.s de uma Pl"ática causadora de incontáveis tnt.gédia'!:> 

nos mai5 diversos países. 
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O Senador Francisco Rollr•brrg, apresentou o ProJeto 

de Lei do Senado nO 235, de 1991, postulando a introdu;5o, nos cur

sos de tcrcciro grau c outros pr.olissionalizantcs, de tc•as curricu

lares acerca da necessidade dv doa,~o pa•t-.art'• d~ órgãos do corpo 

huMano. Co•o bc• oportuna•cntc te11bra o ilustre rcprll'sentantc scr~i·· 

pano, apenas 11X dos candidatos slo sub•ctidos a transplante, c• ra

zio da di•inuta disponibilidade de órgios. 

Do Senador Francisco Rollcmb~rg ~. também, o Projeto 

det Lei do Senado n!2 2=s0, de 1991, que "rstabelece a obl·igatm·iedadE: 

dt programas di' educ:aç:ão ambiE:·ntal, educ<J.ç-ão pa1·a o tr~nsito e Pl"e

vencão do uso indevido dr dl"O:Iiii&S ~:-da crillinalidad€''. O prop6sito d;p, 

iniciativa ~ fazer a escola difundir conhecimento~ e formar atitud~s 

caP~zes de opor-s~ a al:lilluns dos m~is graves Problemas da sociedade 

Igualmente da lavra dC"o Senador Fn\r,c:isco RollembE'rSt_ 

o Pl"Oj~Eto de: Lei do Senado n~ 28?, de 19.91.,.. ''·inclui nos Pl"Ogl·ameo~ 

das disciplinas do núcleo comum dos 'cy,rr~ 4:e ·.t:)'lo•inO: fUndalilrn~a·,t 

noç:5es de educaç:iío e civilidade para com OS'déf'ici'entes f'Í'3ié:o<:> e 

mentais". E11 su~~·Justificaç:io, recor'd:a o autor que as normas georais 

de educou;lí:o .. c i vi 1 idade 111inist r adas nas e5colas n~o tim mastl·adc-. 

ef'ic.i.ihcia pa1·~ superar o d!E'sre:sprito com. que são frequentementE 

trat:ada:c as· pessoa5 portadoras d~ deficiência, 1·azão por que se tor 

na na'cts5ária a adoç:lo de conteúdos esprcif'icos .sobre o tema. 

Por intermidio do Projato de LRi do Senado n2 384, dE 

1991. o S•nador Cisar Dias "inclui cont•údos de co•batr c prev~rnc:io 

ao abuso de b•bidas alcoólicas no núcleo c.oaua dos currículos d~r ~rn

sino de pri•eiro e •••undo graus••. O ••inente representante da' Ro

rai•a estriba sua propositura nu• conjunto dR estatísticas R ar•u

•entos que co•prova• os pr•Juízos econ8•icos e os •alefí(ios sociais 

que •••• proble•a de saúde pública causa à sociedade brasileira. 

Ua o~tro conjunto da proposic:~es postula a incluslo 

de disciPlinas, ora no ensino do pri•eiro, ora no do sagundo grau. 

O Senad~r N~lson Wedekin, com a apresentação do Pro-

Fevereiro de 1993 
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jt:to· de Le1 rlo Senado ní! 109, de 1991, ''inclui C\ disciplina "Estudo":> 

do» Ilil"t:itcs Humanos" no curJ·ículo do Pr1me:i1·o e do se:gundo graus E 

dá outl·as pl·ovidênci•s". Na sua Justificaç:ãc, o Alttor destaca a ne-

c~s~ld~d• dP dot~r cs 'ldad50$ d~ con9~i~ncia dos rlir~ltoe e: d~ve:-

1nst itttl<;ÕF<; démocrábcas só1 i.d?s ti' ·esfávds ·no P~Í~. 

Do Senador Hárcio Lacerda, o P1·ojeto de LE'i do Senado 

ng 200, de 1991, ''disp5e s~bre o ensino 6brigatdrio da língua e~pa

nhola, nos ~st~bElec1mentos de ensino de segundo grau'', e vi•a a 

fortalecer os esfor-ços bt·aslleii"OS pan1. a integnu::ão da Amé1·ica La

tina, t~l como preconjzado pela Constitui~~o Federal. 

Cc1r1 o propósito de ,-efol-ç:~~- os laç:os da int'egr<.\ç:Íi\o 

L~t ino-Amer i cana e ofcrrece\- ~ cont rapat·t ida :à de-c i~ão de Põ!\:Íses mem-· 

bros do H.-rc;ado Comu• do Cone Sul .:.. t1Efi:COSUL de tornat· obt·igatól·io o 

~nsino do idioaa portugufs ~• suas ~scolas, fora• apresentadas a~ 

seguint.-s proposituras: 

1> Projeto dê Lei do Senado n2 488, de 1991, do Sena

dor N•lson Wedekin, que ••torna obriaat6rio o ensino dE lÍnSiua e li

teratura espanholas nas escolas de segundo grau•• • 

2> Projetas de Lei do Senado n9 88, de 199~. do Sena

dor Pil'dro Si•on, o qual "dispiSII' sobre o ensino da 1 íngua e~panhola 

nos Estados li•ítrofes co11 os pa:ises tor11adores do HERCOSUL". 

Faz parte, igual•ente, do fUIPIEnho desenVolvido para a 

intEgração latino-aMericana, o P1·ojeto der Lei do Senado 'n'!? 48~ de 

1991, dC" autoria do Senador Fernando Hen1·ique Cardo1io, que "dispÕe 

sobre o ensino obr igat ór:i o da 1 íngua e-spanhol a nos es.t ~bE"l ecimentos. 

de pri11eiro grau". 

R~conhtcidamente, o ~n~ino brasileiro tem-s€ caoacte

rizado por ~levado grau de fracasso escnlar. de que os alto~ índicts 

d€' reprovaç::ic, repll'tincia .r evaslo escola\" s~o as manl.fEstações •ais 

evidC"nt•So.. 



1388_ ~Quarta-feira 17 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

A pesquisa educ.acion:al s_obre: o as;sunto demonstra que: 

o currículo de nossas escolas I. cm ~ido dividido em tal série de com-

partimentos, que leva à fr:r\gmentar;ão do"& componentes curriculares e 

• perda da unidade do conhecimento. Esse• fatos representam dificul

dades adicionais de aprendizagem de gntnde monta. principa.hrente pa

ra estudant~s que, e• sua •aioria. já cont~• co• ~•baraços decorren

tes de sua condiçio sócio-~cona•ica. 

A propósito, lembi"~R•os o Colóquio Internacional tioobre 

as Estrat~gias Significativas para a Pro•o~lo de SucesSQ Educativo 

de Todos na Escola Básica, patrocinado pela Organização da5 Naç8es 

Unida• para a Educaçio, a Cifncia ~ a Cultura - UNESCO ~ realizado 

e• Lisboa ~~~~ 1991. O docu•cnto resultante cla-sse evento 1·ecomenda., 

coa 6 fi• de evitar a sobrecarga de currículos e prograMas, a int~

gnu:io dos conteúdos do ensino segundo uma pen;pectiva intel-disci

plinar, o estudo de temas que constituem problem~s da vida cotidian~ 

por ihter111édio de cenh·os dt? interesse e a apn::sentaç:ão de conc-:eito~ 

e métodos operató1·ios em S1tuaç:ões que unifiquem. a abo1·dagem de di·

ferEnte$ disciplinas. 

Dessa form.~. acQl-hen.do. os resU.lt'Rdo.s de pesquisas e 

experiência<':i nacionais e interriacionai'%o, julgaino-s que todo esfon;:o 

deve ser concentrado.·n.a iormac;,ão de ccmpetêncla em á1·eas b~sicas, 

coa o objetivo de superar o earáter extr-ao,·din;u·iaru:nte inEficiente 

E i.n~f'icaz da educar;~o .brasileil".a. 

Este é o espírito do Projeto do iluçtre Senador Dare~ 

Ribeii"O, consubstanciado tspecificaMente nos art.igos 26, 32 e 3~, 

•ntre outros. 

Observeaow. qUir a grande- •aioria dos tlli!mas ·objeto 'da 

pre-ocupac;:lo dos ProJeto• dii Lei aci11a enumErados está inclu.i'dt, •• 

essincia, nos dispositivos que trata• dos conteUdos curriculares do 

ensino fundaaental e do obJctivo desse nível de .ensino <arki~ 26~ 

27, 32, 35 • 36). 

No ~ue se refere particularaente ao ensino da lintu• 

espanhola. rt•eteao-nos para oa artigos 26 e 36. Este deter•ina o 
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ensino da 1!n1uas, no lin,stoa a~uete estabelece u•a base co•u• para 

os currtcutos de ensino funda•cntal e etfdta, a qual •·pode ser co•

~te .. ntada ••·cada slsteea de ensino e, se for o casa. •• cada esco

la, ca• u•• parte diversificada, confor•~ as características regio

nais e locais da sociedade, d:a cultura, da econo•ia € d;a cli~~tntela". 

-••te, o. ensino do idioea hispânico será enfati2ftdo ~• cad~ •t~t~•• 

estadual de ensino, ••tunda C.1 processo de int4!:'gração dil cad.a rEgi&o 

co• os patses da A•irica latina. 

NID dcvc•os ••q~tccr, dr outr~ parte, a i•pcrtlncia 

de outras instl.ncias educat iva5 qUE n5lo a cçc.c,.la. ~efcYi"'o-nos espe::· 

cial•ente aos Meios de co•unica,io, sob~rtudo ao r~dio c • tclevi

sla, ~ue, recanhecida•ente, poderio cont~ibuir ainda •ais para a 

for•aclo 1 educacional e para à cidadani~ d~ crian,as, Jovens c adul

to•. Nesse sentido, u• ou outro a•'l!lunto Posto nas proposituras cita·· 

das poderiae •«r tratados p~ta MÍdia. Pl'incipal•cnte o rádio e a 

telcvt•lo, ••• riscos •aior~s para o ~Kita dr seu~ propósito~. 

--tendo ... -V1Sti a-iKPOito-~- SOMOS Pela 

ProJetas de" Lei act•a enu•eradoa. 

Por sua vea, o ,rojeto de Lei da Cl•ara nG St, de 

1fft Cnl 4.415•1, de 1914, na or11e•l Yisa a alterar as Le1s nls 

I.S4t, 4e ll.i1.1t61, • 5.691, de 11.1.1911, alterada esta pala Lei 

nl 1.t44, de ll.lt.1tl!. D ob~atiYo das al.tera,&as 4 descentrallaar 

o ~roc•••o de retistro de certificados e dl~lo•••· Estabelecendo·•• 

... nOYa Le1 da Diretr1aes • la••• da Educaclo Nacional, as Leis 

aci•a deve• ser .. pecifica .. nte reYDI&das, nla cabendo ••rovar pro-

posiclo de •udanca das ....... ~d••ats, o ProJeto de Lei do Senado 

nl ,1, 4e lttl. conte•pla a d•••Jada e nec•••'ria descentraltaaclo. 

coa ••,lit~d• ainda ••lor, noa ••v• art~. ~• a SI. No••o ••r~cer 4, 
'artanto, ,.la ,r.~udicialldade: 
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Com b&l!'F. no t:-Kpo!!tO, !l>omos, porta.r-.to, prla ;.po·ovaç~o 

do Projeto di' Lf'i do Scrr••rlo nt' 67, de: 1992, com a-; Emenda.,.. Rp•·ov;o· 

das, conf'OI"tnc os partc~rl's enunciados a s .. guir, ptla prtjudicialida-

de do Projeto d€ lei da Clmara n~ 51, de 1990 

dos seguintes ProJetas de L•1 do Senado: nQ 195, de i99il nD 2i~. d• 

1991, ng 23S, de 1991, nD es1, d• 1991J nO eet, de 199iJ n9 394, de 

1991, nG! 119. de 1991; nR e11, de 199is nD "'19, de 1,991 1 n9 88, d~~r 

l992, e nll 40, de l9911 'J'4 ~ .8m ~ • 

EHENDA Nl! I 

"inciso I", no parágrafo tercriro do artigo srti•o. DII!"Sde que rst~ 

o acCsso ao ensino obrigatório", dtclarado, na Constituiç~o Fl'dr.ral, 

ro do a1·t igo sél hu .•. 

Per isso, !'Oml)fi. pf'.:h rc-j.:iç,io d<l Emenda n!! i 

EliCN!IA H2 2 

A E•l'nd" proP4St"'UI!t·Parágraf0 úni'co ao•art. ti, no 

••ntido de qua •• tnstituic:51's qu~: ofl'recl'• ensino .... v•F·ios niv•i"ã 
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Esta proposta fcr~ a funçlo pr~cipua dos Con&clho~ 

Estaduais de Educaçlo. 

EHENDA NQ :3 

A Emenda suprime o inciso II do a1·t. 15, ou seja, re

tira do sistema f€dera1 de: er1•ino a~ i~$tituiç5eb de Ensirto superiol' 

criadas ~ mantidas pela inciativa particular. Entr€tanto, o conceito 

de· ~ifitcm~ dR en~jno deve abranger ~~ €~~nlas pdblica~ e partirul~-· 

l" E'S • 

EMENtlA H2 4 

A Emenda suprime: o inciso III do art. 16, que diz que 

o'!5 sistemas de: ensino dos Efitados e do Di'!it\"ito Federal compreendem 

as instituiçÕes de ensino fundamental e •édio criadas e mantidas pe

la inciativa particulai'. 

A retirada deste inciso significaria restringir o 

conceito de siste•a de ensino, que deve abrang~r as c•col~s pÚblicas 

c particular~s. Portanto, •o•o• pela rcjci~io. 

EHENDA N!! 5 

A Emenda prop5e a supr~ssão do parágrafo único dO 

art. 16. 

É necEssá1·io quE ar; instítuiç;Oe'i dt educ;.ç;~o infan

til, criadas e mantidas pela iniciativa particular. faç;aM parte do 

Sistema de En5ino do Di5trito Federal. 

Somos pela l"E"jeiç;io, 
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EHENDAS N9 6 e 7 

A~ Emfnd&~ sut1Sl1lu~m a rEdaç~o do inciso I li do art. 

16 po~ ~s institui,5es ma~tidas pela iniciativa pa~ticular. exceto 

as de ensino supe1·ior". 

F'o1· uma Qllestão de objetividade, Et preferível manter 

a l"edaç:ilo original do Pt·ojeto. 

Somos p~la rejei~ão. 

EMENDAS N2 8 e 11 

As pr~5~nt~s E•endas •uprime• o inciso II do art. 17, 

isto é, rEtiraria, entllo, do sistema 11unicipal a instituição de edu·· 

caç:io infantil criada e mantida pela iniciativa particular. 

d indispensivel que a escola infantil privada perten· 

ç:a a este sistema de ensino Somos pela r~jeiç:ão. 

EHCNDAS NQ 9 e 10 

A prEsente proposi~lo acrescenta .o inciso III ao art 

17, $U9E'l"ind('.) qL\€ o curso prepcn·ató;·ic) para o ensino supe1·io1·, pos· 

tE:'riol· ao ginásio, com duraç:ão de üm ou dois anos, segundo as exi

g~ncias da carreira, seja abrangido pelo sistema municipal, 

A conca~dância com esta solicitaç:ão implicaria uma 

limita~io do mencionado curso, er1quanto a filosofia existente no 

F'1·ojeto é :a da flexibi 1 idade pa.l"a com a exigÊ-ncia do curso Pl"epara

tório. 

Por isso, ~amos pela reje~~lo. 
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EHEHDA Nº 12 

Esta E~enda •odifica o art. 18, acrescentando que 

tambÉm a União define seu Órgão normativo ~ de ad~inistração do en

sina. 

Po1· conseguinte, a suge'!'tão l!\Prcc.entada é muito váli

dafle e somo., Pf:la sua _:õ'I.Pl"Ovcu;ãci 

f!1ENfiA N2 i8 

i. 8 rl h 

pondo sobrE a organiza;~o e~ func~on~mento d~ administraç~o fed~-

nl.l. Convém salienÜ:\1" QLte o Pode1· Legislô\tivo nao possui c:ompetêncic

par~ tomar iniciativa sobre o assunto. A Emenda, portante, i inco~s

titucional. 

Assim send6, somos pela rejeiçio. 

tHENDAS NQ 14 e 15 

As E•endas acr~sc~nta• ao art. 2~. inciso V, alínea 

''C!" que os ll!studo'l. de recuperação seja11 disciplinados p~~rla etocola ~r• 

seu regi11ento. Co11 ~sta contribuiçio, o dispositivo g3nhou •ais for

••· 

EMENDAS N2 16, 17 e 18 

As E•endas acrEscentam o pa.-;ígt·afo :;}Q ao art, 26. 
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Eloas p1·opõem quR o sistema ·f'E:den11l de Ensino defina PC\I"il todo o pais 

O!i progn<.nt.=.s m(nimoo:, do.; contrúdos d<t bns,. n;:~.ciol'\etl. 

C~ta definicio signifi~arja um rctor~n • cerlral1za 

d\o, déPOlS dE t ai'lt C\5 dckadai. de 1 ut il Em PI"Ol d:M de-:;..cen t .-c..l iz<O.ção. 

Não podemos c:onc:ordar com o estabelecimento de padr5es de p1·ogra•n-s 

para todo o t~rritdrio nacional. Somos P€la rejeiç~~. 

EHENnAS N2 19 E 20 

As E•~ndas acrCE"sc:entam panlgrafo único ao arti9o 29, 

p1·opondo quR o ensino pode1·á. ser bilingUe para atend«r a situacõe~ 

especiais. 

EMENDAS N9s e1, e2, e3 e e4 

As E•endas substitue• a expresslo "•adure:~a I'' P.Or 

''ensino supletivo" no I 2R do art. 36. 

Essa ad«qua,io ter~inológica é'h•cessária, tanto por 

qu~r o refe:rido artigo trata do ~nsino fundamental E IU~dio, co•o t:zu•~· 

bém por ser "11adureza" sist~Ma eMclusivo de eMames de Estado, en

quanto "ensino suplcrt ivo" pode dar-se através de curso ou eKarn. 

EMENDAS NQs 25 e 26 

As E11enda5 acr€scentan~ a Expressão ·•atrav~s de cursos 

ou cxa11as. de 11adureza"' ao parágrafo único do artigo 38, -visando a 

não liMita~io da cduca~lo supletiva a meros eMa•e• finais. Ao con-
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tr:ârio, s§:o o!:> curt~oos '1Ue Pl"OPorcionam ao~ alunos a cont inuidii.de d~ 

t>eu.s estudo:;.. 

Somos, portanto, p~la aprovaçio das Emendas. 

EMENDA NR 27 

A E•cnda prop8~ altcraçlo na redaçlo do I gg do art. 

39, no sentido de que os exa•R~ supletivos •cJ•• realizados por es

tabcl~ci•~ntos oficiais ou credenciados. Isto significaria abertura 

em propbrç5es que poderiam pr~judicar o controle de 5Ua qu~lidade, 

& importante m~nter o rigor deixando que os exa•es só 

aconteçam na esfenl oficial. Portanto. somos pela •·ejeil;:ão. 

EMENDA N9 28 

A Emenda acrBscenta. ·ao art. 44 o seguinte parágrafo_: 

"§ 12 Cab~~rrá ao órgão norm~tivo da União definir e caracterizai· a5 

dive•·s~s forn1as de organizaç:llo, às quais se ref~r• o c•put destE :ar-· 

tiso". O panlvraf'o proposto til'• o objetivo d« e:vitar os conflitos~ 

os modelos i~portados quando do enquadr~m~nto das instituições exis

tente-s. 

So~os Pll'la aprova~~o da Emenda. 

EMENDA Hg 29 

45. 

A r~dac~o propo•ta ~ns~jará o nlo cu•pri•~nto de 

atribuições asseguradas pela Constituiç:io Fll'd~ral •os. Estados. ao 
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DistritO F'~rde,·at e- ao~· Hunicipios, particularMenh: E:m ~..-u arthc· 

2ll. 

~~. ...... 

EMENDA N2 30 

A Emenda oferecE> nova 1·edaç:io ao artigo 46. 

A orientação do P1·ojeto é a de qua c:abt> à União, ao~ 

Eet~dos, 'ao Oictrito FedE"ral e aos MunicÍpios definirem seus l"!l'spec··-

·t.tvo"' ór1ios norMativos e de administrac:~o do ensino, não cabendo z. 

Lei _dR Dirttriz~s e Bas~s da Educaçio iMpor ~ f'or•a dF ~strutura~lo 

de tais ór•los. E•ta é a disposição contida no artigo 18 do Projeto • 

. Urittor•do pela redat;io conf~l"ida pE:la Ertenda n9 12. 

Ali• disso, • vedado a projRto d• lei de iniciativa 

._ ~er Le1islattvo dispor •obr• a organt2açlo e o funciona•ento da 

••~intstraclo federal, por •~~"r de coapctincia 'Priv"ativa do Presiden

t• lia lle~olbUc•. 

Dessa foraa. soaos pela rejciclo da inclus•o de clãu

*•18 "atrav'• do seu Conselho dR Educacio". 

De outra partt, reconhecemos que a E~€nda oferece re-

cl•clo ••ifi apropriada, ao ~Estabelecer a distincã:o .rntrG: .. autoriza.

·~lo. funcianaaento e rcconhe~iaento de in~tituic~es de ~nsino supe

riOr" c "eredcnc.iamento do!> CUI"5oos E programas de pós-gradua.cão". 

Assim, opin<\mo5 PE'la. a,pl·ova~;ão P<"l"Cial da En:e:-nd1o. . 

. . 

' 
EMENDAS NQs 31,·32, 33 e 34 

.,·· 
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axtigos 51 e 52, enquanto a de n9 33 -sugen:: nova e única_ _.reci.i'r;ão p_a·· 

ra os mencionados dispositivos. 

A Constituir;i\o FF.:denal esta:belece:.!,.~,'!l~-seu :c\l~ti;o ~9, 

que todos são i9uais. pet·ante a lei, sem distinção de qualqu~•- nato .. 

reza, nos term05 dos 5et~nta e sete incisos contidos no citado arti

go. O inciso treze, particularmente:, determina: 

"Art. S2 ••• ·---- • .,._,.;o; ---'1:~.,.~~~- .• _ .................. -~--.é. __ .-

XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofi

cio ou profissão, atendidas as qualifica~Ge~ profis~ionais que a lei 

estabelEcEr;·· 

InU•cros juristas ti• defendido a tEse de qu~ so•ente 

deve• ser objrto de regula•~ntação especifica P~Ofiss8es que faca• 

parte d&5 Esferas da segurança~ da SaÚde PÚblica e· 'do direito cr;.U •. 

EliE:NDA NQ 35 

A Emenda modi-Hca a redadío do a1·t. 53, com 
·'' 

a finali-
' ·Jot..:. ->a .,_,,. 

dade dE incluir uaa referência mais explicita ao t~xto do a.rt . 207 

dit Constit'uir;llo Federal. No entanto, se-ja a autonomia, <sE'ja a fina-

bejamE:r.t~ contempl:ad~s pelos ~rtigos 5:J, 54 e 55 do f'I"OJ~to. 

;l 
EHENIIA NQ 36 

A E111enda visa a modi-Ficar o inci'i-o II do al"t igo 54. 

EM quase todo o 11undo, não se conccrbe que o Professor 

t•nha outra atividadc Pro~issional até• do ensino do •agistério •• 

dcter•inada escola. O artigo 54, II, procura enca•inhar o trata•ento 

do assunto na direçlo to•ada p~la •aior parte dos paÍsRs, exigindo, 
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POr ora, que a •aioria da corpo dOcente das univcrsidad~s trabalhe 

EHENDA N9 3? 

A E111enda postula a IIOdif'icaç:lo d• 1·edac:io da alínea 

"b" do Pilor:ltgr:~~fo 12 do artiiJO 63. 

' A l"€daç:ão oi'G:'1"€"C:ida Ptrla Emenda Pl"iva o~ s:.StEmas dt 
'> ~-, -1 ·l·r-

ensino dili u•a d~t- sua~ func:5es p•·eeípua'l'>: acomp~nhar ~ an'alic:<"l' o'!-. 
. , ' ' ,; '.:.."!l•o· 

c-stabrlecimentos de ensino de sua órbita dE' atua.cão. 

No que Si!' rcferlf às csco.la!'i privada'!.>, a redaç:~o Ol"i

ginal se estriba, rigorosaecnte, n~s dispoGiç:Ões pre~eitu~das pelo 

artigo 2e9 da Constituic:Ko Federal. 
~-~-·.':-·: ~ ·--· l •• __ ,. ' 

EHENDA N!l 38 

Peta aprova;lo. 

EHENDAS Nlls 39 • 41 

Apesar de contribuir para a si•plificac:lo processual, 

a periodicidad• •ator poder' tornar a avalia,lo pouco efetiv&. 
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EHENDA NR 41 
· .. : 

,.. ~· \ 

A Cmenda cont1·ibui para o 11eU.ol·amcnto dn teKt'l. F·eta-

aprovação parcial no5 termos da s~~uinte 

'EHENDA 

""';-'',I 

Acr~scente-se ao art. 72 o ••guintt: 

§ 42 Quando houv~r carincia de Pr~fis~ionai~. co~~ · 

tatada pela Uniio, pelos Estados ou pelo Distrito Federal, co• ravi-

sio a cada dois anos, para cu•Priacnto do disposto no ar't. 71, no 
J • • I ~' -~ I 

que •• refert ao C"n!i!iino básico, os estudantes CI!U fnr•andos do cn•tr.o 
' . J ' :- ' ~· -,!:. ... . • '·' 

superior poderio lecionar conteúdos •• que já tcnh•• sido aprovada~ 
•'· 

tJ.IENDA Nli 41! 

nR 41. 
i· . 

Pela aprovaclo parcial. 

EMENDAS NQs ~~. 44, 4S e 46 
., J. 

As E•endas contribue• p~ra o •P.lhora•ento do ProJPto. 

u~a vez que os profissionais da Educa~ãO •• attvid~de. n~~ in~titui· 

~i5e9 particulares silo c:ontelltJlados ctm outr.os dispo•Hivo•. 

·:.: 

Pela aprovac:W:o. 

EHENDAS N~s 41, 48, 49 c SI 

... 
1399 
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De fato, a adic:ão sugE:\"ida confe1·e l"E'daç:i:o ma15 apl·n

priada ao di~po~itivo. 

EMENDAS NQS 5 S., 56, SS E 60 

As Emendas em tela visam a adequar o P'l"OjiE'to à Cons

tituiç:~o Federal. 

f'ela ap1·ovac:ão 

EMENDAS NQs 52, 53, 54, SS, 57, 59, 61 e 62 

Aprov~d~s p~ycjalmrntf q~ant.n ~a sEu prin~ÍP1C) cumurr, 

nos termo~ ~o acolhimento~~ FmEn~3~ nQ~ 51, 52, 5&, ~e' 6t. 

Pela ap1·ovaç:ão pa1·ci:al. 

EHENDAS N9s 6J, 64, 65 e 66 

A ~doç:io do principio da transparência decorr€ do 

disposto no art. 213 da Constitui;lo F~deral, 

Ptrla l"ejeiçio. 

EHENDAS N2s 67, 68, 70, 71, 72 e 73 

Aprovadas parcialmente nos termos do Parec~r à E111enda 

n2 69. 

f'fi:'la aprovação parcial. 
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EHENDA NQ 69 

O disposit1va Fru tel~ pode acar~€tar difi~uldades 

signific;:~~ i v~~.; à Ol"g;;;nizaG"ãC"l rlc• l'"Spao;o g longc1 p\·azq, :õ\~·o::>s~ 1 .. rl:::~ su;, 

J.ntenç:ão d€ p\·e:~,Erva\" o P<'l.h imônio e: a fin<:<1idade: de-.-., e:stat".ele:cimen

tos escalare~. 

Pela aprovação. 

EMENDA N9 74 

Contribui para o ape:rfe~ç:oamento do P1·ojeto. 

Pela aprovac;:ão. 

EHEHDA H2 75 

Contribui para o aperfeic;:oa•ento do Proj~to. 

EMENDAS N9s 76. 77, 78 e 79 

A5 F·1·oposiç:ÕF.~ em tela visam a ·f'acilital" a b·an-;:;i1;:ão 

para a nova Lei. Todavia, a redaç:ão pod~ tm·nnr e:xce.ssi_vame-nt€' longo 

o seu p1·azo de implant.aç:ãL'L Ac;;sim, -somos pe:la sua apt·ovai,;ão parc:ial 

nos termos da seguinte 

5Vf?:,EHEHDA 

Acresce:nt e-se ao art .. 106: 

P~f<i91"<lfo LÍnico. É assegurado aos alunos, já matri- ~

cu lados no ensino de 1g e 2Q gr<lUS à data da publica;io desta L~i. 

sua conc1u'5io nos termo<5 do previ-sto pela legisla.c;:ão anter-ior, ob

servadas as ~qUivalincias de série. 
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EHENDAS NRS Bt, 81 E Be 

As E~endas prop6e• a inctuslo de nor•a que torne fa

cultativo o ensina religioso nas escolas pÚblica~. 

prt•eiro, det«-r.~_ina sEr facultativo o ensino, reliSiioso, na-c; e'5colas 

pÚblicas de ensino fundamental. Assim, ob~rde-C'endo ao m~ndamE'nto 

constitucional ~ seguindo a ,-~-daç:io .->c-prll!''!iiill no mencionado paniigra-· 

tlt 

"' 
EHENDA 

• I ,' ~· ...... ' 

> O. III 1 .... ,,,, ~ •' . ( .( 

. ~cr:fs7r-nt e-se _f?.: ~J?9U~n.t e- ~~~tiS:~ C'. C9 ·, rFnltm€ 1· <H~ do.::. i( 'c:H 

.. _. 

Art. -29. O ensino l"E'liSil ioso, de ml'l.b" icuh. i"acu ltat i-

va, coftstttuirai disc:blina dos hon,rios nonwais das ll"scol:as pUbl:ka.s 

de c-nsino f'undaavntal·. 
•r ~ ;· , ..•. ', . ' .• · ,. 1-. .- - "., 

EHENDA N2 á3 
. __ ,., -.r} 

.• ''• 
A E•l'nda sup'ri•.: do a.rt. 3!2, inciso VIII, a •xprl'ssio 

nos ter•o• da Titula VJ . 
... . 

EHENDA .NII 84 

A E•enda dá nova reda~lo ao I 3Q do art. ?1, substt-

tutrtdo; a. ewprnsla. ".•• todas as suas a~ac~" por ""•• todas as asfarato 

atl•ini•trativas''. A pri'SI'ntl' SUSII'Stlo foi ac•ita •• virtude dil' tor-

nar o dis,ositivo Mais objetivo . 

.., t ( . 

Pela -.provac:ilo. 

Fevereiro de 199~ 
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EMENDA NO S~ 

Sup1·ill'•~ dtJ incist' I do arl. 15 ;.. el<~rf.:'i,.ão "~t 0 .,. ~-:i1:>·· 

tttnl'l~ d€' Pnsjno dos territórios". 

Pela &Provaçlo. 

. ),_,. 

EHENflA WS!' Bb 

A divisflo ~• graus de .,nsino É c:.;r-ta•eftte u11a qu.r.tot~u 

controvtrtida. Rcconhtccndo as nobres raz!es tantO ~~. Autores do 

ProJeto •• epígrafe quanto do Autor da E•enda •• tela, busca•o• u .. 

alternativa conciliatória. Pela aprova~lo 'arciat, ·na for•• da ••
auinte 

' ' \ 

Di-se ao art. 19 a seguinte reda~lo: 
. ~ . " 

Art. 19. A cduca~lo escolar se divide ••: 

Educaçlo infantil, oferecidft a crianças ati seis 

anos de idadE, Em creches, casas co•unit,rias, centros d~ puericul· 

tura, pri-e~colas e equivalentes; 
,r,' 

II - ensino básico. dividido e~: 

comum, de cid~dlo v. de trabalhador r 9&ra o d~s~nvolvi~rnto da P«s• 

soa; 

ao ciclo funda•ental, tendo e• Yista a fcn·•ac:lo cultural ••T'al e 

III -cursa Pr•Parat6rio para o ensino su·perior~ pos-

exigincias da c~rrrira~ 

IV -ensino superior, destinado à .Pot·!Wa;:lo de '•••oas 

de •lto nivel de saber, tendo duraclo variável de acordo co• oa r.-
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EMENDA N!l 87 

A E•enda •edifica o inciso VI do art. 2S# qu~ e•tabe

lece •• 7eX a freqU~ncia •ini•a exigida. Prop5€ a E•enda ••J•• tole

radas as ausências até o ~áKilllo de 30X, para evitar a interpretaçio 

de que ~0% de faltas é um direito do ~luno. 

Pela aprovar;ão. 

' EMENDA NQ 88 

Pela. re:jeiç:ão. 

EMENDA NQ 89 

... ·.~ ' 
Esta Proposiç:lo c:ont.ribui para o enriquecillle~to do 

Projeto. Ap1·ova.da· na -Forma da seguinte 

~~~~HENDA 

Di-se a seguinte redaçlo ao caput do art. 36: 

Art. 36. O ciclo •édio, al4• do seu curriculo básico, 

for•ado pelo idio•a oficial, peta ••nos por u• idio•a estrangeiro, 

••tCIÍát·:lca e cilncias, desenvolve 11ráticas educativas de enriquec:i.

M~rflto~ 'por ••io d~~t clubes, incluindo atividad•• pré-profissionaU-

'". zantes • profission•liz•ntes. 

Fevereiro de 1993 
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EMENDA N2 90 ' 

A 

F'l- oJc:i. o. 

--~-

EHENDA N2 91 ' -

O c~put do art. 26 ~Gt:abel~cc qu€ os curri,ulo• 4€ 

Ensino funda111ental .- Médio tenha• u•a bas• nacion'al COIIu•. 11 ........ 

propÕE qu~ esta b~sc n~cion~l seja fiwada pela Unilo. 

EMENDA ND 92 

A presente E•enda dá outra rcda~lo 'allnea "'• ... 

parágrafo 12 do art -. 33. 

A Proposi~lo sugere que as atcn,!cs esteJa• votta~a• 

à~ priMeir~5 sVries do ensino funda•rntal c o procc§$0 •c~a •ro.re•~ 

sivo, n~o Mais condicionado a u•a idade rígida. 

Pela apravaç;lo. 

EMENDA ND 93 

'' 

A E•enda •edifica o inciso II do art. 34 ....... •• r•
fcrc a cursos supletivos especiais para jovens de quator•• e ••aoit• 

anos. Ela propt5c: para Jovens de quatopzc a vinte anos ... ara ter, 

coerincia coM o aTt. 107, I 29, do ProJeto •• •••••· 

'-
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EMENDA Nll 94 

A E•enda altera a art. 37 e deiMa de ter acolhi•enta, 

u•a ·vez que a reda,ro proposta dã u• cariter obrigatório ao curso 

~re,.aratórto. 

Aprl'cia•os, e11 spguidl'll, ;...s sttg«st5es !rd'or111~fs 1\Pi""'

sentadas pelo eMinente Srnador JOIO CALHON. 

suocsno N2 1 

~ut e no I iQ do art. 6~. 

JUS TI FI CAÇIO 

() ter•o "sistc•a'; at~ndc •ethor ~. inten,<Ses do Pro

jeto •• tela, t:nquanlo "Pl'Occsso" poderia per•ilh qur;: os P\'Oh:sso· 

res foSSe• lev~dos·a transfor•ar suas aulas r• prtpRra~io pRra os 

•••••• avaliativos, 'éo•o j:i ocorreu no passado •• alguns Estado16. 

A sugestlo substitui o ter•o ''processo" por ''sistr•a'' 

na cuul • no I 11 do art. 64, u•a vez que •••• terl.o atende •~lhor 

•• intenc!•• da ProJeto, nlo per•itindo que o• profe•sores transfor

••• suas aulas •• preparaclo para os ex•••• avaliativos. 
ao.as, portanto, pe1a aprovaclo da •u•estlo sob a 

for•• da ••1uinte 

Substitua-se o tr.r•o "processo·• por "•istcaa'' no c•

rut c no I iR do art. 64. 

SUOESTID Nll e 

''DI-se ao I U! dn art . 7~ a seouint e radar; lo: 

-~~--------

FevereirO de 1993 
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i. U:! As •~colas nar•ais silo instituiç:CScs que: ofc:rt:-·" 

cca foraaclo de nível •édia a candidatos que ttnha• conctuido o gi

násio. tendo ca vilta a pra:parac:ão da Magictirio p:aw.: ;, e:ducaçio in · 

fanttl c o ensino fundaMental. 

JUSTIFICAÇ~O 

W i•prcacindivEl que ac cstabcltc:a que as Escolas 

Nor•ais orcrecerlo seus cursas após o giná•in, sE• o quf!' tf!'ria•a'li 

Professores de i4, iS ou 16 anna, co• apenas 1e Anos de escolarida

de" 

A sugestlo contribui para o aperfcicoa•ento do ProJc-

to-

Pela aprovaclo, co• adaptaclo redacional, nos tcr.as 

da •••utntc 

)I! 96-Jt., 
EHENDA 

DI-se ao I 1Q do art. 72 a seguinte redac:lo: 

• U! ./!Is •s.eolas nor•ais slo instituicêSes de •n•tno 

tt.UC for••• professores para a cdueaç:lo infantil c o cn•ino funda•~~rn

tal, ~~ p núMero de doze ano5 co•plctos de escolaridade. 

!lUGEST~O N2 3 

"Supriaa-se a ewprcsslo •ducacionaia do art. 1e6. 

JUSTIFICAÇliO 

Coao o Projeta se àcupa d~ in•titui~Sc• d~ ensino c 

nlo estabelece diferenca entre ensino e educa~So, canvéa retirar o 

t:er•o lnatttuiciSea educacionais''. 

A •ugcstlo de fato contribui para o apri•ora•cnto do 

ProJeto, ra•lo por ~u• so•o• pela sua aprovaclo na for•a da seguinte 
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SUDESTIO wn 4 

"Di-sr. a •r.vuinh: rcda;::lo ~o art. tes. 

Art. tea. No período •áxi•o de 11 anos, noa ter-a~ 

do 11rtign antf:rior, l's· unive-rm:idad.-a Pt1btic~• deccrntr;~~.Jiz.-r5o 11ottas 

alivid:t.dt'l' .. dt •odo a r.stend~r su~~t~ unirl•d~s dt: er,fiino :j,. cidade• d.: 

m.aior df"u~idad(' pnpulacion~~ol, tendo 1:11 vi-r.t :r. ~r:pc-rialaentc a for•"

c:io·dt: PEssoal Pllra a erradir:aç'~O do analfabrlis•o • a univRrtoaliz~· 

elo do ensi~o 1 funda•cntal. 

JUSTIFlCAÇIO 

A Constituiçio previu a dc5ct:ntralizac:lo das univer· 

cidQdrc não de for•• genirica, ••s co•o p~rágrafo de u• artigo cujo 

caput estabelece providlnc·ias •• favor da erradicac'o do analfalte

ti••~ e da untvcrcaliKa~lo do enctno fonda•ental. A JuctificatiYa d~ 

interiorizaclo •· 'ois, a contribuiçlo para o ancino fund•••ntal. 

atravis da for•aclo de educadores, do assessora•eftto ~ outra. 

aeios". 

A SUiestlo contribui ~ara o a,erf•i,oa•ento do ~roJe

to. Pela aprovaclo, na~-for•a da •••uinte 

Art. t•s. No período •'xi•o de dez ~o•, ftftS ter~ 

da 1 iR da a~ti•a anterior. as universidades ,dblicas deaca~trali'•~ 

rio •u•• atlvidade~; ~e ~o a estender •uaa unidades da ensino •• 

Fevereiro de 1993-
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univcrsaliraç_Ji:o do ~r,sino 4'und<urental. 

Jator: 

EHENDA )I~ 99- ~ 

SubslituiT' a eKpre-sSio 1'pro•odí.o auto•átic-•" do inci·· 

JUSTIFICAÇlO 

A e•cnda subsitui a ttKPreaslo "pro•qslo auto•i.t ica" 

por .•,r•resslo continuada'' do inciso lU da art. 2'!L Na veTdade, a 

experllncl& inttrn•ctonal •• inclina pala nlo adoclo da pro•oc5o au-

t~'tlca naa ptt•eiraa ••rias do ensino funda•ental. Por outro lado, 

OS· ~resultados, no Brasil, da proaoclo auto•ática ainda são bastante 

c~trovert idos. 

EMENDA 1'\g fOO· Jl 

"Art. ~1. É instituído o cwa•e para concessio d~ rF-

gistro profissional n•s áreas da saúde física 1: •~ntal, da en;~n.,a-· 

ria !1-strutural c, do din:ito co•u•, a cargo dos t'EBPcc:tivos ÓriJãos dr 

'flscai:Lzaclo". 

.JUSTIFICAC~O 

--···--
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Com a iniciativa consubstanciada n~sta Emenda de Re-

l~tor, expr-essaiJics nossa concol·di.ncia com a tese, esposadt~. por inú-· 

ap•nas as profiss5e5 que se inclua• nos eaiJipos da segurança, da saú-

d~ pública e do direito co•u•. 

<ANEXO AO PARECER DO PROJETO DE LEI DO SENADO NQ 67, DE 1992) 

,Presidente 

.~e-lator 

ROLLKiliERG) 
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TEXTO FXNAL DO PROJETO DE LEX 

DO SENADO FEDERAL N~ 6?, DE ~992 

Estabelece as diretrizn • fhca :n. bau1 da 

edu.cuio nacionill, 

O CONGRESSO NACIONAL decr•ta, 

TiTULO I 

DOS PRINCiPIOS E FINS DA EDUCAÇXO NACIONAL 

A presente Lei estabelece ~- diretrizes ~ 

fix~ as bases da educaç~o n~cionat~ visando a alcan~ar o• objetivos 

estatuídos pela Con•t.ituic:lo Federal • l•aislac:io pertinente. 

Art. 2R A educa~lo nacional, inspirada nos princí

pios dilt liberdade • no~ lcJ'e.ais de solid:ari•dade huMana, objetiva o 

pleno desanvolvi•ento da pessoa, ~eu preParo para o EMercicio res

pon~ável da cidadania e sua qualifica~~o para o trabalho. 

Art. 32 O ll'nsino é 111inhotrado co• baae noto seguinte5 

princípios: 

I - implantação Progr~ssiva da igualdade de condic~es 

Para o acesso à escola e Para a continuidade dos .. studosJ 

II -liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e di

vulgar o pensa•ento, a ar til' • o 'ia.be,· 1 
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.III - pluralis•o de idéi~s e de concep~ões pedagógi-

IV - aprece à lib~rdade, à solid<Hiedade e à tole,·in-

ela v coeMistincia de in•titu.i~iSes pública.ç E" privadas de en:.ino; 

V - gratu.idade- dos curso'5i ,r.egula.re'á do ensi?o p~b.l ico 

Vl - valorizac:l.o dos profissionais do ensino, garan
. \ ~ 

nos de carreira para .o •aglstério pUblico, co• piso salarial profis-
, .... '. ·• 

sional e i~presso e~clusiva•~nt~ ~or concurso público de provas e 

titu.lov, assegurado reai•e Jurídico único para todas as tn•tituiçÕes 

••ntidas pela Unilo; 

da lci1 

. .VIII - garant ta de. padrl.o de qua 1 idade .• ~ 

TiTULO II 

'. liD DZIIEITO lo EDUCM:liO E DO DEVER DE EDUCAR 

niza~lo aos ter•os da presente Lei. 

Art. Sll 

orienta pelov seguintes principias: 

I - inte•r•~lo dos siste•as de ensino e dos· estabtle-

ci..nta. ca. a faailia. • ca.unidade t a socltdadtJ 

II - •••tio preferente•ent.e descentralizada, 

III - partici•aclo de•ocrática no processo educacio-
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órgKo~ colegiado~ ~ coais~õe~. 

Art. 6Q A Rduca~io é u• direito social, cabendo ao 

Estado efetivá~to •ediant• a garantia de: 

I - ciclo fundaMental, obrigatório e gratuito,. inclu-

5ive para o~ que a ele não tivRra• aces~o na idade própria; 

II - extcnsio progre•siva da obrig:atoried.ada e gra-

tuidade ao ciclo •êdio; 

tadorew de deficiincia, prcferencial•entv na rede regular c1e ansi.nQ.5 

ati seis anos de idade; 

pes~ui•a e da criaçlo arti•tica, segundo a capacidade de Cada ueJ 

Yl oferta de en•ino noturno regular, adequado às 

condicS.• do educando, 

VII - atendiaento ao educando, no ciclo fundaa~at 

colar, transporte, ali•enta;lo • •~•istincia à saúde; 

VIII - condic&es •~peciais de escolariza,lo para os 

superdotados. 

Art. 70 O acesso ao ensino ~rigatário e aratuito é 

direito público s~bJetivo, podendo qualquer cidadlo, grupo de ~ida-

dlos, associa,lo co•unitária, organizaclo sindical, entidade de 

ela••• ou outra letal .. nte constitu(da, acionar o Esta~o para eKiei-

lo. 
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Poder Público,· ou sua: oferta irregular·, i111porta :a responsabi 1 idade 

do chef'€' do Pode1· E><~cut ivo competente, 

§ 2Q Compete ao Poder Público recensear os educandos 

no c i c 1 o f'undcunent""l, fazer-lhes a ch;unada a partir dos sete anos de 

idade e zelar, junto aos pais ou responttáveis, pel~ f'reqüincia à e~-

cola. 

i 3Q EM todas as esfera• ad•inistrativas, o Poder 

Público attsll!'gura ~• pri•eil"O lugar o acesso ao ensino obrigatório, 

nos ter111os do caput deste artigo, conteiiiPlando e111 seguida ott d~•ais 

nívei"So e lftodal-idade:o10o de ensiino, conforMe as prioridadl!!i constitucio-

nai'5. e legais. 

A1·t. SQ É direito do5 trabalhadores urbat.nos E rura.is 

a a'5.$istência gratuita ao~ seus filho~ e depend~nte~~ de~~e o nas~i

•ento até aos seis anos de idade em creches e pré-escolas, na for•a 

da h: i. 

TiTULO III 

DA LIBERDADE DE ENSINO 

Art. 9Q É livre o exercício do direito de trans•itir 

seus conhecimentos. 

Art. 10. O ençino é livre à iniciativa privada, 

atendidas a§ seguintes condi~Ões: 

- cu•pri•ento das nor••• gerais da educaçio nacio-

nalJ 

II - autoriza~lo e avaliaçlo de qualidade pelo Poder 

Pú.blico1 

III - capacidade de autofinancia•ento. 



Fevereiro de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Quarta-feira 17 1415 

TiTULO IV 

DOS SISTEMAS DE ENSINO 

Art. 11. A Unillo, os Esot•do<s, o IJio.;.tl·ito Fede1·at e 

os Municípios organizam. em regime de colaboraç:ão, seus n!!ipectivos 

~istemas dE €h§ino, com a observância da Pre~ente L~i. 

Art. 12. a~ MunicÍpio• dedicaM-sE COlA absoluta 

Prioridade ao ciclo fundaM~ntal e, •• seguida, à cducaçio inf~ntil, 

vedada a atuaç:~o •• outros nívei& c Modalidades de ensino enquanto 

n~o e~tiverem plRnaaent~ atRndidas as necesQidad€§ da sua ár~a de 

co11petência. 

A•·t. 13. Os Estados e o Distrito Federal incumbe~n-se 

Podendo atuar •• outros níveis e •odalidades de ciclo quando 

estiver•• plena•ente atendida~ as necessidade• relativas à educação 

infantil, ao ensino funda•ental • ao ciclo ••dto no seu território. 

• aç:lo supletiva • 
redistributiva •• rcla~lo aos seus Município• no caMpo do ciclo 

fundar~~ental e da tduca~io PTé-t11ocolar. 

G 22 O disPO"Sto no "caput" nio ste aplica aos Estados. 

Presente Lei. 

I da coordena~io das acÕeb educativa~ e da 

•••istincia técnica e financeira aos Estado•, ao Distrito Federal e 

ao~ Hunicípio5 para o de~envolvi•ento de seus sistc••• de en~ino e 
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do atendimento Pl"ioritál·io à escol.:widade obrigatória, Vi5.ando õl 

corrigir as di~parid&des de aces~o e qualidade do ensino; 

II -preferencialmente do ensino superior; 

III - da organização, financiamento e administraç~o 

do sistema federal de ens1no e dos sistemas de ensino dos 

Tel·ritôrio'ol.. 

Art. iS. O sistema federal de en~ino co•preende: 

I ~ ~s instituiç5e~ de en~ino •antida~ pela Uni~o; 

II as inliitituições de ~nsino ~upeÍ""ior cr·iada~ e 

mantidas pela iniciativa particular. 

Art. 16. Os sistemas de ensino dos Estados e do 

Di':Ob·ito Fede1·a1 compreendem: 

as institltiç:Ões de ensino mantidas pelo f'ode1· 

Público estadual e do Distrito Federal; 

II as institui~5es de ensino superior atualmente 

mantidas pelo Poder Público municip_al, respeitado o disposto no iU"t. 

12; 

III as inStituições do ciclo ~unrlamental e •édio 

criadas e mantida~ pela iniciativa particular. 

Rarigrafo dnico. No Distrito Federal, as instituiçaes 

de educaç_io. in.fant.i 1, c r h.das e mantida 'à pela iniciativa part icula:r, 

integram seu sistema de ensino. 

Art. 17. Os •unicipais ensino 

c.o•preendelll: 

I -as instituiç8~ç do ciclo fundam•ntal, •idio e dR 

aduc:ac;:ilo infantil Mantidas pet"o Poder Público •unicipal; 

II - as in~tituiç:!Ses de edu.caç:io infantil c1·iada-5 e 

mantida.,. P~~tla iniciativa p:a:rticular. 
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Al~t 18. A União, os Estados, o Dist,·;i.to F"edel·al e os 

Municípios definem se.Lts respectivos órgão<:;; normat ivo'!:i e de 

TiTULO V 

DOS NíVEIS E DAS MODALIDADES DE EDUCAC~O E ENSINO 

CAPiTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES COHUHS 

Art. 19. A educação escolar se divide em: 

I - educação in•fanti 1, oferecida a crianças até seis 

de idade, e• creche~, casas comunitárias, centros de 

puericultura, pré-escolas e eq~ivalentes; 

II - ensino básico, dividido eM; 

a) ciclo fundamental, com duraçlo de cinco ano~. 

o.briptó\·.io. a partir· do<ã sete anos de idade, p~ra a fon11aç:iio plena, 

comum, de cidadão e de trabalhado\· e para o desenvolvimento da: 

b) ciclo médio, com cinco anoto de durac;ão, poste•·ior 

ao ciclo fundamental, tendo eM vista a forma~ão cultural geral e 

profissional de nive1·medio; 

III -curso preparatório para o ensino superio\·, 

Po~terior ao ciclo médio, coa duração de um ou doi~ anos, %egundo as 

exigências da ca.rreira1 

IV --ensino ~uperior, destinado à fora~ção de pessoas 

de alt~ nív~l de saber, ten~o duracio variáv~l de acordo co• o~ 

requisito$ doto seus cursos e P.rosra11a.s. 
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CM':ITULO IJ 

DA.EDUCAÇKO INFANTIL 

Art. 2e. A ~duca~lo infantil te• coao finalidad• o 

des~nvolvi•ento integral da crian~a até seis anos de idade, ~· seus 

asp~~tos físico, pwicolóuico e social, co•plementando a a~io da 

Art. 21. A educa,lo infantil constitui direito da 

criança e dos seus pai~ que dela necessita• e, neste ca~o. dever do 

Estado. 

Art . l!l!. A educa~ão infantil R oferecida •• casas 

co•unitárias, centros de puericult.ura, •• creches ou •• entidades 

possível, coa centros educacionais 'de tempo intRgral. 

!i iii Sob a designa~lo de creche ou pré-escola, a 

educ:aç:io infantil contê• oferta interdisciplinar integral 

integrada, conforae as necessidades básicas da crianca. vedada a 

particlo institucional da idade. 
~ eQ Casa coaunit,ria ou centro de p~ericultura é 

uaa tnstit~iclo. assistencial-edUcativa que assegura l crianca •• 

condichs .. ::lniaas indispensáveis ao seu desenvotvi•eftto. ••• asswtir· 

a responsabilidade de atendi-la durante todo o dia, dando à •ua 

clientela, 

assistincia •édica, pediátrica e ginecológica. 

Art. 23. A avaliaclo das criancas se faz ••diante 

a 
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CAPÍTIJLOID 

DOS PRINCÍPIOS GERAIS DOS CICLOS FUNDAMENTAL E MÉDIO 

Art. 24. O ciclo fundamental e mêdio pode organizar..., por sêries 

anuais, perfodos semestrais ou outros, a critêrio do respectivo sistema de ensino, ad

mitida, ainda, a matrfcuta por disciplina no ciclo media e, em qualquer nfvel, no ensi

no noturno e na educaça.o de jovens e adultos. 

Parágrafo único. O calendário escolar deve adequar..., lls peculiari

dades regionais, inclusive climáticas e econOmicas, a critério do respectivo sistema 

de ensino, sem com isso reduzir a carga letiva prevista nesta Lei. 

Art. 25. O ciclo fundamental e mêdio regulares se organizam de 

acordo com as seguintes no~mas ~~1:1ns: . 

I - a carga horária mlnima anual ê de oitocentas 11oras, distribui

da por um mfnimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar, exclufdo o tempo re

servado aos exames finais, quando houver; 

II - a matrfcula 'em qualquer sêrie do ciclo fundamental, excetua

da a primeira, e do ciclo médio, pode ser feita: 

a) por promoção, para alunos que cursaram, com .. aproveitamento, 

a série ou fase anterior, na própria escola; 

b) por transferência, para candidatos procedentes de outras escolas; 

c) independentemente de escolarização anterior, mediante avalia

ção feita peta escola, que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candi

dato e permita sua lnscrlç!io 
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siste•• de ensino. 

progressão continuada, até a terceira s~rie anual~ ••• prejuizo da 

do respectivo ~istema de en~ino1 

alunos de séries distintas, co~ níveis eq~ivalentes de 

adiantaMento nos conteúdos sempre que o interesse do processo de 

V a vE-r·if'icaç:So do rendi•ento escolar observa os 

seguintes critérios: 

a) prevalência dos aspectos qualitativos sobre os 

qu•utitll.tivos e dos resultados ao longo do período sobre ost de 

eventuais provas finaiss 

b) possibilidade da aceteraclo de estudos para alunos 

co• a.trafli.o e-.colarJ 

c) possibilidade de avance nos cursos e nas séries 

••diante verific~clo de aprendizado excepcional, 
d> aproveita•ento parcial d« estudos conctuida. ca. 

.. , obrtgatoried•de de estudos de . recuperac:lo. de 

rendi•ento escolar, a sere• disciplinados pelas instituic:Bes de 

UI o controle de freqUência fica a cargo de cada 

natt nol·•as do respectivo siste•• de ensino. eKigida a fre~Uincia 
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'mini~õi de~ Set .... nta Po•· · ·c-n·· to d- comp•,- ...... ~· 1·me t · 1 "" .. ., .... c._ n o a esco a para 

aprovac:ão, e tole•-adaç as ausênci"'-S até o máximO 7

.de t•-inta por 

céntó. exc:etuado!!i os Pr-ogr-amas de educação. a distincia; 

VII cabe a cada instituiç~o de ensino expedir as 

decl;uaçÕE-s de conclusão d€ '3érie e o-a diplomas ou .c-ertificado<:> dr..• 

cOncluSãõ d-e c.u.·sos, com as especificações cabívei's'. 

Art. 26. Os currículos do~ ciclos fundamental • 
11édiô. 'fim uina base nacional CoiiUII, fixada pela União, que pode <i e r 

complementada em cada ~i-Àte•a de ens.ino e-, s.e foí-' o caso, e• cada 
escola, co• UMa p~rte diver•ificada, confor•e as características. 

clientel-a. 

§ propotota 

pedagógica da e~cola, é atividade obrig~tória no ensino fundamental 

e m~dio, sendo ofel-ecidas progre-s.sivamente oportunidades apropriadas 

para alunos excepcionais. 

§ 2Q A transfe•-êocia do i\luno de um para outro 

e-st;ab~ie:c.~mento se: faz pela base naç:icmal colllum e~ quando lo\- o 

caso, pelos mínimos estabelecidos para habi 1 itaç:Ões 

27 Os conteúdoS curriculares do ciclo 

I a difus~O de valores funda•entais ao interes5e 

público, aos direitos e deveres doá cidadãos, de re~peit~ ao bem 

comum e ~ ordem democrática, 

II 

escOlaridade da maioria dos aluno'!. ~m cada. estabel...:~.-. ... ,.~ ..... ~ ..... 
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III - a ~duca~io aMbiental é considerada ria concep~lo 

dos conteúdos curriculares, se• constituir disciplina especifica 

para desenvolver hábitos t atitude~ sadios dt a•or à vida, que 

prtze• a conservaçlo aMbiental e o respeito à naturezaJ 

IV - é dada e~pecial atenç~o à iniciação tecnológica, 

V - o ensino de Hhotó,·ia do :S:rasi 1 leva e• conta as 

co~tribuiç5es das difErente~ culturas, raças e etnias par~ a 

formaç~o do povo brasileiro, constituindo eleaento central de 

prepar:a.ção Pêu"a a cidadania·. 

Art. 28. Os currículos do ciclo funda•ental e Médio 

todos os seus coMponentes. 

Art. 29. o ensino religioso, do •atrícula 

facultativa, constituirá disciplina dos horários nor•ais das escolas 

públicas do ciclo funda.antal. 
Art. 3e. O ensino funda•ental r•uular é •inistrado •• 

utilia:a~lo 

aprendizau••· 

Parágrafo único. 

especiais, poderá 'ser utilizado ensino bilíngUe. 

Art. 31. Os alunos que aPrR5ante• deficiincias 

físicas ou Ment~is, os que se encontre• ·e• atraso significativo 

quanto à idade regula,· de Matrícula e 05 5uperdotados recebe• 

trataMento especial, conforme as nor•as e~pecíficas do~ respectiYos 
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CAPiTULO 111 

DO CICLO FUNDAI1ENTAL 

Art. 33: O ciclo funda•ental te• por obJetivo c 

• do cálculo, 

II -a co•p~ecnslo do a•biente natural c social, de 

III o da capacidade dt 

assenta a Vida social. 

Art. 

~r~ressiva .. nte 
su.leaantarcs de 

34. o ciclo 

.. te8PO, tnt .. ral, associado a 
aliaentaçlo, assistlncia à sadde, 

did,tico-escotar a transporte. 

•inistradc 

progr&•a1 
aatt'l"ial 

I ii Os slsteaas de ensino darlo Prioridade, na 

cria~lo e CKttnslo da ••colartzaclo •• teapo integral: 

caracteri•adas pela elevada ocorrlncia de pobreza e balKo dcse•penho 

ed~&caciona·l, espacial••nte ·nas '"••• ••tropolitanasJ 
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bl PYimeira~ ~éries do ciclo fundamental, 

sucessivamente, at~ atingir a dltima, 

A extensão da e-~colal"idade em tempo integral 

pode fazer-se alravé':i dt: escolas integJ-ada.s, d~ combinac:~o de 

escolas-classe co• escolas-parque-Ou outras modalidades definidas 

peloç. sistemas de ensino, 

A jornada escplar é de, pelo 11enos, quatJ·o 

hor:;J.'!õ. de trabalho efet ivo, ressalvado~ os casos do ciclo 

fundamental, do ensino noturno e da~ formas alternativas de 

organizaçlo autorizada$ na Presente Lei, a critério dos respectivos 

sisteMas de ensino. 

§ 42 O apoio financei1·o da Uniio aos Estados, 

Distrito Federal e Município~ fica condicionado aos esforços 

efetivo~ par~ a implanta~io da jornada dR tempo integral no ensino 

Art .- 3:5. A ~~·radicação do anal+'abetis•o sR realiza, 

prioritariaMente, mediant~: 

I - a uniVersaliza~ão do atendimento a todas crianças 

a p:a.1·tir de 'iifõ:t€ anos de idadE::; 

"II a cria~io de cursos '5-upletivos espeCiais para 

jovens de quatorze ~ vinte anos que não conseguiram completar o 

ciclo fundamental. 

CAPiTULO V 

DO CICLO HÉDIO 

Art. 3ó. O ciclo •édio t~m como objetivos: 

I a· consolida-ç:lo E o de~ 

conheci•entos adquiridos no ensino funda•entalJ 

Fevereiro de 1993 
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II - o apri•ora•ento do educando como pessoa hu•ana; 

III a preparacio básica para o trabalho c a 

cidadania;: 

IV - no,. cur•o• pr~paratórioo; para o ensino 11uperio'l', 

o aprofunda~Rnto dos e~tudos gerais necess,rios ao ensino de 

graduaclo. 

Art. 37. O ciclo médio, aléM do seu currículo básico, 

formado pelo idioma oficial, Pelo meno5 por um idiom~ estrangeiro, 

matct•:itica ciincias, desenYolve práticas educativa-a de 

enriquecimento, PO'I" meio de clubes, incluindo at ividad6!1i pré

profissionalizantes e profissionalizantes. 

§ 12 Aç prática!:> educativas a que '&.e refet·e o 

"caput" deste artigo sli:o selecionadas conforme as condic5es e 

interesses dos educandos, as possibilidades da escola e~ realidade 

local~ fegional. 

§ 2R Os cur~os noturnos de recuperaçlo educativa se 

rege• pelo ~iste•a de ensino Supl~tivo. 

Art. 38. O curso preparatório para o ensino 

superior, quando exigido, estabelece SQU curriculo de acordo com a 

carreira visada. 

Parágrafo único. As institut~aes de ensino superior 

e o• estabeleci•ento• que oferece• o curso a que •• refere o caput 

coopera• .utuaaente, tendo e• vista o atinoi•ento dos 

obJetivos. 
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CAPiTULO Yl 

DA EDUCAÇ.O SUPLETIYA DE JOYENS E ADULTOS 

Art. 39. A «duc~çlo ~uplRtiva d~ jov~ns e adultos • 

d~stinada àqu~leii que n~o tiverafll aces1ioo ou continuid~dce de e'»tudo,. 

no ciclo funda•Rntal e •êdio na idade própria. 

Parágrafo único. Os siste•a~ d~ ensino a1iosegura• ao~ 

jovens aci•• de quatorze anos de idade e aos adultos oportunidades 

apropriada~ de continuidade,t conclusio dos •cus estudos~ inclusive 

•ediante o ensino noturno, levand~ •• conta as características do 

alunado. seus interesses, condiç5es de vida e trabalho, ••diante 

cur•o• ou eKa•es supletivos. 

Art, 

supletivo~ ~ue co•preendc• a base nacional co•u• do currículo, 

habilitando ao prosseguiMento de ew.tu.do• e• caráter regular. 

,.tt rt!'alizal'll: 

a) ao nível de conclusão do ciclo funda•ental, 

para os Maior~~·de quinze ano~. denoMinado Supletivo IJ 

b) ao nível de conclusão do ginásio, para o~ 

Maiores d~ dezoito ano~. denominado Supletivo II. 

!i de 

estab~leci•cntos ofici~is credenciados pelos vários sist••as de 

ensino, aMPliando-se seu nú•ero proaressiva•ente at4 atingir a 

totalidade de estabeleci•entos tecnicaMente capacitado~ ao eMercicio 

desta at r ibuic:,lo. 

Fevereiro de 1993 
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CAP:ITULO \lU 

DA FORKACKO TáCNICO-PROFIBBIONAL 

A~t. 41. O aluno Matriculado ou egrrsso do ciclo 

funda•ental e •édio, beM coMo o t~abalhador ~• geral, jove• ou 

adulto, conta com a Possibilidade de acesso à foraatãO técnicu-

§ 1Q A formação têcnic~-profissional é ptanejada e 

de~en~ol~ida para atender às necessidades do Mercado de trabalho, 

tendo eM ~i~ta os interesses da produção e as necéssidades dos 

trabalhadores e da populacio. 

§ 2Q A for•açio técnico-profissional, oferecida fora 

do~ sist~•as de tnsino, e• instituiçõe~ especializada~ ou no 

••biente de trabàlho. nlo tea vinculaçio obrigatória coa B ensino 

regular e ~upletivo. 

32 O Poder Público e~tabelece proces~os de 

coord«naçlo e ar~i~laç~o entrt as oportunidades educacionais e as 

trabalho no ciclo •édio. 

Art. 42- o. Poder P~lico é. esti•utado a cria1·, ea 

suas escol~~ profissionaliEantes, cursos abtrtos aos alunos da• 

redes pública e particular de ciclo funda•ental e 

condicionada a sua ~atricula à capacidade dt aProveita•ento e nlo ao 

nív~l de escolaridade. 

CAPiTULO VIII 

DO ENSINO SUPERIOR 

Art. 43. O ensino !iUPerior te• por finalidade 

pra.over o do•inio e o cultivo das ciincias, das t.tras R das artes, 
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a formação hu11an:a e P'"ofi<ã'ãoiona.l, ~ difusão cultural e contribuir 

para a ~oluç~o dos probl~mas nacionais e regionais. 

Art. 44. O ensino suPerio1· ab1·ange os ~eguintes 

cur~os e progra~as: 

I de graduaç:ão. abe•·tos a candidatos que tenha11 

concluído o ciclo médio ou equivalente e tenham sido classificado~ 

•• concurso vestibular i 

II da pó~-graduaç:ão, compreendendo progra•a~ dv 

doutorado, de crspcrcializac;:ão, 

aperfeiçoaMento cr outros, aberto~ a candidatos diplo•ado~ e• cur•o~ 

de uraduaç:~a ~ que atendam •s exigincia'ã das instituiç:Hes de ensinos 

III - de extensiío, abertoit a candidato5. que atendam 

aos requiGito~ e~tabelecidos pelas instituições de en~ino. 

Par:J.sr-afo único. O concurso vestibular, ,·eferido no 

inciso I, abrange o~ conhecimentos comuns do ciclo médio# se• 

ultru.passar este nível de COIIPlexidade pan\ avaliar a fonnu;ãu 

recebida pelos candidatos e sua aptidão intelectual pecwa estudos 

":ã.upeYiores. 

organizam na for11a de: 

I - univenõidades 1 

II- .,_ centro<.,; de ensino superiow·; 

III - outras formas de organiza~io. 

§ 12 Cabenl ao 6rsiío normativo da. União definü e 

caract~rizar as div~rsaa for•as de organização, ~s quais se refere o 

caput d~st~ artigo. 
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I 2R o~ •statuto~ e regimento~ das in~titui~5~s de 

en~ino superior serão aprovados pelo Órgão competente do respectivo 

si§tema de ensino. 

Art. 46. Cabe à União; 

I --criar, através de lei, a~ instituiç5es de ensino 

superior de;: que fol· mantenedora, 

II t;redencial·, "S.upervi'!>ionar e acompanha1· as 

univen.ddade~ em gel·al e as. demais institui~~,:õe~ de ensino suiH~riol', 

cKclusive as que façam parte de outros sistemas de ensino. 

Art. 47. Compete à União expedir normas gerais sobre 

cur-ríc.uloto e organização dos cursos dQ' g•·"'duação, bem como sobre a 

:autorizaç:lo~ funciona111ento e reconhec.imento dos cursos • 
instituições de ensino ~uperior e sobre credenciamento doç cursos e 

progra•as de pôs-graduação. 

Art. 48. No ensino· .. uperiol·, o ano letivo ,-egul.u, 

independente do ano civtl, teM, no •ínillo, duztntos dia~ de trabalho 

acadi•ico tfetivo, podendo, ainda, as institui~ÕrD oferecet·~ entre 

o~ períodos regulares, progra••• de enfiino, pesquisa e eKtensio. 

i 12 É obrigatória a freqü@neh. de profeGsores e 

alunas~ ~alvo nos programa~ de ensino a distância. 

• 22 Oi> aluno-.; que tRnha.• c.omprovado excepc.ional 

aproveitalllll'nto nos estudos pode11 abnrvia.,- a du'íaç:ão dos seu~ cu,·!>os. 

G 32 li obrigatório o CUMpriMento do'!ã progn~.mas de 

eniiino dll' graduaç;io ikProvados para cadi\ pe•·íodo li:'tivo. 

Art. 49. A'it instituiç:ISefi. de ansino <ãouperio~· pod€1n 
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I UI! Os cu~ 

ou dtr período integral, 

•inistrados a distlnci•. 

suje i t 010 :ao111o •esaot~o c r i t É'l" 

federal per•anente, te.ndo e.;, 

Art. 59. Ow 

terlo validade nacional ~ 

litulaF. 

Pàr ág rafo úr. 

~uperior ·cr·edenciad&'!i ou rec 

expedidos. 

Art . 51. 

conceder certificados dQ ~ 

alunos que· a.cu.•U.te• c'r~ch ·. 

cor,\al.ac ion:ada._ .. 

Pjtrágrafo únir· 

define as condi~~•• e requ. 

c•put. 

Art. 52. 

regi~tro profissional na~ 

engenharia estrutural e do 

órulos de fiscalizaclo. 

~ 1 .. "'\ si'ãt~•• de criltditos. 

d• ·.l 'ãe-r de aeio período 

~ horário ou ainda 

:-sos superiore'5o estilo 

.· s- submete111 à inspe~iu 

.~ ~ela~ int~otitui~&vs de 

s qu•ndo registrados, 

:~:.~ia recebida por seu. 

.~ z.t ituidSes de ensino 

at os diploaa!:ô POl' elas 

:·~ ~;,sino superior pode• 

~-:c.: seqUincia àqueles 

·~·~JS. cinco disciplinas 

:i:::r\o de ensino superior 

··-:.:;,.do .a que se refet·e o 

, J.,.;.,. para concessi.o de 

a cargo dos respectivos 

Fevereiro de 1993 
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Art. ~3. á livre o exercício das de•ais profiss3~s. 

Art. 54. As universidadeto do inst ituiç:ões 

plur.idigciplinares de for•açlo dos quadros profissional~ de nivel 

,superior e de domínio e cultivo do ~aber humano. 

I produçio cientifica avaliada atravRs de 

internacional • 

exclusiva.;, 

III ttxitttincia de prog:rall&1i dé ~ -Pós-g:raduac:lo e• 

t~õentido etitrito, organizado$ co• baiioe nas atividades de pesqui-v.a e 

produç:io artística, científica e tecnológica, quando for o catoo. 

Parágrafo linico. facultada a triaç;l.a de 

Art. 56. 

assvguradas às universidades, ••• preJuízo da outr.as, as seguintes 

atribuiç:iSirs: 

I criar • organizar cursos a progra••• de 

graduaçio, pó~-graduaçio e extenslo, nas suas ~edes ou fora delas, 

obedecendo ls norMas gerais da Unilo e, quando for o caso, do 

II - fixar os curr~culos dos seus cursos e progra•as, 

observada~ as nor••~ gerais pertinentes; 

pesquisa cientifica. produciO artística e atividades dt eMtenslo1 
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rv fix~•- o nú.met·o dt<" vagas de i~ocordo com a 

cap~u::idadr.:: institucion•l e as exigêucia<;;> do st'u meio; 

v elabora•· E' teformar os se:us estatutos • 
resimento~ em c:on!:>on$nc:ia'-com as nbn'lic.s gerai'!:i atinente<:.; 

VI - confe•·ir gr~us, diploma5 e outro'5o títulos; 

VIII ap1·ovar e executar planos, programas e 

projeto3 de invEstimentos ref~r~ntes a obras, serviç~~ ~ aquisi~Ões 

e• geral, be• co•o administrar rendi•ento~ cunfor•e di~pu~itivos 

in!it iluc ionai'lô; 

To1·ma pre-vista no ato de com~tituiç:io, nas leis e nos respectivos 

coop~::·ra~õ.ão financei1·a reSultarite de conv€nios c:om entiüade-s públicas 

e privada~. 

A•·t, S7. A~ univel"!.idades criada'!i e mantidas pelo 

Poder Públit:o têm ·n,~gime jurídico próprio, di:: modo a reguh.l 

rela,ões com o Poder in5tituidor. 

No exercício da sua autonomia, al~• d~5 

atribui,ões a~~egllra.das pelo artigo anterior, as uuiv~t·sidad1"'Õo· 

pú.b 1 i c a-s. poded\o ~ 

a) criar o 5eU quadro de pessoal doc~nte, técnico ~ 

admini~trativo, assim como um plano de cargos e salários, atendidas 

;u, normas ge-rais ptu·tinentess 

b) •laborar •• 
confor•idade co• as norMas gerais concernentesJ 

Fevereiro de 1993 
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ac.o1·do com os recursoiõ> alocado-.. pelo reapect ivo Poder inttt itu1dOl'; 

d) el~bo1·ar il>elt'~• orçamentos anuais. e pluria.nua.i<Et, bem 

como -..ubriletê-lo~ à apre<.:iaç:ão du re\õipeLti~o~o Pode1· instituidor; 

.1a a<tP'tar ·resim.e financ::eiro e cont:.ibil que atendi' ;à, 

'»Uas IPeculiaridadelii de organiza~;ão e funcionamento, respeitadas as 

l~i~ referentes à utili~a~~o de recursos pdblicos; 

licit~ção e, e~ceto quanto a imóveis., Para alien~ção de bens; 

g) ,·eavaliar opera~ões de crédito ou de 

financiamento, c:o11 aprovaçí{o do f'odet· competente, para aquisiç:io de 

bens imóveis, instalaç:Õiê.'~ e equipamentos; 

h) efetucw transferênc.:ias, quitações e to11a.r out1·a; 

prolo'idências ..... de orde11:1 on;.amentá.ria, financeira e 

neces~âria~ ao s~u bom desempenho. 

§ 22 Até .um ano a partir da publica~~o da pre5~nt~ 

Lei, a Uniio transferirá à• ~ua• universidades todos o~ recursos que 
lhes são atribuídos ~ar.a que ~las ~• encarregue• auto•atica•ente da 

sua aplicaçio. 

§ 3R A gestio ad•inistrativa e financeira das 

univer~id:a.des pÚblicati> cabe preferente111enttt fundações 

•antenedoras, R5t rul:urada5 com economia -.uto-"Soust entávll!'l . 

quantitativo suficill!'nte par~ atender ao~ direitos trabalhista~ ~ 

previdenci<h io-.r. dos profis~ionais de ~Ua5 universidades que 

alcan~~ram €st~bilidade por norma constitucional. 

ç 52 Atribui~o;Õe"=> inerentes à autonomia univer&itál"ía 

podem ~e\· e1otendidas :;;., inst ituiç:Ões que comp,·ovem alta qual ifica~ão 

científica, co• base e• avalia~lo Procedida pelo Poder Público. 
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Art. 39. Cabe à Uniio ass~aurar, anual•ente, •• 

Ot·ça•ento Geral, sob a. for•a.. de dobu;io global, re.c:ursos suficientil'ã 

P&l"& 

supe1·io1· Pot· ela Mantidas, que ser~o transferidos e• duodéci•os 

MRnsaitt. 

Art. ~9. As instituiç3es públicas de ensino superior 

da co•unidade institucional, local • regional. 

absoluta ~• cada órg~o colegiado • co•isslo, inclusive no~ que 

i 2R • livre a associa~io de ~studant~• em diretório~ 

pode e:~<iair a abertura de concuroao pÚblico dct prova<f4 Q tít:uloiõ. vaxa 

sendo ocupado, por professor nSo concursado, por •ai• da seis ano~. 

ressalvados os direito• assegurados pelos artigos 41 da Constitui~lo 

Federal e 19 do Ato das Disposiç3e~ Constit~cionai• Transitórias. 

Art. 59. A~ institui~Õe• públicas de ensino ~u~erior 

I 
{ 
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I ~- ~4 J ''"· " :, <:' J •. , _ 

lJ.",;" -=-·····-~·-·· _., ... <~: •• <...._.;..,, "·'-' -~ 

~uperior, ficará ob•·igado ao mínimo dE dez ho,·a1o 

,.em~nai~ cle trab<!.lhoi> com os -lunos, incluinr.lo-~e aulõ.\<;; e Ol'ientaç:iQ 

TíTULO VI 

DA QUALIDADE [10 ENSINO 

CAF'íTULO I 

DAS DISPOSICOES COHUNS 

62. CabE: ao Pori"'r Público d~senvolver ;\ções que 

~ualidade da en~ino. 

-----------------
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UPOI' tunid;;o.dt» ~dLtcai.:.lonai<a, baseado no pi-.;.o de •·ec-ltt"SO$. humC~.no-a li" 

matev·ia.is ne-Cessários-ao Pi'OCeSSO e-duCãciõnal. 

Parág,·afo único. O padrio e~tabelecido pelo caput 

de~te artigo orienta a política educacional, inclusiv~ a aloca~lo de 

r~cur~os, coM prioridade para o ensino obrigatório. 

Art. 64. 

çup~rvisora da qual idade do ~nsino. 

A ~upervis~o a que se refere o caput do 

P''e"ãente a. r L iyo lt::!m t:o111u funr.:êSe~: 

&) colabor~r co• a •elhoria do ensino, no que 

conce-rne à pnit ic<à docente e à a.UIIIinistrou,;io; 

b) no•·m<.~.ti:zcu· • ~valiaç:ão educacionalJ 

deMflio& nor11as. 

Para o eKercício de»ta~ fun~~es a supervislo 

tv• acc~tiO aos t»tab~lecim~ntos de ensino, cabendo-lhR o dir~ito dR 

.-eceber todat. as infCir•ac;::iS.rtt solicitada"~.. 

Art. 65. A Unii.o, e• c'olabortu;:ão co• 01õo il-istc•as dlll' 

~nsino# •antta ~i~te•a nacional de &Yalia~lo do r•ndi•ento escolar 

e• i•bito nacional. 

G iR O st .. te•a a que •• refere o caput deste artigo 

orienta a pol :lt ica eduCacional, nlo servindo :lt. pro.aç:lo do" alunos. 

I 2Q A as~istincia financeira da Unilo aos •ist•••• 

de ensino fica condict'onada à ativa colaboraç:lo dttt&-tes à i8plantaç:lo 

• desenvolviMRnlo do siste•a de avalia~lo de que trata e5te artigo. 

fevereiro de IQ23 
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At·t. 66. As in1it itu1çê5~to de vnttino ~~ouper ior pÚbl icr.~.s 

de suas atividad~-. que envolvaM profe-.~oT·es, õa.lunos, 

Par:oí.sl'rot.fo úni~o. 0- apoio financ.:.eiro do Podt::T Públi1.:.CJ 

ne'lott artigo. 

e as inovaçõe~ educacionais a partir do~ proble~as 

prioritários da co•unidade e da soci~dade. 

ATt. 68. As instituições dt tn-a.ino superior te1·io 

renovado o geu reconhtci•ento a cada qUinqUinio, quando será 

realizada avaliat;lo global das •u&s ativid&des e ~ondiç6tQ de 

funciona•tnto pelo Poder Público. 

CAPiTULO II 

DOS PROFISSIONAiS DA EDUCAÇIIO 

Art. 6_9. A for•aç:lo de doe.: entes p&\'a atu.ar no ensino 

de nÍ.vtt'l 'liUPIE'Tior, integrado"» ou a 

para a educaç:lo in,lant.il • o ens.ino básicoJ 
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t:.) Pl"ograma:s de educ.,_ç:;o continuada para os docenlett 

do diversos nív~~ti'l:i; 

d) cll'nh·os de dili!'IIOnstr:a.c;:ilo, c.om c:urso'li regul;arett, 

experiMentais ou não, de todo~ os níveis de en'liino, par~ as~egurar 
pe"qui"• e forMa~;~o e• "~t·viç.:o :;aos "eU'fi. alunos mas;, PT.itic<ls da ;,u·te 

de educar. 

Art. 70. ~ fa~ultado ao~ siste11a.s de ensino ~ às 

formaç,ão e aperfeil.:o•IIE:-nto, ·inlen:alando cit..los de ins.lruç,ão teóric:;.. 

intervalo!!> li"ntre oç Pet·iodos 1etivo'5t regulares. 

de..'!!> Tun~ÕI!i:ii> de •dminbotraç:ão. plan~jamento, inspeç:io, Ol"ientac;:liío 

em Educaç:ão ou, preferente•ente, em nível dtt pós-

supet·ior, para o PTOfessor que a.tue e111 nível pnl-escolar, bá\i.it.:o e 

pre:-pa..natôrio Piil.ra o ensino .. uperior, regular ou especia..l. 

Art. 73. Nas regiÕt'ii onde houver 

que fol'lnêUn prufeS>'SOre'ii- p&l'ii. a edut:.•l;~O inf~ntil "" u cit.:lu 

- .. -- ·--. -- -· ·---- -·-~~------ --· ----·----------- ---· ---
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W 2Q Qu:alqucn qutt '!iaja <Aua ~hea d6::' :alua~ii:o, ~<:.> 

ct._c.:o1a~ nCI•·maili 11:a.nli111 oiJrigatoriallleOtli:" tul·•as da !l"duca~~o infantil 

te c.:iclo fundallentiill p;;u·a tr~inaMttnto dos 'lieu., OLluno'<>. 

~ f~cuttado o treinamento e'àc.Olas 

t.:onvl&!"niada~ c::o• etOc.ol;,. uormal, visando à t:onc:retiz·aç:.~w do dispo-s.to 

§ 42 Quando hoU'Y6?l" carência de profi1l!iionais no 

ttnsinu bá.sit:u, con-.ta\:iilda Pela Uuilo, E'litado!i uu bh;.tritu FRd~na.l, 

co• r!l"~ili~o a c~da duili ano~, para cu11pri•~nto do dispo~to no art. 

72,. os coatudantc11 ou for•ando<a RM en..,ino supwrior poderio lec:iuna1· 

~onteúdos ~~~ que j~ tenhaM sido aprovados no r"•pectivo cur'io por 

elvs f1·eqUentado. 

Art. 74. 

superior, inclui prática de ensino de, no •ini•o, trezentas horas. 

Art. 15. A prep<ara~io panL o eK'Ir!rcic.iu do •a!Ji'!ihh·io 

superior 'li« fa~, e• niv~l de pó~-gradua~ão, e• progra•as d~ •~trado 

doutoradu, formaç.io didát te~-

p~dagágica. inçlu•ive de •odo a capacitar para o u~o da~ •od~rna• 

te~nologia~ do en~ino. 

Parágrafo únic;o. ti :&"segurado o dirttito de t."ME"rc::icio 

do •agist~hio "»UPRriol· :il."'i peto•oaw di!: nol:ó,·io 11-il.bet·. 

Art. 76. 0"» siste•*s de en•ino r a• universidades 

pode• pro•o~cr eKPeriincia'li alternati~as, por Prazo det~r•inadu, co• 

adntini'litrativ;a, para a for•aç.io d~~t profi .. sionais da Educaç.ão, 

••diante aprova,lo e aco•panha•ento do respectivo proJeto pelo órglo 
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Art. 77. Os soi•tella."» de en,.ino promov4!:.'11 a v:alor·izac,:&o 

do~ 'profiss.ionai'li do en'liino público, a-..segut·ando-lhes. nos lermo-.. 

do& estatuto-.;; e dos planos de Ciu·rei•·a: 

I piso salarial nunc.a inferia•· ao estabelel:ido no 

l'espectivo servic;.o pÚblit:;:u, para t::alegori«l!õ PI"O.fissianais de uulrC\<.::. 

~rea~. cujo nív~l de forma~~o seja e~üivalente; 

II - ingr·t:.'sso na carno::il"a medicmte c:ol'u:.urso público 

~c provas e título~; 

III - progressio na carreira com b~se na quali.fica~~o 

p•·o.fi'ásion"'l e. avaliac;.:ão Uo seu desempenho téc:rdt::o, inciependente Job 

níveis de en-s.ino em que aluem, tendo como Cl"ilé•·io predominantE: o 

m~r i to «t:ad~mic:o; 

IV i'o1·maç:ão c.ont. ínua vboando ao apJ"ofundallento e 

atu<~.lização da sua c:oapet&ncia léc:nic:a; 

V apo-s.entado1·ia com p•·ovenloii nunca inferiono·s à 

Art. 78. Os proTis~ionai~ da Educação em •tividade 

nas in-5ot itui~Õita pa .. t ic:ulannt de ensino têll piso ~alarial •íniMo, 

c:oMpativ~l c:o~ ~~us vnc:ar~os ~ qualificaç5e•, est~bRlecido ea 

conformidad~ co• a l~gi•la~io trabalhista. 

Parágrafo único. Os sisteMas de ensino zel~m pelo 

CUII1Pl"i•~~tnto do dhoposto no c.aput co1111o c.ondiç:ito es~•mcial para 

~utoriza~ão e reconhecimento dos re5peclivos estabelecimentoti ~ d~ 

ttuperViáilo d<l qualidade do "!i~u cm"ãiua. 
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TiTULO VII 

DOS RECURSOS PARA A EDUCAC~O 

os o1·iginchio~ li~; 

I n:~ceita ---dt:!' imposto'!:> prcip..-ios. da Uniilu, (]Os. 

Ei>t•dos, do Distdt:o Federal e di)S Município~; 

II rec~ita d~ t..-an~f~r~ncia~ constitucion~is ~ 

ru-- .-. ~ t-=eceHa do salário-educação e de outras 

..:ont r ibuü:Õe'=> sot.: i"'-iS; 

IV - receita de incentivos fis~ais; 

V - outro-.. recursos previsto"&· ert lei.._ 

At·t. 80. A União .J.Plica, anu:.alMenle, nunca IUHW5 de 

dezoito, e o~ Estados, o Dhott·ito Federal li' O'lt Município-s. vinte e 

c:inco por c.:.ento, 110 mínimo, da. t'li:C:eita rR•ult:ante de impo<.ot.os, 

t:tunpJ-e-endid~ c-. provenientE: de lt·ansferências, na n1anulenção e 

dec:>envolviment:o do ensino. 

§ 12 A pan:ela da at·r·ec~daç~o de imposto'!:> t n'nsfer irla 

pel~ União aos Estado.,;., ao Di<,;;b·ito F12der-._l e ~os Hunic:Ípiu~. ou 

Pii:l t.tio Esl~Uo» aos nt'specl i vos Hun icíp i O~, não- é c.ongiden:\dõi\, par~ 

~f~ito do t.:álculo previsto nesle ai·tigo,' l'll:tC.:t::il:d do gavel·no qu~ a 

t:rangf'e•·ir. 

§ 22 Para efeito do cumprimento do dispo~to no caput 

de<&te ;n·tigo, 'i-~O considerados o .. sistemas de ensino fe1.h:-ral, 

estadual e Municipal e os recursos aplicados na forma do art. 213 da 

Con.,;.t itui~•o F~denll. 

§ 3Q Con .. ideram-9e excluíd~~ das receil~5 d~ impostos 

•encion:adas neste ou·tigo: 



1442 . Quarta-feira 17 .. DIÁRIO. Dq_ CONGRESSO}o!ACIONAL (Seção II) . . . Feve~eiro de 199_3 

~ _,g Parl.l fixaç(o inicial do~ valorll's. corY'ii''»POnd~tnte-. 

e'ãõtimad:a na lei do On.:OI.M4lnla anual, aju'liot:.~.d:o~., quando for u ca'lioo, pur 

l~i _ que autorizar a abertura d4l crédito .. adi~ionai5, co• ba'lioe no 

e-ventual exc:es'Eto de arr~c:ad.u;~o. 

klendilllllnlo dCIIt. Pli:rcenluais IIÍniMo"B obrigaló\·ios, são aput·:adas a 

Art. SL •a.nut .. nçiío • 

II cons.•rvaçlo dlt 

III 

•nsinoJ 
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VI - con~es~~u de bolsa~ de e~tudo e de trabalho; 

VII - amort i:l.ad\o "-' custE"iO de OP.tl_;a~,:õe.,., de cn~·dito 

dest ir.ada~ a ahrndet" ao diç"o,.to nos it en'!ã desote artigo. 

Ar·t. 82. Não constitu.~m despesaa de manuten'ô:iio e 

desenvolvi•ento do ensino aquela~ realizadas co•; 

I pesquisa, quando não vinculada i\O en<ãino, ou, 

qu•ndo ef~tivada fora dos si$lemas de en~ino, ~ que nio vi~~. 

precipu:un:mte, ao ap\·imoraatento de sou& qualidade ou à -.ua exparu;.ão; 

II - subvrnçÕ~s a inçtituiç5e~ privada~, de caráter 

aç~istencial ou cultural; 

III for•açio de quadroç para a adMinistraçio 

pública, sej~• ailitan!s ou civis, inclusive diPlo•ático5s 

IV - Manutenção de pessoal inativoJ 

v 'loU.pleaentare1i do 

VI - ob•·•v. dtt infra-estrutura, ainda que realizadas 

p;u·a ben~oeficiar dirC~:ta ou indi,·tta•ente a ,·edG!' ~~c:olar. 

Art. 83. Milnuten.o:io 

de~~oenvolvi•ento do ensino 'li~o :apuradas e publicadas nos;. balanço,. do 

Pod~tr PUblico, M"Sotoi• como no,. l"elatórios a que- 1oe ref'tril' o art. 165. 

I 32, da Constituh:ilo Federal. 

Art. 94. Os órgãos fiscalizador~~ t><a•inario, 

PrioritariaMe-nte, na prestaç:io de conta~; de recun•o,. público~. o 

cu•Pri•Rnto do dispofito no art. 2!2 da. Constituição Federal e na 

lcgi'Sl:ação· concernente. 
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~)~r.t,. 95. Sio ;apli·cadott a pros.ra•as supleMentares de 

ttl imenlaç;lo • 

j , J J 

Art. 96. A alot:.aç:io datt recur,;oo5 para a •anut!W'nG:io e 

Art. 87. A Uni~o or:wani:.ta e finil.nt.ia o aistem\:1. 

presta il~ttititincia li~Í'(.nicil. e f'imlnc.vira.. aos Estados, ao Di$b"ilo 

Feden,\1 e ao• Hunit:ÍPios panl o desenvolvimento de S€'U'ã s.islemcts de 

Art. 88. Ati transferências de recursos entre Oti 

en11tino. 

de doMínio pUblico, que inclui o •ini•o Ptr capita • que se refere o 

e-.talH~lec.:ido'5io pelu p;a,·ágrafo anle\·ior, a fón11uta inclt.ti o deficit de 

.efltcul•riz&.;io, • popul•~lo local, o inlo'er<ão da renda per c.apita "' 
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fiO c.:a'5io do en-.ino fundamental, o inverso da respectiva quot.._ tlo 

Ad. 89. A ~~s.istência técnica e financ~ira previ-..ta 

no a.l'\:. s:r fic.:a c:otldic:icmada •o e<tetivo cumpr·intt::'nlo pelo~:> Esl:~<.los, 

Distrito F~den1.l li" MUnicÍpios, do dispo-.to nil. pre-;.ente Lei, Silill 

p1·ejuízo de ou.tnuo pre•cric;Õe'ã legais, 

Art. 90. O *Osino público fundamental tem como fonte 

~dicion:.:..l de financia.•~otnto a c:ont:ril1uiçti:o çol:iõ.\1 du .-..._lOÍ.I' io-

dedu%ir· delita c:ontribui~~;io desopeça COIIPl'OV:.ad:a.mente r·eo..lizad;,a 110 

éiclo funda•*ntal de seus e•pregados e dependente5. 

Parágw·aro único. O exato cu•pri•ento desta no•·•., R 

fiçcalizado •• cada si~le•a de ensino. 

Art. 91. O •ontante.da rtc~ita do .~alário-~ducaçio ~ 

&'lioSiiM dh.t.· ibuidu: 

I - vi.nte por cento a• favor da Unillo, con-.t.ituindo a 

quotot-fedenkl J 

II vew.wenta por cento aM favor dos EStado• ~ do 

Di'ii.tl'ito ·Fctderw.l, t.onstituindo .-. quota-e .. tadu'ill; 

III vinl:e por cento e• h.vo1· dos Hunicípioos quli.' 

t ivtn·e• const itu.ido o seu si•t• .. • de ensino. 

I 

diw.tr ibuidos: 

ao~ Eçtado~. Di~trito Federal e Hunieípio'»J 

b) dez por cento, no •áKi•o, eM progra••• de 

ini~iativa da Unilo. 
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~ 22 o~ recu1sos da quota e~tadu~l ~ão assiM 

diiool.:ribuído~: 

a) trinta por cento, no ~t~initno, em t~·a.nsfe1·ências aos 

b) '.;õelentÇt pot· cento, no ndnimo, em programas 

A l~i estabele~erá out1·as disposiç;Ões 

Ad, 92. A• inslilui~Õe• privadas de ~n•ino •e 

I - pal·t h.Ulares ent sentido e.,;trito, assim entendidas 

io\'li quê toão in'atituíd:as e· lftié.ntida-s poy· UMa ou mais pessoa'â fisit:<ls ou 

ju,·ídtcS\s de direito privado que não apre!!ientem as c.aracler:Í'3lic.a'!i 

dos incisos abaixcq 

II comunitiiir·i;;..s, <t.'lifi.im entendida'5t if.S que sio 

in~tituidas e Mantid:as poy· SI\'UPO'§> de pesso:..~.s fÍ'DiC<l1!. ou po1· uma ou 

•~i• PRSsoas Jurídicas de âmbito local ou •unicival~ inclusive 

coop~rativ~s de professOre~ e alunos• 

idft!'oloyiõl 

IV - f'ilit.rltrópi<.:as, as'5>im entendida'!i a-s;. que provêe~a 

seus sel'Vi~os gn~tuitounentt'. 

R11tCOltl'!S pÚblü.::as, poderldc ser· dirigidoc.:;. a esc.:ola.s co•unit.lrias, 

c.:.or•+'~~'!ioionais ou f'i 1 ~nl rúp h: a c.:;., que: 
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I comProve~ fin~lid~de nãc-lucr~liva e ~plique• 

•euo;o e)(clll'dtmt:es financ:eiro'lli e• e-duc~ção; 

II - as~egure• ~ destinação de seu patriMônio a outra 

e'âco\41. co•uniblt·ia, filantrÓPica ou con-Fe~10ional, ou ao Poder. 

f"úblico, rto Ci'SO de encel"nuwento de sua<At a.tividadl:'lt; 

III ofereçaM suas contas ao ~)(aMe pÚblico do. 

profesçort•, do~ pais, dos aluno• e da sociedade. 

i 112 Os re:c:u1·so'à de que trata eoate aTtigo pode• t'ltÍ' 

destinado• a bolças d~ e5tudo para os ciclo• funda•ental e •~dia, na 

for•• da lei, p~r• o~ que de•onstrare• insuficiência de recur•o•~ 

q~ando houver falta de vagas e ~urso10 Tegutares da rede pública de 

do•icílio do educando, ficando o Poder PUblico obrigado a investir 

prioritaria•antc na eMPan.s.io da sua rede .lO'C-al. 

i e; As atividades universitárias de pesqui•• e 

e><ten,.í$;o pode• recRbtrr ap_oio fin:ancei1"0 do Poder Público, inclusive 

atr~v~~ de bols~~ de e~tudo. 

TiTULO VIII 

DO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇIO 

Art. 94. estabelecido o Plano Nacional 4e 

Educa~io, de duraç:ão pluri'anual, visando à artic:ulaclo e ao 

de•envolvi•enlo do ensino •• saus diver•os níveis e à integraG:Io da• 

aG:5e~ d~ Poder· Público que conduza~ à: 

I··- erradicaÇ:Ilo do analfabetitt•oJ 

11 - univer•aliaaclo do atendiMento ~•Colar, 

III - Melhoria da qualidade do ensinoJ 

IV - for•aclo para o trabalhOJ 
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Arl, 95. O f'l~no Nac.ional de Educ.~~~;ii:o, ins.trümento 

t::OOI"d~nii\do pela Urlii:\o, t.:om a pc..rticip~c;ão dos Ec,;tados, do [lio;.ll"ilCJ 

Ft:.·d~·~ ""1, do~ l~un i~.: i pio• t:: do-=> vJ.r· io-D 'áEO:S,Im.:::ntos da et.lu<:a(o:ã:o na c im1~ l. 

TiTULO IX 

DAS DISPOSIÇ5ES GERAIS 

Art. 96 .. - A edut:~ç.~o e!àpecial te11 como objelivo 

ll~~tdiant4:: atendimento apl"OPI"ÍiHJO, o pleno 

desenvolvi•enlo da.s polll:!"ncialidade!i do educando cont nec.es.sidadef!. 

especiai~. 

ti 12 Os educ.::andos com nec:essidade5 e<ãpeciai~ 5t\o 

mat l" i cu l .. ulos Pl"f:::-fen:mlemerlt e no ensino 1·egu lou· 

§ 22 Quando, em virtude da~ condições especiais dos 

a-ducandoom., nlo i possível a. sua integnu:ão ao en'f;õino regulai·, o 

ôll:endiNI'=!"nto é feito e11 classe~. e'iocol-i.-.. e -.erviç:o-.o e-.pll:!"c:iOllizados. 

§ 32 O exerc.ício do •agifitério e• educação esp2ciMl 

e><ige f"orm;,.ç:io espec..:ífic:a e111 C.:UI""'IiO'a de nível médio e 'iôU.Verio1·. 

Art:. 97. O f'ode1· Públic:o incentiva o de-.envolviltento 

niveis de en~ino, ~ de ~duc~ção continuada, tendo em vista ~ 

demucrat izt~.fo:ão t.ie todo~ o~ nÍvll:!"i~ de ena i no. 

9 12 A educaG.ãu a distância, orgil.nizadit com abertura 

e regime ll:!"speci.ai~ de fonoa a supl·ir a f:...lta de freqüência, t:en1 

FevereirO âe 1993 
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eru uoive1"1iidades crcdenci«d~s. 

jUI'Í.dic .. .,. di~:!" direitu priv~do podll'• adot:ar, para •• 
instituiçõ~s educacion«i~ do ~iclo fundaMtntal e •édio, Por elas 

mantidas, UM resimento co•u• qu•• as&•gurando a unidada básica 

e-.tl·utural e funcional da ,·ede !.III!' Rn,.inu, P1'tSti!TYC' a nru:ts~ária 

flexibiliüade didática de cada escola. 

Arl. 99. A~ práticas desportivas for•ais e nlo-

Art. 

e.,.cola• expll:!:rin•entaio.;~ co1n t;un·iculos~ •Jtodo-. tl" período~ 1i:'áCOl~r~~~:~ 

próprios, dependendo seu funcionamento de ~utori~a~io do._ ~istvM«S 

de en""'ino. 

Art. 102. O ensino •ilit~r â regulado e• l~~ti 

e3pecífica, admit id~ c um 

Art. 103. Aos tr•balhadores e• ativid&de itinttrant• 

e a ••u• dependente• é as ... urada aatricula inicial ou por 
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tnansferinc:ia n•tõ cscol&s públicas lo~::ais, do ciclo funda•ental e 

*~dio, ind~pend•nte•enta de yaga. 

Art. 184. O Colégio Pedro II, localizado na cidad~ 

do Rio dlt' .J .. neiro, tt 111oant ide> no ~tiste•a. -Fe-dvral dtr ttnii.ino. 

TiTULO X 

DAS DISPOSIÇ5ES TRANSITóRIAS 

ditOpositiYO'Ii da presente Lei no prazo máximo de doiti anos. a parlir 

da data de '5ua. pub.l ica~io. 

Fevereiro de 1993 

Parágrafo ún~co. Enquanto a Uniio, 09 Estados e o 

Distrito Ft:-der•l nií.o fiz~rem a~ •:d&'fStaçõ.es a que· se refttl'llt' o caput. 

deste art i lo, Olã Órgãos noTIII..t.t. i vos de cada sis.te•a .. de en-m.i1u.;, 

e•talutos e rtgi•vntos ao» dispositivos d~ prrsente Lei no prazo 

•âKi•o de doi10 ano~, ubservadali, no que coube\·, &'i- not·•a.s. d~ 

·respectivo~ sist~••• dR en•ino. 

único. & ~s1Jestur-ado ao,.. alunes 

•~triculados nus ci<.;lo., fundament:...l.e ltlédio na data da public.;a~,:ão dól 

prestnte L~i,, sua con~usiu no5 ter•o~ do Previsto pela legi~lação 

antv-·iut·, ob1iervou.lafoi. a.,.·,~quivtll~n(;i.-,._ de s.,h·i~ .. 
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Arl. 107. A Uni tio, ca.d• E$tado ti!' t:&d;o,. Município 

aplica. o •nínimo de cinqü!llnta POl' cento do Piso estala~le<.:icJo pelo 

aw l. 212 d• Consliluiç~o Fedent.! na ~rradicação do analfabetisMo ~ 

na do <:i<: lo funcJ:a.IIII;;!'Ut:...l, obserV'oi\da<:> as 

~-~':àponsC~.b i 1 idades di fE::rem:iada-a de cada esfera de governo. 

p<.n de:.! tU\0'3 a pad:it· da ~r·omulg:ação da Constituiç;ão Feder<Ll, 

prurrogando-ioe por tar.to'f;i. exercício-a financeiro~ quantos fore• 

01.queles em que, por falta de regula•entit.~ií:o, dehcou dR 'lier cuaprido 

u caput du ou·t. 60 do Atu d-..,; IJio;,;.po1i-i.;Ões Con1i-l: ituc.ion-.i'!i 

t 22 A erradicaçio do analf~betis~o se f~z inclu~ive 

IU:!'c..li<tlnte- (;unooo;,;. nuturnos intensivos de ret:UPt'T'Õk{o:ão"-..tJucacional p;u·a 

jov!l'ns de quatorze a vinte .-.nos d.r idade. 

108. No pe~· íodo máximo de dez anos, nos te,· mo..:. 

dú as Ullilw'w:rsidades públit.as 

de-=ocentt'dlizadlo suas o.tividtldes, de 11odo a estendel· Du .. s u"id<~.d~-s. 

do 

an~lf-..bE:ti"ãfllt.J e a univer.~•lizac;:ll:o do ciclo f'undaMenletl. 

Art. 109. Ficam ~evogadas a Lei n2 4.024, de 20 de 

dezeabro de 1961, a Lei n~ 5.540, de 28 de dezeMbro de 1968, o 

Dec:nttu-Lcd n2 869, de 12. de -.etemiJro de 1969, a Lei n2 5.692. de 11 

de ayoçto de 1971, a. L~i n2 6.660, de 21 d!l" junho de 1979, a Lri n2 

7 .044, de 18 de outubt·o de i9S2, a.ii'iiint con1o as leis v os dvcrtttos

lvis quR o• •odificara.•· 
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Art. 1.1•. A pres•nte Lei entt'a. •• viaor na dil.tôl de 

•ua publicaç:lo. 

, PRESIDENTE 

1'ii'õ'ficado no DCN (Seção II), de 17 .2.9'3 

PARECER NO 31, DE 1993 

DA CO~ISSXO OE SERVICOS OE INFRA-ESTRUTURA. ao 

P~oj~to de L~i do Senado nQ 104. de 1991. qu~ "es-

tabelece normas para a industrializaçio e a comer-

ci~lizaçio de sub~tincias Minerais metálicas". 

RELATOR• SENADORA MARLUCE PZNTO 

A propa51:a: do t~:Minente ,Se:n:a.dor Márcio Lac:trrda, secunda-

da pelo parecer do s~nador Ne~ Maranhão, no que p~se a deMonstra-

o Brasil b•lsc• maior intE"graç:ão c:o11 a c:ollunidad4t internacional. 

D~ntro de u•a visio moderna do problCMa, nio cabe a 

de estruturaç:io trl p.a;rt i ter. 01.1 seja, 1/3 dR capital nac: ional pÚ-

blic:o, 1/3 d• capital nacional privada a 1/3 de c&pital •st~an-
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t\ 1 sponf~O ~~Par~. ~.,;e metes seq1.1et'" para atander as amplas demandas 
'o •• f j •C 

\iociat!!>, n~o contando com meios "Pat .. a reparar e manter a infra-es--

tn.1tur·a ecot16miC-a LbciSica 7_.r.:!t'fíc'ilmenté"poder·t8 oDtet'" meios para 

tais empreitada<:D. 

Assim, tri!I.Z!õ.'l" o gover·no para o empt'"eend'imento quando se 

Ue men:ado .:p.tando sr:: r-wopaga mais 1 iberdade para a at iyidade: eco-

nômica; r.:en::ea1 .. o ingt'"esso de capitais e tecnologias modernas pa-

J''a o setcw via participaç:ão de empresas estrangeit'"a$, criar mais 

um Óbice: político à ne:gociaç:ão e à convivência cooperativa inter-

t'\aC i anal e é corro~r o caminho q1.1e se pretende P"H'a a retomada do 

de'.:lenvolvimento econÔmLc:o-soc:ia1~ 

do 

Se:-ndo ass i ri. somos 

Vort> EM. S<:PARAD0 1 ,u_..~Jo 1 J.o 5<.....t.n 1/".l 
~~6tAl~·· 

C~ISS~O DE SERVICOS DE INFRA-ESTRU-

Senador NEY MARANH~O 

É suome:t ::.c o :ao e:x.ame: c!_e __ st& Comissão o ProJeto ::::e 
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•JUStl·:.~.-llZaç:t\o e a ccme;·c:.a'_:.~a~;f.-;:)' ~=- s..:.:::<J.tân::::.as .r.:.ne\·a:~s met;i

i :..co.s ' 

naco~ ~irc:.c -ac~raa e O€te~mlna, ~spec~~~c~m~nte, ~ue as at:.v1-

r;aoes ;:e ::.;1a1.lst.rl.a.dzc..;;:i:to e ca coi':1e•·c.::.a1~za~;:ic ca-s suostãnc::.as 

m1ne1·a::.s meta".:.cas r:t.óu:.o, ::án:a~o e ~l.tân:.o 5omente ?Ocem 

real1zaaas por 2mpresas ~ras::.~e1ras oe ~ap:.ta~ ~ac::.cnal. 

S€1" 

que ele ~ao a meus -:laz o o qutt esta!:le"lec:el·, Para a atr..tal ccn.;:untr..t

l"a, mecar.1smos €5Peclticos de l'l"Ottl'.;:eío e :Jene-f'i::::.cs garanti.::::cs 

pelo novo texto constituc:.onal. 

:.ntr..nto ae .nei:"'Oi 1"eS9•..taroa~.r Cs :.nte1·esses l"la,c:.or;ais no setot·, e<:: 

re~a.;:lo a aete:rm~naoas sucstinci~~ rn1nera:.s ce perfil 

e:spec1ai., especl-fic:ro.fl<::o a "S_egui.,.: 

ecan8mtr:o 

"El~ prapÕit que u atlvtaadn llt ~ndustrnllzacia e canrt"UihZ~io das u-

n.rat'Ji ~· pauta <nióbto, tinta lo t htintol StJU futas '50Hflh por tiiPre~ 

su Dranlttn.s 111 capital n1uonal. Sio •tntrus at ti!Mia liiiiOrtincu 

econÕitca e ucnohillCI, aos quat'5 o Bnsti t1 dthntor dt reservas •uito 

ngntficatlvas ta nlacio aos duaa pai.Sn. São tdoia produtos atnrrais 

~· dft!OlS dt lltnthctados i tndustruhndos, ti• u. valor atrQUo ~uto 

SUPtrtor 10 YU valor enqultlto btns atntnts pnairios. i la!'Orhntt 1,.

bn.r que o Rnstl Geti• gr:ltldts JilZldiS dos •tntnts a qu1 SI rrf:en ntl! 

proJeto, esptcul~rnu 01 nt.óbto t o lltÔxtdo dt tltinto sio produtot tnter

lltdtinos 11a auor taportil)cu para a econOttu de todas os pai'5ts dtstnvoi

vtOM t tt.tJl courcahzacio i d0t1inaoa Por poucas e podtron'Ji eureus 

.ultuactonus. Daí a necesstdi.Ot 01 uu potíhca gowrulltftta.l qut pre'Jir

vt os tntenssH orastlttrM, protegenoo t f:ort.altcendo lS uprtus nacto

nus, prtnctniuntt n rtlado ilO lt1'tado tnttrnadonal. O Pai" nio pOdl' 

PtrOtr a ~»ortunt41.Gt at adotar achdas tstratfttcu 4Ut, diante desta in

toH~~osqrâwl n~na. vtnhu rn1Mntt Denttctar a econ"OIIta e o PCYO bra

tillnriK..-

Sem adv~oa, trata-se ce macdria ae relevant€ lnte-

1"ess€" â · ec:cnc·mia e ~ Sl1'9t.tl"an.;a nac:.onal e, con'3ec:;ÜEf:'te:me:nte,. a 

no~sa =·olítica Mineral, que;: o~Ve ciG:siE-rivolve:--'5e em bUSC:i\ ae ~saa 

Fevereiro de 1993 
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g,es c o mune o com ::.:r:ensa ?Otenc~al i cao-s: ;:tinera1, Cl\.:;o PO:Cel- c: e de-

::ratar-se: ee ao;pectos que 'SE' er~quad1"am melhor na ,·eg~l1amer.taç:ão 

co da croposição $OD exame. 

Assim ~endo, opinamos ~ela aprovação do P~o;eto de 

Lei ~o SG:nado t'\il 1.04, O&' !.99!., .::om a sup:-essão do a1·t. i?:Q. e paroi-

graio Ú!"l~co. 

Sala oas Comiss5es, •·• 0~ À tb_,.../,.., Jd~t-

DfeL~ De \1010 , .Jo Si-/a v-l.i4.. 
-t4.t.a..bi...... ,., 

• na .ciiMIBSao DE SER

VIÇOS DE INFRA-EliTRUTURII. 

Inf~a-E~trutur~ ,do.Senado ~ed~al o ProJeto 4e LcJ nJ 1~, de 1991. 

de autoria do Senador Márcio Lacerda, que •estabelece noraas para a 

lndu•triallzacKo c a co .. ~ciallzacic de •ubstlncta• aincrai~ ..táll-

ca•• .. 

O proJeto pretende dar uaa prote~io tspecial às reserva• 

de niÓblo. tintalo c tltinio, mineral~ de elevada iMPortincia econa-

alca e ttcnológica. c que, depois da bcnefiêiado• • industrializ.ados, 
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ti~ um valor agr~gado Muito •up~rior ao s~u valor enqu~nto be• Min~

ral pri•ârio. 

O atJ.tor mostra qtJII' sru projeto Sll' rnquadra Pll'rfeitaacnte 

d~tro do espírito da Constituição, quc estabrlece, no~~ artigo 

176, S i.t, QtJt a pe•qurs:a e a lavra de recJJ.rsot~. Minerais ••• !l.o•tntc 

podrrão ~•r ~fetuadas ••• por brasil•iro ou eaprtsa bra•ileira d~ ca

pital nacional·. 

O M~rito do projll'to ~stâ ju~ta.cntc •• ~xpllcitar 11' estrn

d~r rssa protcçio, no caso esprcífico do nióbio, tintalo e tltinio. 

OS 11 ,do artigo 176 contc~la soaentc a pesqui~a e a lavra, r o au

tor considera iaportantil' rxig ir qtJe taab~• a indtJstr ial izacio e a 

co•arcializaçio saja• fritas por eMPrll'~a d~ capital nacional 

taaente por causa da natureza estrat~glca dos aincrais e das pecu

liaridades de seus processos de bcncfíclaaento. 

Por outro lado, o~ 1~ do artigo~~ das Ofsposicõcs Tran

~itórias pr~vê que a exigincia d~ a pesquisa c a lavra de recursos 

Minerais srrra dcs~nvolvidas rMclusivaacntc por caprcsa brasileira 

de capital nacional poderá ser levantada •de~dc que, no prazo de at~ 

quatro anos da d•ta da pro••.algacio da Const !tu leio, <as caprcsas) 

tcnhara o produto de sua lavra~ benc·'lcia•cnto dcstln:ado :a Indus

trial izacio no território nacional, ~• seus prõprios cstabcleci•cn

tos ou •• craprc~a industrial controladora ou controlada•. 

Ora, o autor crê qt.1c a natureza Oos tr"is aincrais objeto 

4c seu proJeto~ tal que eles deve• ser ~xcluídos des~ dispositivo. 

Co•O revela na ·sua Justificacio, ·o ÓKido de niÓbio c. o diÓKido de 

titânio sio produtos íntcr~iários da aaior iaportinci:a para a c~o

noaia de todos o• país~• d~s~nvolvldos a c~ja cOacrciallzacão i do

~inada por poucas~ podero.as ~mpra~a~ .ultinacíonai~·. Por isso, a 

pesquisa, a lavra, a lndustrlalizacão ~a coa~rclalizacio dcv«• ••r 
d•~volvldas unican•nte por ~•presas brasil•iras d• capital nacio

nal. 

O proj~to não afasta nam inib4 de for•a al~w.a a partíci

pacio do capital ~da tecnOlogia astrangai~os. Apenas ~stabel~cc 

Fevereiro de 1993 
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sob o control~ da socitdadc brasileira. 

Defende o autor q~€ "Em r~laçio à exploraçi~~ indu~triall-

lÓgico, o int~ress~ do Pais não ~stá, evldenteM~nte, na ~imples e 

pura instalacio dr subsidiárias de MUltinacionais, ••~ siM, na for-

nacional, para qr,lC' se possa aontar rJM grande parqrJ.r lndustr ial que 

utilize o min~rio nacional, colo~ando-o, coap~tltivamente, en condi

çÕes de entrar no •ercado exterior co• o produto aanufaturado ea 

Para concluir, o proJeto ta•bé• e§tá ea perfeita consonân-

osenvolver :atlvldadcs c.on"Siderada• e-stratégicas para a defe<Sa nacio

nal ou iMpresclndlveis ao de-senvolViMento do Pais". 

Tendo •• Yi§ta o acima exposto, Julga~os ser do int~ressc

nacional a aprovac.io do proJEto. 'i::ntrll'tanto, para adequá-lo às altc-

por tratar-se de aspe-ctos que- se enquadra• aelhor na r~gulaaenta,ão 

da Lei, r•co•~nda•os a ..upressio do artigo 21 • seu pará1rafo único. 

Assl•, so•os favoráveis ao ProJeto dt Le~~ coo a 

e.Rnda n• •t - CI (SUpr.ssiva) 

_ ~/J.-t... ,a mz Coa i ss.oas, e• O d 

? -=:::::. 

(vt~ 
WILSON MARTINS 

Jübricado no DCN (Seção II), de 17.Z.93 
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O expe
diente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, ofícios- que serão lidos pelo Sr. 19 Secre-
tário. - -

São lidos os seguintes 

SUBSECRETARIA DE COMISSÓES 
COMISSÃO" DE EDUCAÇÃO--

Ofício n' 001/93-CE Brasaia, 2 de fevereiro de 1993 
Senhor Presidente, 
Nos termos do § 39 , do artigo 91 do ~egimento Interno, 

comunico a Vossa Excelência, que esta Contissão aprovou 
o PLS n? 67, de 1992 que "Estabelece as Díretrizes e Fixa 
Bases da Educação Nacional", em reunião de 2 de fevereiro 
de 1993, devendo ser declarada a prejudicialidade das seguin
tes matérias: PLC 51/90, PLS 48/91, PLS 109/91, PLS 195/91, 
PLS 200191, PLS 215/91, PLS 235/91, PLS 250191, PLS 289/91, 
PLS 384/91, PLS 408/91 e PLS 88/92. 

Na oportunidade renovo a Vossa Excelência, meus pro
testos de elevada estima e consideração.- Senador Lourem
berg Nunes Rocha, Presidente. 

SUBSECRETARIA DE COMISSÕES _ 
COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA 

OF/CI/04/92 Brasflia, 19 de janeiro de 1993 
Senhor Presidente, 
Nos termos do § z~ do artigo 91 do Regimento Interno, 

comunico a V. E~ que esta Comissão rejeitou o PLS. n? 104, 
de 1991, de autoria do Senador Márcio Lacerda, que "Esta
belece normas para industrialização e a comercialização de 
substâncias minerais metãficaS", eín reunião realizad-a em 
9-12-92. 

Na oportunidade renovo a V. Ex• meus protestos de eleva
da estima e consideração. - Senador Júlio Campos, Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Com refe
rência aos expedientes que acabam de ser lidos, a Presidência 
comunica ao Plenário que, nos termos do art. 91, §§ 3~' e 
59~ do Regimento Interno, abrir-se-á o prazo de cin~o dias 
úteis para interposição de re-curso, por um décimo da compo
sição da Casa, para que os Projetas de Lei do Senado n~ 
48, 104, 109, 195, 200, 215, 235, zsb; 289, 384 e 408 de 1991, 
e n~ 67 e 88, de 1992, sejam apreciados pelo Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Sobre a 
mesa, projeto de lei que_ será lido pelo Sr. 1"' Se_cretário. 

É lido o seguinte -

PROJETO DE LEI DO SENAD01'í' 10, 1993 

Acrescenta parágrafo ao artigos~ da Lei n'!' 8.624, 
de 4 de fevereiro de 1993, que 'idispõe sobre o plebiscito 
que definirá a forma e o sistema de governo e regula
menta o art. 2~> do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, alterado pela Emenda Constitucional nl' 
.2". 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1"' O artigo 5~' da Lei no 8.624, de 4 de fevereiro 

de 1993, fica acrescido do seguinte parágrafo: 

"Art. 5" •••••••••••r~••••••o•••-•••••••••••••••••••••••o.•~• 

ooooooooOooooooooo•OOOOOoooooooooooo.oO.oooo.ooHooooooooooOOOOoOoooo-00 

§ 5"' As empresas-concessionárias de serviços pú
blicos de telecomunicações, obrigadas a tráfego gra
tuito de sinais de rádio e televisão, podem abater de 
sua renda bruta, para efeitos do Imposto de Renda, 
C:OlllO despesa, o valor que seria cobrado às emissoras 
de rádio e televisão pelos tempos destinados à propa
ganda gratuita e aos comuniCados, instruções e outras 
requisições da Justiça Eleitoral, correspondente ao es
paço utilizado na campanha do plebiscito, nos termos 
desta lei." 

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

Art. 3"' Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Busca-se, através deste Projeto de Lei, acrescentar pará., 
grafo ao art. 5" da Lei n"' 8.624, de 4 de fevereiro de 1993, 
que dispõe sobre o plebiscito que definirá a forma e o sistema 
de governo e regulamenta o art. 2"' do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórie~.s, alterado pela Emenda Constitu
cional n"' 2

1 
com o objetivo de este.od~r às empresas concessio

nárias de serviços públicos de telecomunicações o benefício 
fiscal erevisto no § 49 dessa lei. 

Desde 1983, as empresas concessionárias de serviços pú
blicos de telecomunicações, vêm prestando serviços..de trans
missão de sinais de rádio e televisão para os pro gramas de 
difusão das idéias dos partidos políticos no decorrer do ano, 
e de propaganda de candidatos_ a cargos eletivos durante o 
período de campanha eleitoral. A prestação desses serviços 
acontece tanto no âmbito federal como no estadual e muni
cipal. 

O Tribunal Superior Eleitoral, disCiplinando a transmis
são gratuita em rede nacional de rádio e televisão, baixou 
a Resolução n9 11.784, de 17 de novembro de 1983, cópia 
em anexo, estendendo a obrigatqriedade das transmissões pre
vistas no art. 118, da Lopp, aos serviços da Embratel e das 
empresas-pólos de integração estadual. 

Da mesma maneira que as emissoras de rádio e televisão 
estão obrigadas à divulgação gratuita de propaganda eleitoral, 
estão também as empresas concessionárias de serviços públi
cos de telecomunicações abrangida~ pela obrigatoriedade de 
transmissão gratuita de. sinais de rádio e televisão. 

A extensão desse benefício fisçal às emp"i·esas concessio
nárias de serviços públicos de telecomunicações,se faz neces
sária, dentro do mais elevado princípio de justiÇa e eqüidade, 
potquanto, tamb~m. sofrem elas, perdas de receitas operacio
nais, quando do devido cumprimento do preceito legal qti.e 
lhe foi imposto, por entendimento, pelo Egrégio Tribunal 
Superior Eleitoral. 

Outrossim, por tratar-se de empresas concessionárias que 
geram receitas oriundas de tarifas fixadas pelo Poder Conce
dente, no caso da União Federal, a perda de recursos decor
rentes da inexistência de lucratividade, implicaria em transferir 
para os usuários dos serviços, os teãjustes tarifários compen
sãtórios desse custo de transmissão de sinal de rádio e tele
visão. 

Sala das Sessões~ 16 de fevereiro de 1993. - Senador 
José Fogaça. 
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LEGISLAÇÁO CITADA 

RESOLUÇÃO N" 11.784 
(de 17 de novembro de 1983) 

Processo n<.> 6.939::- Classe 10"- Distrito -Federal 
(Brasfiia) 

Transmissão gratuita em rede nacional de rádio e televi
são. Situação da Embratel. Revogação parcial da Resolução 
n' 10.291n7. 

1. Se os serviços da Embratel são absolutamente indis
pensáveis à consecução de transmissões em reQe naçiçmal de 
rádio e televisão e se a lei assCgura 'aõs Pártidos _ dif;eftO- à 
gratuidade dessas transmissões sein haver "estabelecido qual· 
quer distinção em favor da Embratel ou das __ çrripresáS- pólos 
de integração estadual; os serviços destas e daquela cleverão 
ser prestados também gratuitamente, como o são-os dã.dõs 
das emissoras particulares ou estatais de rádio e_televisão. 

2. Revogação do inciso XII do art. 1 ~_da Resolução 
n? 10.291/77 por incompatibilidade com o principio da gratui
dade consagarado pelo art. 118 da LOPP. 

Vistos etc. 
Resolvem os Ministros do Tribunal Superior Eleitoral, 

por unanimidade de votos, revogar o inciso XII, do art. 1~ 
da Resolução n' 10.291, de 13-6-77. uma vez que a gratuídade 
das transmissões previstas no art. 118 da LOPP deVe-esten
der-se aos serviços da Embratel e 9as empresas pólos de inte
gração estadual nos termos do voto do Relator. que ficâ fãzêrt
do parte integrante da decisão. 

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral. 
Brasília, 17 de novembro de 1983 -Soares Muõo:i, Presi

dente -José Guilherme Villela, Relator - Valim Texeira, 
Procurador-Geral Eleitoral, Substitutivo. 

(Publicada no DJ de 25-11-83). 

RELATÓRIO 

O Senhor Ministro José Ouilherme Villela (Relator):Ao 
apreciar sugestão de reexame de nossa Resolução n? 10.291/77. 
na parte em que 'Ciispós sobre remuneraç3o devida à Empresa 
Brasileira de Telecomunicações S.A. - EMBRA TEL e às 
empresas pólos de integração estadual pelos serviço·s-piestados 
quanto às transmissões gratuitas dos Partidos Políticos em 
rede nacional de rádio e televisão, o eminente Ministro Rafael 
Mayer recomendou em seu douto voto que o assunto fosse 
objetb de outro processo, autorizando, desde logo, a Secre
taria "a -entrar em contato com a mencionada Empresa, a 
fim de verificar a pOssibilidade da isenção de pagamento em 
casos futuros" (parte final do voto referente à Resolução n? 
11.704, de 30-6-83, à 11. 5). 

2. Formado o novo processo, f01 ouVida a .Embratel 
que, falando pela Diretoría de Operações Nacionais, preten~ 
deu sustentar a impossibilidade legal de prestar gratuitamente 
seus serviços pelas seguintes razões: 

.. A Embratel não é mais urna empresa pública 
e sim uma sociedade de economia mista na forma do 
Decreto n'-' 70.913, de 2-8-72. A sua finalidade primor~ 
dial é a de prestar serviços públicos de telecomuni
cações sendo por conseguinte, remunerada por tarifas 
fixadas pelo Poder Concedente. 

É preceito constitucional (inciso II art. ·167), de 
outro lado que as tarifas-devem permitir a justa rem une-

__ ~ação do capital o melhoramento e a expansão do servi
-ÇO e também assegurar o e_quilíbrio econômico e finan

ceiro do contrato, isto é, da pr6pria -eXploração do 
serviços público. · · 

Evidentemente, caso a Erp.bratel viesse a prestar 
gratuitamente, _serviços póblicoS de telecomunicações 
a um determinado Usuário, o atendimento ao mencio
nado preceito constitucional só seriã-possíVel fazendo 
recãir sobre os demais usuarios os ônus de um serviço 
recebido por outrem, o que contraria, de modo até 
flagrante, o princípio basilar de que o usuário de um 

_ setvlÇo público apenas deve estar obrigado a pagar 
-pelo qUe, efetivamente, utiliza. 

Essa razão, certamente, levou a que se fizesse 
constar do Estatuto Social da Embratel (Pa[ágrafo úni
co, artigo 2") proibição no se·ntido da sociedade conce
.,der aóatiméntci ou isenção ·de tarifas- de seus seviços. 
Nessa conformidade, somente diante de dispositivo le~ 

- gal especffico poderá a Embratel licitamente, prestar 
serviços públicos de telecomunicações sem a cobrança 
das correspondentes tarifas. -

No que diz respeito aos serviços públicos de teleco
municaÇões prestados pela Embratel, o citado artigo 
118, da Lei n" 5.682171, não determina, direta ou indire
tamente, a gratuidade da respectiva prestação. O seu 
mandamento é dirigido exclusivamente, às Empresas 
de Radiodifusão, que, ressalte~se, têm os seus serviços 
remunerados por preços estabelecidos livremente, ao 
contrário da EMBRA TEL compelida ao uso das tarifas 
baixadas pelo Poder ConCedente. 

Radiodifusão, de acordo com o artigo i·~ do Decre-
to n' 52.795, de 31-10-63- Regulamento dos Serviços 

· de Radiodifusão -compreende a transmissão de som 
(radiodifusão sonora) e a transmissão de soo,s.e imagens 
(televisão), a setem direta e livremente recebidas pelo 
público em geral. 

A EMBRA TEL não executa serviços de radiodi
fusão. A sua atribuição, neste particular, limita-se à 
operação dos centros de televisão de maior classe em 
cada Estado, executcind6 os serviços ·de transmiSSão 
de sinais de televisão somente entre esses ceíitros põr 
ela operados sendo·seus cli~_ntes exclusivos, exatamen-
te, as Empresas de Radiodifusão. -

Entendemos que os motivos expostos sejam sufi
cientes para demonstrar a impossibilidade legal da Em
bratel prestar, gratuitamente, os se_rviços públicos de 
telecomunicações destinados a possibilitar a trarisrnis
são gratuita pelas Emissoras de Rádio e Televisão dos 
Congressos ou sessões públicas para difusão do progra
ma dos Partidos Políticos. Coloçam.o-nos, todavia, à 
disposição de V.S• para qualquer outro esclarectffierito 
adicional porventura julgado necessário (fls. 12/13). 

3-. A douta Procuradoria-Geral Eleitoral através do emi
nente Dr. Valim Teixeira, entendeu que os serviço-s em causa 
devem ser prestados gratuitamente. Depois de salientar que 
ficara comprovada a falta de recursos orçamentários para aten~ 
der ao custo dos serviços previsíveis para este ano e de abordar 
as razões da Embratel, assim concluiu o parecer: 

"A nosso ver, entretanto, não cede a justiça Elei
toral arcar com o ônus decorrente da transmíSSão na 

-párte que se refere à prestação de serviço efetuada 
pela Embratel. Em primeiro, a lei é clara ao dizer 
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que referidas transmissões serão efetuadas gratuita
mente pelas emissoras de rá~io e _televisão, estan9o 
implícito aí que sàão gratuitoS quaisquer serViçOs pres
tados para possibilitar a transmissão sejam eles presta
dos pelas empresas privadas ou ligadas ao Governo, 
sob qualquer forma. Não se pode aqui em nosso enten':' 
dimento, fazer distinções Uma vez a prestação do servi
ço em si não adinite. Não se realiza um sem a interfe
rênCfá direta do outro. Não se trata também de uma 
prestação de serviço genérica que deve_s.er...remunerada 
adequadamente, segundo o preceito constitucional, 
mas siri:t de uma exceção prevista em lei. 

De outro lado, se a empresa Embratel, pelos moti
vos expostos no referido expediente, não_pode deixar 
de ser remunerada adequadamente. <;t. não ser fazendo 
recair sobre os demais usuários o ônus do serviço pres
tado, entendemos que este deve recair, ainda que one
rando em demasia sobre as empresas privadas de radio
difusão e de transmissão de sons e imagens (televisão), 
que são as verdadeiras clientes da Embratel, e nunca 
sobre a Justiça Eleitoral, a quem compete tão~somente 
marcar a data para transmissão e requisitar os horários. 

Como bem acentuou o eminente Ministro José 
Guilherme Villela, ao reiãtar, o Processo n9.6.889 trans
missão gratUita do Partido do Movimento Democrático 
Brasileiro, referida transmissão caracteriza-se como 
verdadeiro dever cívico imposto pela lei às empresas 
particulares. Se estas cumprem com o papel da mesma 
forma e com justiça deveria a enipresa -estatal. 

Assim como o eminente Ministro, entendemos que 
o disposto Iió inciso XII do artigo- 19 da Resolução 
n9 10.291 exorbita dos dispositivos regulaínentados me
recendo, por isso, ser revisto pelo Calenda Tribunal, 
no uso da faculdade conferida pela própria Lei n9 

6339n6, em seu artigo 3' (fls.21122) 

VOTO 

O Senhor Ministro José Guilherme Villela (Relator): Em 
voto proferido no Proc. n~' 6. 889 que deu origem ã resolução 
n' 11. 712 de 16-8-83 -de que anexo uma xerocópia para 
melhor esclarecimento da matéria - fiz ampla recapitulação 
dos antecendentes e da legislação relativa a transmissão gra
tuita em rede nacional de rádio e televisão de sessões públicas 
ou congressos. destinados à difusão do programa partidário. 

2. Emitindo opinião de caráter estritamente pessoal so~ 
bre nossa Resolução n9 10.291177 acentuei ·naquela oportu
nidade que s_ó fazia restrições aos dispositivos regulamentares 
quando foi estabelecido no inciso XII do art. 19 que ''as despe
sas decorrentes-dos serviços prestados às transmissões em rede 
pela Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. - EM
BRA TEL - e pelas empresas pólos de integração estadual 
correrão :} conta das verbas próprias da Justiça Eleitoral", 
e isto porque "essa remuneração a empresa eStatal para cUm
prir verdadeiro dever cívico que a lei impõe às próprias empre
sas particulares, se me afigurava, data venia, exorbitante dos 
dispositivos- regulamentados, que não fazem qualquer distin
ção para o efeito da obrigação de gratuidade". 

3. Examinando as razões apresentadas pela Embratel 
e conformado com a adesão da douta Procuradoria-Geral Eiei~ 
torai não tenho dúvida em persistir na opinião anteriormente 
expendida. 

4. A LOPP, em verdade assegura aos partidos o direito 
à transmissão gratuita pela rede nacional de rádiO e televisão 

de sessões para difusão do 
programa partidário (art. 118), mas_nãq há dúvida de que 
esse direitO só poderia--ser eficazmente exercido através dos 
serviços da Embratel e das empresas pólos de integraç-ão esta
dual. Excluir a obrigatoriedade da intervenção da Embratel 

--ou exigi~ la apenas mediante remuneração é o mesmo __ que 
suprimir aos partidos o direito de transmição o nacional gra
tuita assegurado em lei. 

5. Não importa a natureza jurídica da empresa se públi
ca ou privàda, se estatal ou particular,_ se empresa pública 
ou sociedade de economia mista - porque a lei não distingüiu 
pessoas quanto a todos impôs os ónus da transmissão gratuíta 
que representam limitações ou retrições de interesses indivi
duais em favor dos interesses coletivos encerrados pelos parti
dos políticos. 

6. Embora a prestação desses serviços gratuitos seja 
incómoda para a Embratel lhe diminua lucros, possa teper
curtir Sobre a composição das tarifas ou _prejudique a melhor 
realização de seus fins empresariaiS ela sO poderia eximir-se 
de prestá-los se não lhe tivessem sido imposto por lei (CF, 

· art, 153, § 2'). É obvio, contudo que a Embratel e qualquer 
outra empresa pública ou privada do setor de telecomuni
cações têm tal obrigação em virtude da citada Lei n"' 6.339 
de 1"-7~76 que deu nova redação ao art. 118 da Lei Orgânica 
dos partidos políticos, obrigação essa, aliás que já vinha.da 
Lei de 1965. 

7. Em regra, os deveres de caráter público não podem 
ser cumpridos pelos particulares senão com maiores ou meno
res sacrifícios. Pagar impostos por exemplo é um d.esses deve
res onerosíssimos de cujo cumprimento qualquer pessoa inclu
sive a Emóratel só poderá isentai--se, se for dispensada do 
pagamento por lei. 

8. No caso da transmissão pelo rádio e pela televisão 
dos programas partidáriOs, a lei não estabeleceu qualquer 
isenção para- a Embratel quando impôs a obrigação indistinta
mente a quaisquer pessoas públicas ou privadas cujos serviços 
sejam indispensáveis à- sua realização a qual deve _ser gratuita 
e em âmbito nacional. 

9. Compreendo que não convenha aos interesses empre
sariais da Embratel tal gratuidade como também não o conve
nha aos das emissoras de rádio e_ televisão que já se tem 
insurgido contra essa restrição. Enquanto, porém, o legislador 
não vier a considerar justos os reclmnos e revogar ou modificar 
as obrigações legais esta Co-rte- não pOderá fazê-lo porque 
não deve orientar-se Pelas suas próprias concepções de justiça 
mas pelas do Poder Legislativo. 

10. Em suma, voto por que se revogue o inciso XII 
do art. 1' da Resolução n' 10.291 de 13-6-77 por incompatível 
com a plena gratuidade assegurada pela mencionada dispo
sição da Lei Orgânica dos partidos políticos. 

EXTRATO bA ATA 

Proc. n' 6.939 - Classe 10' - DF - Rei:. Min. José 
Guilherme Villela. 

Decisão: Resolveram revogar o inciso 12 do art. 1"' da 
Resolução n' 10.291 de 13 de junho de 1977 nos termos do 
voto do Ministro Refutar. Decisão- unânime. 

Presidência do Ministro Soares Muõoz. Presentes os Mi
nistros Decio Miranda, Rafael Mayer, Torreão Braz, W ashiog-
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ton Bolivar, J.M. de Souza Andrade, José Guil_herme Villela 
e o Dr. Valim Teixeira, Procurador-Geral Eleitoral, Substituto. 

(Sessão de 17-11-83). 

LEI N• 8.624, DE 4 DE FEVEREIRO DE 1993 

Dispõe sobre o plebiscito que definirá a forma e 
o sistema de governo e regulamenta o art. 2' do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias, alterado 
pela Emenda Constitucional n~ 2. 

o o • • • ••~· • -~ ~···~ • • •••••• o •• •••• ••••••• ••• • •uo•• • •-• o ••-•-•o~• o"""·~· •• ·~·· 

Art. 5' Durante os sessent& dias que antec6der_am a 
véspera da realização do plebiscito, as emissoraS :de rádio 
reservarão, diariamente, trinta minutos de sua programação, 
de sete às sete e trinta horas e outros trinta minutOS: de dezoito 
às dezoito e trinta horas:; e as emissoras df: teleViS3o-reservarãO 
diariamente, trinta minutos de sua programaÇaO~ enti"e as treze 
e treze e trinta horas, e outros trinta minutos, entre as vinte 
e uma horas, para divulgar, ~m rede nacional, a propaganda 
relativa ao plebicisto. _ 

§ 1• O espaço destinado à propaganda do plebiscito só 
pode ser utilizado pelas frentes nacionais constituída~ na forma 
do art. 4"' desta lei, sendo que, em cada _periodO ·cada uma 
delas disporá de dez minutos, obedecido o rodíziQ na orde_!ll 
de apresentação. 

§ 2"' A utilização do espaço e do tempo a que Se refere 
o caput deste artigo respeitará posições político-partidárias 
diferenciadas, na proporção de sua representação parlamentar 
na respectiva frente. __ ~ 

§ 3~ As transmissões e a geração de imagem e som serão 
feitas, gratuitamente, pela Radiobrás, podendo as frentes na
cionais, de· comum acordo com as emissoras de rádio ou televi
são, dispor, de modo diverso, do respectivo espaço de tempo, 
utilizá-lo contínua ou fracionadamente e, ainda, alterar o horá
rio ou optar por divulgações regionais. -

§ 49 As emissoras de_ rádio e televisão podem abater 
de sua renda bruta, para efeitos do imposto de renda, como 
depesa, o valor correspondente ao espaço utilizado na campa
nha do plebiscito, nos termos desta' Lei. 

dos de suas fichas de assentamento fup.cional qualquer registro 
relacionado com o objeto desta lei. 

Art. 2"' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 39 Re~ogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

_Para se concretizar o processo de im~achment do Presi
dente F~rnandó Collor de Mello, foi necessário trilhar um 
longo percurso no qual se erig3.jou -tOàa ã Sociedade brasileira. 
Todavia, vários çidadãos ao se empenharem ativamente na 

_tarefa de auxiliar a restauração da éti.c3. i da 1110ral na atividade 
pública foram punidos e estão sendo processados. -· 

Çonvém fazer um breve retrospecto da conjuntura nesses 
longOs meses do G6VeiD.ó Collor de Mello. Já no curso dos 
anos de 1990 a 1991 avolumavam ~se Veementes indícios de 
ilicitudes e irregularidades no ânlbito do- Poder Executivo Fe
deral. notadamente em relação a regularidade no uso, empre
go e destinação dos recursos publicos. Os demandas _eram 
siStematicamente denunciados pela imprensa e, no seio do 
Congresso Nacional, reclamavam-se providências no sentido 
de coibir os abusos e punir os responsáveis. 

A gestão executiva passada, como foi fartamente compro
vado, inverteu os valores consagrados, passando a usar das 
faculdades de que dispunha de forma indevida, ora com mani
fes!O abuso de poder, ora com inexcusável desvio de poder. 
Çoinó invariavelmente ocorre quando o poder é exercido de 
forma iníqua, deu-se também ao longo do processo graves 
atos de_ injustiças no plano pessoal. Situações extremamente 
injustas como·a-punição de advertência imposta ao servidor 
do Tribunal de Contas da U_nião Clemente Afonso Pereira 
de Souza que, na qualidade de Analista de Finanças e Controle 
Externo daquela Corte, contribuiu sobremaneira para a eluci-
_dação de escandâlos envolvendo a aplicação de recursos públi
cos. Casos semelhantes ocorreram também no âmbito do Mi~ 
nistériõ da Fazenda, como, por exemplo, o do servídof Fef
n~ndo Claúdio Antunes Araújo que foi afastado de _seu órgão ...... u.(A-c~;;;;s~-d~~c~;;;;,:r~;-~;;;;:y~~üç,t;cid"add~~-~ 

- Decisão Terminativa.) 
, -_Departamento do Tesouro Naciorial, e até hoje não teve 

_ seu processo concluído. Tais situações estão a exigir solução 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O projeto 
lido será publicado e remetidO à comissão competente. 

Sobre amesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 1~ 

Secretário. 
É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 11, DE 1993 

Concede anistia em decorrência de sanções impu
tadas pela prática de atos ou fatos que busquem resguar
dar a moralidade pública. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 É conce:dida anistia civil, penal, trabalhista e 

administrativo aos brasileira os que' praticaram ou colci.boraram 
de forma direta, indireta ou conexa com atos_ ou fatos que 
contribuíram para a elucidação de ilelagidades ou irregula
ridades havidas na administração pública federa! a partir de 
15 de março de 1990. . · 

Parágrafo únicO. _Os sf;t_yjçlQres pdblicos be_ne·riciadqs _ 
com a aplicação do disposto no caput deste artigo, tefãO excluí-

impessoal e justa. - -

O Congressso Nacional na sua função nscal~z~<!ora dos 
atos do Poder Executivo ·contou· com a valiosa ajuda desses 
cidadãos, que arriscaram suas carreiras para o restaóeleci
m.ento da probidade da Administração Pública. Muitos deles 
estão sofiendo punições e processos pela atitude corajosa qtie 
tiveram. Fazer justiÇa aos que foram injustamente punidos, 
pelo simples fato de zelarem pela coisa pública, é o mínimo 
que o CongreSSô Nacional deve a esses cidadãos. Assim, para 
reparar esta situação, propomos a nossos Pares a aprovação 
do presente projeto de pei. 

Sala das Sessões, 10 de Fevereiro de 1993. - Senador 
Eduardo Suplicy. 

(A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
- Decisão Tenninativa) ---

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O Projeto 
lido será publicado e remetido ã comissão competente. 

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

É lido o seguinte 
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REQUERIMENTO N•131, DE 1993 

Senhor Presidente, 

de "tS-2-93 a 19-3-93, conforme laudo de inspeção médica ane
xo. 

Brasília, 10 de rerúeirO de 1993~ -Senador Carlos De' 
CarU. 

Nos termos do art. 43, Inciso I, do Regimeiltõ lntemo, 
requeiro licença para tratamento de minh1úã.úde, no peiíodo 

Instituto de Doenças Cardiovasculares - I.D.C. 

SHLS • Qoadra 71Q • Conj. B • Bloco C • Térreo • Fone: 245-1211 

Centro Médico da Brasília 

Brasil 

--- ~ es, ~o ~Vk_ Q':,. ~ t.). ..,_,_.J.z,J. 

\ \.''-< ~ SJ2.. S-e.~ L 
C,..........tot 

~ 
o 

15 (~----~ J cL- "'--"1. a.. t~<A..ic..a__. 

d-e r cs /o2- I lf3 ~...._ o._ ( .. • ........ .t-~ 

~ {2c. ""- J cJ2,_ <-< c.,.::;_ 
r 

~~~c}.,- c...., ~~ t_s -l-.-.4~ 

' 



Fevereiro de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I!) Quarta-feira 17 1463 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O requeri
mento está devidamente instruído com o atestado médico pres-
visto no art. 43, inciso I, do Regimento Interno. - · · 

Em votação o requerimentO. - _ _ __ 
Os Srs. Seoadores que o aprovam queiram perffianecer 

sentados. (Pausa.) · 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, fica concedida a liceonÇa Só lici

tada. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -.Sobre a 

mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 19 SecretáriP. -

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 132, DE 1993 

Nos termQs Qo di~posto no artigo 43, inciso II, do Regi
mento Interno, requeiro licença para afastar-me. dos trabalhos 
da Casa, a partir de 20 a 27 de fevereiro. _ _ _. 

Sa\;1 das Sessões, 12 de fevereiro de 1993. - Chagas 
Rodrigues. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Aprovado 
o requerimento, fica concedida a licença solicitada, n_os termos 
do art. 43, inciso II, do Regimento Interno. - - -

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 
1~ Secretário. _ -

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 133, DE 1993 

Requeremos urgência, nos tcnnos do art. 336
1 

alínea c, 
do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara 
n' 4/93 

Sala das Sessões, 16 de fevereiro de 1993._- ~riO Covas 
- Marco Maciel - Magno l!RceJur - M;mro BeneVid~s. 

REQUERIMENTO N• 134, DE 1993 

Requeremos urgência, nos termos go art. 336, alínea c, 
do Regimento Interno, para o Oficio n~· S-48, de 1992, através 
do qual a Prefeitura do Município de São Paulo (SP) >olicita 
autorização para rolagem de LFTM/SP, vencíveis em l993. 

Sala das Sessões, 16 de fevereiro, de· 1993 .. -=- Magno 
Bacelar - Ney Maranhão - Epitáado Cafeteira - Jutaby 
Magalhães - Mauro Benevides. --

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Os requeri
mentos lidos serão votados após· a Ordem do Dia, na forma 
do art. _340, inciso II, do Regimento ln temo. -

Sobre a mesa, comunicações que ~c;rào lidas pelo Sr. 
1' Secretário. 

São lidas as seguintes 

Em 16-2-93 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra dç comunicar a Vo~sa EXcelência. de acor

do com o disposto no art. 39 alínea a, dO -Regimento Interno? 
que me ausentarei dos trabalhos_da Casa, para bieve·-viagem 
ao estrangeiro, em caráter particular. de 20 a 27 do- correrite·· 
mês. 

Atenciosas saudações. Chagas Rfldi-igues~-

Bra:Hlia, 12 de fevereiro de 1993. 
Senhor Presidente, __ 
Comunico a Y~ __ Ex". nos termos do art_._ 39, a, do Regi

mento Interno, que me (!usent~re.i dl> País, no período de 

17 a 26 do corrente com destino aos Estados Unidos da Amé-
rica do Norte. · 

Sala das Sessões Senadora Júnia Marise. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- As comuni-
cações lidas vão à publicação. --

A Presidência.deferiu, durante o período de convocação 
do Congresso Nacional, os seguintes ReqUerimentos: 
~ N9135, de 1993, do Senador Pedro Teixeira, de licença 

dos trabalhos da Casa no período de 25 de janeirO a 21 de 
fevereiro corrente, a fiQI de trãtãr de interesses particulares; 

- N9136, de 1993, do SenadorMa&no Bacelar~ de autori
zação para ausentarRse do País, representando o- SenadO na 
II Reunião da Comissão Interparlamentar Latino-Americana 
de Direitos Humanos, realizada em Santiago, Chile, no perío-

-do de 15 a 17 de janeiro último; --
- N9137, de 1993, do Senador Jonas Pinheiro, de justifi-

cativa de presença nos dias 3, 4, 7 a 11, 18, 23, 24, 28 a 
30 de setembro de 1992; 
~ N' 138, de 1993, do Senador Divaldo Suruagy, de licen

ça no período de 13 a 15, 18, 21, 22 e 25 de janeiro do 
corrente ano; 

~N• 139, de 1993, do Senador Luiz Alberto, de licença 
no período de 12 a IS, 18, 21, 22 e 25 de janeiro do corrente 
ano; 

_ ,-- N' 140, de 1993, da Senadora Eva Blay, de licença 
médica, no período de 11 a 22 de janeiro do corrente ano; 

- N• 141 e 142, de 1993, do Senador Esperidião Amin, 
de Hcença no período de 22,25 e29 de janeiro e·19 de fevereiro 
do ano em curso, quando partiCipoU-de campanhas de esclare
cimentos sobre Parlamentarismo nos Estados de Santa Cata
rina e Rio Grande do Sul; 

- N' 143, de 1993, da Senadora Marluee Pinto, de licença 
no período de 12, 13, 15, 18 a 22 e 25 de janeiro do corrente 
an:o~- e 
~ N' 144, de 1993, do Senador João Rocha, de licença 

no períc:>~o de 15 a 26 de fevereiro do ano em curso. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presi
dência recebeu o Ofício n' S/16, de 1993 (n' 39/93, na origem), 
de 12 de fevereiro corrente, através do qual o Presidente 
do Banco Central Q_o Brasil solicita a re-retificação da Resolu
ção do Senado n9 92, de 21 de dezembro último, que autorizou 
o Governo do Estado de Sergipe a emitir trezentos e noventa 
e cinco milhões, trezentos e sessenta e .nove mil Letras Finan
ceiras do Tesouro d~quele Estado, alterando o cronograma 
de colocação inicialmente previsto para os citados títulos, con
forme especifica. 

A m;:~.téria será despachada à Comissão de Ass.untos_Eço-, 
nômicos. 

O SR. PRESIDÉNTE (Chagas Rodrigues) -A Presi
dência recebeu, da Pr~feitura da Cidade do Rio de Janeiro, 
ó Ofício n' S/17, de 1993 (n' 251/93, na origem), através do 
qual o Prefeito solicita autorização para erriisSão de Letras 
Financeiras do Tesouro Municipal. 

O expediente ficará na Secretaria Geral da Mesa, aguar
dando a documentação, que deverá ser encaminhada pelo 
Banco Central do Brasil, para dar início à- ttã.i:riitaÇ-ão da ma-
téria. · 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Foi encami
nhado à publicação Parecer da Coffiissão de Educação sobre 
o Projeto de Lei da Câmara n" 51, de 1990. 
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A matéria ficãrá sobre a mesa, durante cinco sessões 
ordinárias, para recebimento de emendas, nos termos do_ art. 
277 do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Passa-se 
à lista de oradores. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 
(Pausa.) 

S. Ex~ não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre St:nador Josaphat Marinho. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL - BA. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem reVisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, toda Constituição; como se -sabe,-é um siste
ma. Por ser um sistema, é um complexo de normas entrt.; 
si compatíveis. Esse conceito 'é tão amplo que a dOutrina, 
de modo geral, estabelece que a compatibilidade não se apura 
apenas entre as normas expressas, mas, póf igual, entre as 
normas implicitamente consideradas. Daí se tem inferido, en
tre outras conseqüências, que nenhuma proposição é compa
tível com a Constituição se não se harmoniza com a sua letra 
ou com o seu espírito. 

A proposta de emenda constitucional, ora em apreciação 
no Senado, fere a letra e o espírito da Constituição de 1988. 
Atente-se em que esta Constituição contém alguns princípios 
essenciais, inclusive no que ·concerne a tributos. 

Mas convém que se estabeleça, de iniciá, QUe esta Consti
tuição, em seu art. 1~>, declara que a República Federativa 
do Brasil se institui em ESfado_ Democrático de Dii-eito. Nela 
preciso desdobrar nenhuma lição de doutrina para fixar que 
onde quer que se estabeleça o Estado Democrático de Direito, 
presume-se -q-ue todo poder é limitado, a partir das próprias 
normas constitucionais. --

Seja qual for a _dive_~géncia a reSpeit9 da concepÇ3o de 
Esta:do Democrático de Direito, certo é que se entende, de 
modo geral, que nesse tipo de construção jurídica se insere 
essencialmente a idéiade limitação do poder. Vale dizer que 
nenhuma iniciativa pode partir de qualquer dos poderes, vali
damente, se não for coerente com o que está previsto na 
letra ou no espírito da Constituição. -- --

Ora, a emenda constitucional, comumente considerada 
como de ajuste fiscal, afronta a Constituição em suas linhas 
mestras. No seu conjunto, ela fere o Estado de Direito. E 
o faz por quê'? Exatamcnte porque a ConStitUiÇão de 1988 
estabeleceu algumas normas essenciais a respeito de tributa
ção. Em termos genéricos prescreve que o tributo, iãnt.O quan
to possível, tem que ser compatível com a capacidade econó
mica do contribuinte. Isso significa que não é drid6 aopoder 
que elabora normas, seja por iniciatiVa sua, Seja por Proposta 
de qualquer outro dos poderes, estabelecer tributos que firam 
este princípio, ou seja, um tributo que se estenda indiscrimina
damente a todos os cidadãos. Seja qual for a especificidade 
dessa tributação, há que se _considerar que nãcr é põsSível 
tratar igualmente a desiguais. E a emenda constitucional trata 
igual a desiguais, pois impõe um tributo a título de onerar 
a movimentação ou a transmissão de valores de crédito, sem 
atentar no princípio nuclear da Constituição de acatamento 
à capacidade económica do contribuinte_. 

Mas, se essa idéia é suscetível de divergência por sua 
amplitude, o mesmo não se poderá dizer dc_outras regras 
que estão especificamente previstas ou declaradas na Coqsti
tuição. Assirii, a Constituição prescreve que nenhum tributo 
deve ser cobrado, se - não no exercício põsteciõt"àquele 
em que a lei o instituiu. É o chamado princípio da anterio· 

ridade, a respeito do qual a Constituição, ela própria, abriu 
exceções. Daí também se há de considerar que, tendo o Consti
tuinte fixado as exceções, outras não podem ser instituídas 
pelo legislador da reforma constitucfonal, dada a natu-re-za 
fundamental do princípio da anterioridade do tributo. Amplia
ção não é possível por simples reforma. Alterar esse princípio 
significa ferir uma das normas relativas às chamadas_ cláusulas 
pétreas da Constituição. ou s~ja, o respeito a direitos e garan
tias do indivíduo. Mas a emenda constitucional atinge este 
princípio. Não satisfeito, o proponente da medida, com o 
desrespeito ao princípio da anteriorídade, viola, por igual, 
o da anualidade. A Constituição prescre_ve que qualquer tribu
to, para ser cobrado, deve constar do orçamento!ânuo. Esta 
regra da anuaJidade como aqu,da da anterioridade, uma e 
outra, não têm sentido formal, mas_ importância garantidora 
dos direitos do indivíduo. O que o Constituinte quis foi pres
crever- e prescreveu- que o cidadão deve ser preservado 
de surpresas, da impos.ição inesperada de qualquer tributo,_ 
nariamente excepcionados na Constituição. E o que a velha 
sabedoria popular ensina, se "o abismo atrai o abismo", a 
ilegalidade chama a ilegalidade. Ferindo o princípio geral rela
tivo à condição económica do contribuinte e desrespeitando 
a regra da anterioridade, como a da anualidade, a proposta 
de emenda à Constituição desacata igualmente um princípio 
que se inseriu no mecanismo consfitucional da República em 
favor da Federação: quebra a regra da imunidade recíproca 
entre a União, os Es~ados e os M!Jnicípios. 

O Sr. Eduardo Suplicy -Permite-me V. Ex" um aparte? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO - Concedo o aparte ao 
nobre Senador. 

O Sr. Ed~ardo Suplicy- Prezado Senã.dOr Josaphat Ma
rinho, V._ Ex• está fazendo um pronunciamento da maior im
portância, não só abrangendo os aspectos constitucionais da 
emenda relativa ao IPMF, como também ao princfpio da anua
lidade, ao fato de se estar criando um imposto, com circuns
tância bastante diferente do usual hoje, sobre movimentações 
financeiras. Peço a_atençao e inclusive escusas a V. Ex• porque, 
neste instante, o Senádo Federal está recebendo a visita de 
alguns dos maiores compositores, atares e artistas brasileiros. 
Refiro-me à presença, na Trihuna de Honra do Senado, dos 
cantores· e compósítores Chico Buarque de Holanda, Gilberto 
Gil, Caetano Veloso, estes dois, inclusive, da Bahia, Estado 
representado aqui por V. Ex~-. além dos Senadores Jutahy 
Magalhães e Ruy Bacelar. Eu gostaria de registrar, nesta -opor
tunidade, a honra que o Senado tem de receb~f esses artistas, 
juntamente com Ant6nio CícerO, Fernando Brant, Paulo Cé
sar Pinheiro, Maurício Tapajós, Marcus Vinícius acompanha
dos do Deputado José Genoíno, do Deputado Roberto Freire, 
Líder do Governo na Câmara dos Deputados e do Senador 
Nelson Wedekin. Esse grupo de artistas -compositores -
vem ao Senado, por ocasião de visita a Brasíliii, mostrar a 
sua preocupação com a legislação sobre os direitos autorais 

---dos artistas- compositores-, pois gostaria que houvesse 
um melhor atendimento aos direitos dos compositores, em 
todos os ramos da atividade artística. O Deputado José Genoí
no apresentou um projeto de lei visando, justamente, d_ar 
maior direito a esses compositores e artistas e, ao mesmo 
tempo, levando em conta as reivindicações, também, dos auto
res em todas as -áreas- que constituem produção cultural no 
Brasil. Portanto, esses artistas fizeram questão de visitar o 
plenário do Senado - onde iremos estudar tal projeto -
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e transmitir essa atenção de respeito aos Senadores da Repú
blica. Peço apenas perdão por interromper o discurso, tão 
importante, de V. Ex_• O Pr\!Sidente Chagas Rodrigues até 
abriu uma possibilidade, em termos de exceçãoaos costumes 
da Casa, para que pudéssemos ter a honra da presença desses 
artistas que, mais do que simplesmente interessados na ques
tão específica do direito ãUtOfaT,-têrh estado presentes a todas 
as batalhas pelos direitos da cidadania no Brasil,_ participado 
onde os direitos humanos têm sido vilipendiados, cómo, por 
exemplo, a morte de pessoas corno Chico Mendes - hoje 
a Nação está estarrecida pela fuga de seus assassinos - • 
em todas as batalhas pelas "Di retas Já", em-todos os eventos 
importantes, em termos de anseio da nacionalidade, temos 
a presença desses ateres, artistas, cantores,_ cineastas. Por 
considerar importante, prezado Senador Josaphat Marinho, 
fiz esse registro. Muito obrigado. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Só tenho que lhe agra
decer, nobre Senador EduarcJ.o Suplicy, pela intervenção que 
acaba de fazer. Sobretudo pela comunicação dirigida ao Sena
do, da presença de ilustres representantes do meio artístico 
brasileiro, inclusive da _Bahia, em nosso plenário, e defen
dendo legitimamente o que lhes cabe::, a respeito de direitos 
autorais. 

Tanto mais oportuna a presença, e o fato por V. Ex~ 
assinalado. quando todos eles estarão sujeitos à_ tirania do 
Imposto Provisório sobre Movimentação Financeira. A cada 
instante. se essa emenda for aprovada; a cada instante que 
um percentual lhes for creditado na conta bancádª._ o Governo 
estará se associando .:na _base de 0,25_%; a cada cheque que 
emitirem,o Governo estará lhes exigindo mais 0,25%. Por 
isso é que o próprio Ministro da Fazenda. comparecendo a 
esta Casa, reconheceu, na ComiSsão de Constituição, Justiça 
e Cidadania. o inconveniente da proposta, porque_esse tributo 
opera em cascata; é interminável. _ _ 

A presença dos ilustres representantes do meio artístico 
é grandemente agradável a esta Casa. Nem por ser a represen
tação dos Estados, é menos a representação do povo. Tê-los 
presentes à nossa discussão é uma forma de fazê-los saber 
que,_apesar dos nossos erros, temos, também_, os momentos 
críticos em que bem sabemos cuidar dos interesses da coleti
vidade. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Permite-me, riov·ame-nte, um 
aparte, prezado Senador Josaphat Marinho? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Pois não, nobre Sena
dor. 

O Sr. Eduardo Suplicy -Agora gostaria de ir a:o cerne 
da questão levantadÇI. por V. Ex• 

O SR. JOSAPHAT MARINHO - E eli esperava~sendo 
V. Ex• representante do Partido dos Trabalhadoxes. 

O Sr. Eduardo Suplicy -Claro que hoje temos de estar 
sensíveis a essa movimentação, inclusiv~ de _segmentos dos 
setores empresarial e trabalhista,. que saíram às ruas em São 
Paulo e em outros lugares para protestar em relação ao IPMF. 
É preciso, acredito, ser· bastante prudente na análise do que 
seja o sistema tnbutário brasileiro. Tenho aqui, prezado Sena
dor Josaphat Marinho, a proporção de impostos sobre o Pro
duto Doméstico Bruto em inúmeros paíse:s_, vou citar- alguns: 
nos Estados_ Unidos 30% são arrecadados na forma de impos
tos; Austrália, 30%; TurqUia e Japão. 30%; Suíça, 31 %; Espa
nha e Portugal, 33%; Canadá, 34%; Grã- Bretanha, 35%; 
Itália, 40,2%; França, 43%; Noruega, 46%; Dinamarca, 

47 ,5%; -Suécia, 58%. Qual é o totãl 4~_ car_ga tributária no 
Brasil, prezado Senador Josaphat Marinho? Nas décadas de 
70 a 90, estudo recente_ da última publicação do IPEA ·mostra 
que a média foi de 24,7%; em 91, de24,8%; ~lp92. 2?%. 
Cabe, portanto, assinalar que não é tão exagerada, corno 
alguns querem fa~er crer, a carga tributária bra~ile~ra. É claro 
que é muito justo quando os mais diversos segmentos da popu
lação reclamam da falta de transparência e de melhor a·nálise 
e rigor no conteúdo do que é feito com o dinhejro dp povo, 
o dinheiro dos gastos. Somos nós, aqui, no Congresso-Nacio
nal, também responsáveis pela falta de melhor transparê-ncia 
na elaboração, apreciação e votação do Orçamento da União, 
inclusive com falhas que, neste ano, estão a clamar, por todo 
o País, na medida em que hoje são 16 de fevereiro e ainda 
não aprovamos o Orçamento de 1993. Avalio quie precisarifos 
do IPMF à luz da estrutura tributária brasileira, _que está 

IOrige- de ser _a mais ade_quada. É preciso que haja simplificação 
dos impostos. melhor transparência e direito ã cidadania para 
que Saibamos o que é feito tanto na hora de arrecadar quanto 
de gastar, há que se ter um equilíbrio em termos de ajuste 
tributário, de receita e de despesa; a grita não pode ser simples
mente contra todo c qualquer imposto, é preciso que analise
mos o conteúdo,_ tanto do lad9 da arrecadação quanto do 
lado da despesa. 

~ O SR. JOSAPHA T MARINHO- Estou com a impressão 
de que o nobre Senador Eduardo Suplicy, para alegria do 
ilustre Líder do Governo, vai votar pela instituição do Imposto 
sobre Movimentação Financeira. 

O Sr. M_auro Benevides- V. Ex• me promove, retirando 
do Senador Pedro Simon a prerrogativa de falar em nome_ 
do Poder Executivo. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Ausente o Senador 
Pedro Simon, V. Exa é o sUbstituto, a menos que o PMDB 
já não queira ser partido do Governo. 

O Sr. Mauro Benevides- Não pode V. Ex" superestimar 
a presença de um modesto Líder de __ uma grande Bancada. 
A Liderança do Governo, além do Senador Pedro Simon, 
tem._ os seus Vice-L_fderes, um dos_ quais Ç urna figura proemi
nente da Bancada de V. Ex' o Senador Elcio Álvares. 

O SR JOSAPHAT MARINHO- Creio que, estando too 
dos ausentes, V. Ex~ é a expressão perfeita do Líder do Gover
no, somente lhe devendo secundar o nobre Senadm Jutahy 
Magalhães, do PSDB. . ~ 

Nobre Senador Eduardo Suplicy-, a comparaÇão rião pode 
ser feita nos termos genéricos em que V. Ex• o fez. _ 

$ preciso considerar o quadro tributári_o de_ cada país. 
Não podemos comparar o quadro tributário da Alemanha, 
da Suiça, da Itália, da França, com o quadro tributário brasi
leiro. 

Nã~ sou especialista no assunto, mas, pela leitura geral 
da matéria e pelo que se tem notado nas observações feitas, 
acredito que, no Brasil, há um excesso de tributos não regular
me·nte exigidos. 

Creio que em nenhum outro país há o número de tributos 
que existe no Brasil- são dezenas de impostos. Nesse ponto, 
tod~!~ estamos de acordo: devemos simplificar, mas simplificar 
extgmdo regularmente dos que podem mais. O nosso regime 
estabelece urna distribuição abusiva de tributos, quase sempre 
co~r_a?do mais dos que podem menos. Isso é que precisamos 
corngir. 
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No momento em que combato a instituição do IPMF, 
pelas razões que venho expendendo, ressalto que o Go.verno 
não precisaria de todo esse esforço; a Constituição preVê uin 
tributo - imposto sobre grandes fortunas - a respeito do 
qual já foram oferecidos projetes., que estão em curso._ Há, 
inclusive, um oriundo desta Casa, de autoria do nobre Senador 
Fernando Henrique Cardoso. Por que então o Govei'no não 
tomou a iniciativa cte- dar curso a esses projetas que visam 
a exigir tributos dos que podem mais? POr que optou pela 
instituição de um novo tributo, que atinge a generalidade 
da sociedade, sobretudo a classe média e os assalariados? 
Essa é a iridagação, essa é a questão que não se pode ignorar. 

Devemos estar atentos para o fato de o Governo, já 
tendo na Constituição uin tributo - bastària uma lei -para 
fazê-lo instituído e cobrável - preferir propor um outro im
posto, tão polêmico quanto aquele, sen-ão ritais. 

Essa questão essencial não tem sido devidamente conside
rada. O Govern-O foge aO que é regulai'~ ao que eStá na Consti
tuição, e propõe o que vem metecen:do o_-_ combate de todos 
os tributaristas e economistas. Quem quét (Íüe tome os jornais 
ou revistas do País encontra· explanações contrárias a esse 
imposto, porque, além de ferir a Constituição, é injusto, é 
iníquo. O próprio Governo"-recohhCce que o imposto opera 
em cascata, ou seja, sobre operações -iguais Ou assemelhadas 
esse imposto vai recair, atingindo a todos, inclusive os econo-
micamente frágeis. Essa é a gravidade da situação; riela reside 
também a nossa responsabilidade de exãme e ponderação. 

Ninguém quer negãr ao Governo os recursos de que pre
cisa para acudir a satisfação _de atos ou serviços de interesse 
coletivo. Quanto a mim, corria téiifiO dito nesta Casa- não 
sou Senador da Oposição e nem do Governo, Sou eleito pelo 
povo da Bahia e voto segundo a natureza das proposições 
submetidas a nossa apreciação - , não -renho preconceito, 
não tenho vínculos_ que limitem minha capacidade de julgar 
as proposições trazidas a esta Casa. 

Tenho dito, inclusive ao eminente Líder Marco Maciel, 
que sempre que a posição do Partido estiver em conflito com 
a minha consciência, prefiro ficar com-a minha consciência. 
Entendo que os partidos não nos podem coagir em matéria 
de liberdade e de apreciação, sobretudo no que diz respeito 
ao reconhecimento de direitos alheios. Os partidos ric!6 IJOdiin 
ser superiores à condição de representante do cidadão no 
que concerne ao julgamento de fatos que ferem os interesses 
maiores das comunidades. 

Portanto, examino a matérla sem nenhuma paixão. Do 
exame feito, da comparação com os dados colhidos nas idéias 
expostas, não encontrei nenhum fundamento que pudesse legi
timar a criação desse tributo. 

O Governo -fere a CO~nstituiça.O mi sua letra e no seu 
sistema. Como a ilegalidade atrai a ilegalidade, ainda ontem 
se noticiava uma ollffã. ilegalidade: o Governo, mediante me
dida provisória, revogou lei sobre matéria financeira e tribu
tária- votada pelo Congresso Nacional. Não entro na análise 
do mérito, não sou defensor dos interesses do empresariado; 
a minha posição refere-se à ConstittiÇão. Se a Lei 8.200 foi 
votada pelo Congresso Nacional, se o seu conteúdo_ é de natu
reza financeira e tributária, o Governo não podia-; por medida 
provisória, revogá-la. Revogando, deformou a letra da Consti
tuição no que tange ao uso da medida Provisória e iriVadiu 
nossa competência específiCa. É da tradição que tibuto é maté
ria de competência da representação popular. 

Tudo isso se acumula com a ídéia, também generalizada, 
da impropriedade do tributo com relação ao comum da sacie-

dade. O imposto atinge a sociedade no seu conju:'1to. O prin
cípio da capacidade tributária. ou capacid~de económica do 
cOntribuinte, nada vale na proposição do Governo:Não atenta 
ele para a circunstância de que é a sociedade brasileira, consti
tuída de ricos, de pobres e de infortunados: Mas essa lei 
vem e de roldão atinge a todos. onerando as operaÇões. A 
própria letra do projeto é de uma amplitUde indefinível: abran
ge a movimentação e transmissão de valores e créditos. São 
expressões que não têm sentido específico delimitado. 

Se, porventura, a Emenda for aprovada e o legislador 
da lei complementar não for prudente, o que o Ministro cha
mou de efeito em cascata se transformará para efeito em 
catadupas. não apenas se desdobrando, mas rolando sobre 
as-peSsoas e sua capacidade econórriica, para destruí-las. Há 
menos de uma semana. um funcionário da Caixa Ecánômica, 
na Bahia, advertia~me que, como a matéria estava seildo discu
tida, _era obrigado a aperfeiçoar-se logo no trato do assunto 
para aplicar a lei, se sobreviesse. Ele indagava se~--quãiido 
um cidadão pedisse à Caixa Econômica para transferir uma 
importância de uma conta, por exemplo, do DER para a 
sua conta corrente, a fim de qUe Pudesse efetuar um paga
mento, se não teria, logo aí, que fazer a dedução de 0,25%? 
Quer dizer: numa simples movimentação interna. Dir-se-á: 
o Governo estará recomendando que tal não ocorra, ou irá 
recomendar que tal não ocorra. Mas quem garante que assim 
não se_ praticará, depois de aprovada a Emenda? Porque a 
Emenda não faz a exceção. Ela é de caráter genérico e de 
feíçãa: absoluta. Quem garantirá que o legislador, na lei com
plementar, aceitará exceções ou limitações? Queni. assegurará 
que· o GovernO as· admitirá na hora da leí complementar? 
E tudo incerto, tudo vago, e não se legisla sobre matéria 
dessa natureza com tamanha simplicidade. 

Mas o Governo inclui, no bojo dessa emenda, matériã.s 
absolutamente diversas. Não tr.:rei oportunidade, ou tempo, 
de apreciá-las todas. nesta hora, mas quero assinãlar a parte 
relativa à imunidade tributária recíproca, a que ia nle refe
rindo, quando fui, oportunamente, aliás, interrompido pelo 
nobre Senador Eduardo Suplicy. 

Por que excluir o IPMF da imunidade recíproca entre 
a União, os estados e os municfpiOS? -Pode o legislador da 
reforma Tazê~lo? Essa não é uma das regras essenciais concer
nentes à Federação? E não está na ConstituiÇão que não pode 
haver emenda à Constituição tendente a abolir a Federação? 

O Sr. José Paulo Bisol -Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO - Pois não, nobre Sena
dor. 

O Sr. José Paulo Bisol- Pretendo, em breves palavras, 
congratular-me com V. EXa, por levantar a questão da constitu
cionalidade do ajuste fiscal. Estou esperando, pessoalmente, 
que uma voz mais alta que a nossa se levante e nos_demonstre 
que é possível, constitucionalmente, apoiar e votar esse ajuste. 
Tenho a predisposição para-isso. Seja pela minha participação 
no processo de impeachment, seja pela- m"inha convicção de 
que temos um Presidente honesto, seja pela minha certeza 
de que o País precisa de soluçQ~s radicais, urgentes, estou 
disposto, tenho a inclinação, a tendência de prestigiar a inicia
tiva do Governo Itamar Franco. Mas, a par disso, estou aguar
dando que os juristas do sistema, os juristas do Governo ve
nham elucidar essa questão da constitucionalidade. Tanto 
qUanto os limites da minha inteligência e do meu conheci
mento jurídico me permitem, faço o diagnóstico claro e evi
dente da inconstitucionalidade desse ajuste já pelo princípio 
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gritante da anuidade, que é uma garantia do cidadão brasileirQ 
e, cons«J.üentemente, está inSerido nas cláusulas pétreas da 
Constituição, razão pela qual são intocávei$,_ i_modificáveiS, 
so~retudo_ intocáveis por emendas. E como já susteniei"nesta 
Casa;eiüendo que não se trata de urna emenda constitucional: 
trata-se de um ato institucional. E vou diJ:er com muito cuida
do o que gostaria de calar: trata-se de um ato institucional 
que os militares não praticaram no mesmo nível de Violência 
em nenhum momento cm que estiveram no poder. Trata-se 
de um ato institucional, com a vênia de um Senador a quem 
admiro muito e que defendeu a tese contr_ária o Sehador 
Mário Cov_as; trata-se de um ato institucional, p;imeifCf, por
que não ·é uma emenda; a emenda está circunscrita .a um 
dispositivo e àqueles que even_tualmente Venham a seraíetãdos. 
pela emenda principal. Isso é um ato institucional, porque 
envolve diversas questões constitucionais. Esse·e- o--problema, 
pois não quisemos sentir ísso, faltou ao Gove.mo elegância 
para sentir iss_o. Faltou elegância, a meu ver, para dividir 
as questões, para ·separar as questões. Con~i9.ero que há um 
expediente de semiclandestinidade política, e, conseqüente
mente, de política arcaica, superada, na questão da reforma 
judiciária embutida, de forma pouco explícita e pouco hones
ta, dentro desse ajuste. Afirmo categoricamente que, se o 
Govern_o não providenciar a legitimação con-stitucional desse 
ajuste, por u~~ questá? ~.e fidelidade a 30 anos de vida profis
siOnal como JUIZ de D1re1to, não vou poder apoiá-lo; apesar 
de apoiá-lo in genere, não posso apoiá~lo na_ espécie.- Real
mente, trata-se de uma questão e'!ll qlle, se V. Ex• me permite 
este adenda, sinto a_ presença de uma substância que -eu consi
derava como que tocada pela CPI do PC Farias e pelo impeach~ 
ment; quer dizer, um tipo de política ao qual o brasileiro 
se habituou e que, conseqüentemente, é um fenômeno cultural 
da civilização brasilei.r_a _que começamos a afastar da nosSa 
vida com a CPl que mencionei e com o impeachment. Para 
resumir- e pretendo fazer um pronunciamento mais extenso 
sobre isto - não podemos continuar com a cultura política 
que sobrepõe o político à ética; não podemos continuar com 
a cultura política que sobrepõe o político ao legal; não pode
mos continuar com a política, sobretudo, que sobrepõe o polí
tico ao constitucional. Quero chamar a atenção para este as
pecto, nobre Senador Jos_aphat Marinho, de importância culR 
tural, relacionado com a cultura política: para que serv-e uma 
Constituição? Para que serve um princípio ético'? Vamos conti
nuar entendendo que a política é um jogo no qual os interesses, 
sejam quais forem, e sejam quais forem os seus valpres morais, 
se sobrepõem ao que está constitucionalmente predetermi
nado? Vamos continl.!ar ~ poder realizar atos institucionais? 
Já não é preciso maiS _ser general para praticar atos institucio.:. 
nais? Onde é que a nossa cultura vai parar? Porque houve 
um momento em que, no Brasil, ato institucional era um 
s generais. Mas agora ele é um "direito su~jetivo público" 
de qualquer pessoa guindada à Presidência da República. Fiz 
este aparte para dizer a V. E~. nobre Senador Josaphat Mari
nho, que estamos pedindo, suplicando ao Governo que ele 
nos envie a demonstração da constitucionalidade desse ato 
institucional; que ele nos demonstre que nãO é um ato institu
cional, mas que é uma emenda, em primeiro lugar. Eni segun
do lugar, que ele nos demonstre que é possíVel realízar -
e V. Ex~ nem sequer se dignOu a aborâar este assunto. tão 
pouco relevante o considerou- se é possível, a esta altura, 
com a Constituição promulgada em 1988, estabelecermos uma 
disposição constitUcional transitória. V. Ex~, nobre Senador 
Josaphat Marinho, sabe mil vezes melhor do __ que eu que, 

s~ estabelecermos .o princípio de que, a qualquer momento, 
se-pode inventar, promulgar uma disposição transitóriá da 
Constituição, a ·cótistituição deixa de e_xistir, porque basta_ 
pr?por a_ disposíçãó ·transitória, e ela não vai funcionar por 

-tantos anos, isto é: ~·Enquanto eu for Presidente da República, 
esta disposição constitucional não ~uncioria assim: funciona 
assim." Veja bem, o sentido que está no fundo desse ajuste 
fis-cal, que, além de ajuste fiscal, é, entre outras coisas um 
ajuste ou reformá judiCiária. Se é posSível a qualquer Pr~si·
dente da República· estabelecer, através de u_m a_to_ institu
cional, que as disposições a, b ec não Vão -vingar d~~ante 
o -seu tn:andato, então simplesmente estamos abdicando do 
princípio da legalidade, que importa no princípio da constitu
cio~â.lidade. Ago_ra,_ se. me disserem que a tragédia brasileira 
não tem remédio, que preciso ser inconstitucional para corrigir 
a tragédia brasileira. então vou repensar o meu passado; por
que dei tudo das minhas energias para afastar um Presidente 
que, nos primeiros dias do seu mandato, entrou com 24 medi
das provisórias, 23 das quais flagrantemente inconstitucionais. 
Outro dia, eu assistia a um programa de debates na TV CuJtuR 
ra, com a presença de grandes sábios, _grandes personalidades 
brasileiras, entre as quais estava o sociólogo Herbert de Sou;za. 
Foi dito durante esse debat_e que as meç:lida~ provisórias do 
Collor eram inconstitucionais na sua maioria e que o Con
gresso as aprovou. Fiquei amargurado, vendo o sorriso irônico 
daqueles sábios em cimil de uma realidade na qual eu e alguns 
outros éramos exceção e merecíamos uma menção. Cansei 
de me levantar aqui; V. Ex~s são testemunhaS de que hoúve 
uma ocasião em que jogueJ a Constituição no chão_,aqui neste 
plenário'. E ainda disse: "Se querem votar assim, votem, mas 
isto não vale mais nada!" E não valia mesmo, nobre Senador 
Josaphat Marinho. Agora, conseguimos afastar esse _"Prínçipe 
da República". Eu supunha que os seu_s J)létodos houvessem_ 
sido afastados com ele, mas, francamente, esse ato institu
cional que está sob a apreciação deste augusto Senado repete 
o comportamento que reprovamos de uma forma tão eficiente 
e tão gritante. Não estou afirmando_quenão apóio o ajuste 
fiscal. Se me demonstrarem duas coisas - e uma exclui a 
outra -quer dizer, se me demonstrarem uma só delas, apóio: 
•'O Brasil morre se não houver o ajuste fiscal". Aí voto até_ 
pela inconstitucionalidade. É uma demonstração. AgaTa, a· 
segunda demonstração é que o ajuste não é um ato institu
cional; já defendi isto aqui, e as teses em contrário parece
ram~me muito frágeis. Neste caso, tenho que respeitar, Pelo 
menos humildemente, no âmbito pessoal, os meus trinta anos 
de magistratura. Não é possível que uma pessoa passe trinta 
anos sentenciando inconstituciqnalidades e, de repente, trans
forme-se, por acaso, num Senador e vote numa inconstitucioR 
nalidade. Muito obrigado pelo aparte. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Nobre Senador José 
Paulo Bisol, sua intervenção é eXtremamente valiosa. Primei~ 
ro, porque V. Ex• é um jurista, e_com a larga e""periência 
de quem foi juiz e bem põde apurar, na diversidade dos casos, 
como a lei preCisa ser interpretada segundo a realidade social 
e econômica de cada época. Em segundo lugar, porque V. 
Ex\ apesar da independência niaiiifestada. declara que sua 
predisposição é votar em favor do ajuste, se lhe forem demons
tradas determinadas condições de legitimação da medida. 

Tenho a impressão de que, nesta Casa, ninguém vai arris
car-se à pretensão de demonstrar essa legitimidade. Pode preR 
tender defender a medida do Governo, mas levar-lhe él convic
ç~o da legitimidade constitucional da medida, _creio -que nin
guém o_ fará, tanto -que hãO apareceu- até agora ninguém,, 



1468 Quarta-feira 17 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção II) Fevereiro de 1993 

nen;t na Câmara dos Deputados, nem na imprensa, qtie o 
fizesse. _Fala·se em conveniência, em necessidade; mas se a 
medida é legítima diante da Constituição, =niriguém tentOu, 
até aqui, demonstrar. 

V. E~ ainda sa!ie.Ota um outro ProblCma co~ que quero 
me solidarizar: COO}Q V. Ex~. também ~Qt~ndo que o Presi
dente ltamar Franco é homem honesto; não tenho dúvida 
sobre isso. Não me preocupa sua personalidade. Trato do 
ato que o Governo está' âefenctendO perante r:r COngresso, 
e que é ilegítimO. - - --- - - _ _ ___ _ 

Por outro lado, V. Ex~ salienta, e com V. EX~ conCordo: 
é extremamente estranhável que as medidas provisórias, que 
ontem foram combatidas por seu uso excessivo, voltem a- ser 
utilizadas em condições semelhantes ou assemelhadas~ Fico 
tanto mais satisfeito de ouvir sua pondci-aÇãO; porCtue, embora 
ontem, como hoje, do Partido da Frente Liberal, votei com 
o PMDB, com o PSDB, com o PT e cOm tOdos os outros
que propugnaram a !egulação das_ medidas_ provisórias por 
lei do Congresso. Tanto qU.c;Sr. Pres-idente, causou-me ba~
tante alegria ler nos jornais de hoje_ qúe a Presidéncia da· 
Casa já teria determinado ou a dotado pro~idênc~as para que 
esse projeto esquecido venha a debate, o projeto que _regula 
o uso das medidas provisórias. 

Votei ontem pela regulação, votate_i hoje, e_ espero que 
os que ontem assim votaram mantenham agora se1,1 vo_to, como 
o nobre Senador José Paulo Bisai acaba de declarar. Temos 
exatamente que sustentar esses princípios, sem os quais esta 
Constituição, ela tambt!m, não terá legitiriliàade. Se ela não 
for aplicada na extensão de seus princípios, de nada terá valido 
o esforço feito para superar o regime rriilitar, em que tantos 
atas institucionais foram óaixiidos, da n~tlir-:eza daquilo a que 
V. Ex~ acabou de referir-se, nobre Senador Bisol. E não pode
mos, a título de ajuste fiscal ou de emenda constitucional, 
aprovar emendas legislativas que equivalham a atos lnStit_u
cionais, porque, aí, também estaremos faltan9q ªo_ dever pre
cípuo de respeitar ã. Constituição, a cuja -submissão juramos 
perante esta Mesa. 

Ora, o projeto como está é inaceitáveL Eu dizi~-- que 
inclusive viOla -um princfpio tradicional na· Fedúãção--brasi
leira: o do respeito à imunidade recíproca _entre a União, 
os estados e os municípios. Sein ncinhl.ur~a razão de s.er, supri· 
me-se esse princípio, e suprime-se para· vigor·ar na aplicação 
de um tributo, como V. Ex~ assinalou, nobre Senador Paulo 
Bisai, de caráter transitório. 

Basta a transitOriedade do projeto-·pata verificar~se que 
não é fundamental ao restabelecimento da economia- e das 
finanças do País. Ninguém é- _tão in!iênuo para presumir ou 
admitir que um imposto, contraditório, polêmico e combatido 
como esse, e que s_ó entrará em vigor, se aprovado for,_ no 
segundo semestre, terá condiÇões de restaurar as finanças do 
País, a ponto de justificar que, em dezembro ·de 1994, já 
saia de circulação. Não é possível! 

Tudo, portanto, está a demonstrar que a medida foi preci
pitadamente_ proposta, sem que se atentasse_naqueles priilcí
pios essenciais que estão na- Ccitistituição, incluSive naqueles -
contidos nas cláusulas pétreas da Constituição; náe'"nuncíã.çãO 
vigorosa do respeito a direitos e garantias individuais e à"n-ãO-_a::~
bolição da Federação. 

Mas todo esse descompasso está previsto no projeto. Ê 
tão desmedido, como tambt!m V. Ex~ assinalou, que em três 
ou quatro artigos quer fazer uma reforma judiciária; uma 
reforma judiciária que desfigura 6 "Poder Judicíáiío rio:~aíS, 
que é baseado na multiplicidade de juizos e iriStâilCiaS, Uma 

-daS garantiãs dÜ bom respeito aos direitos da cidadaOia. Quer
se dar ao Supremo Tribunal Federal um poder de interpre
tação dogmátiCa, que suprinl~ oas :demais instâncias! porque 
sem direito a discusSãÓ-diante do que a grande Corte decidir. 

Segundo estçm informado. para -nossa honra, o próprio 
Supremo Tribunal Federal prefere que se altere o projeto, 
tais os inconvenie-ntes q-ue decorrem do excessivo grau de 
c_ompetência que se lhe quer dar. 

Em verdade, não se quis- e aqui foi dito neste plenário, 
em outro momento- instituir a avocatória, pOrque ela fora 
instituída numa emenda do governo militar. Mas também foi 
emenda do governo militar que estabeleceu a re_gra da inter
pretação em tese pelo Supremo Tribunal Federal. PÓr- qUe
naquele caso ser detestável, e, no outro, ser aceitável? Na 
verdade, a avocatória ainda teria a circunstâricia,' que lhe é 
favorável, de ficar em grande parte ao prudente arbítrio da 
Corte, que é notoriamente uma Corte que não se precipita 
nas suas decisões, sobretudo naquelas que têm um sentido 
geral. Ao passo que a interpretação de caráter geral e dogmá
tico, prevista ria emenda, decorre necessariamente de pro
posta de órgãos do próprio Poder Federal, e, declaradamente, 
com sentido vinculativo de todos os_tribunais e juízeS. ·vale 
dizer que, de uma vez, com uma decisão única, tudo cessa 
em matéria de interpretação, porque só prevalecerá a interpre
tação circunstancial dada pelo Supremo Tribunal Federal. 
Bem haja que a Alta Corte, sabidamente prudente, esteja 
contrária a medida dessa natureza. 

Se não atentarmos nessas providências, se não refletirmos
sobre as i_nc_onveniências expoStas, estaremos fazendo exata
mente aquilo que foi referido pelo nobre Senador José Paulo 
Biso!: a separação entre a política, como forma de legislar, 
e a ética, porque esta não está apenaS- na condenação do 
qUe fu.rta, do quê-i"áUba, dõ.c.iúe mete a mão nOs cofres púbiÍCos 
e dilapida o dinheiro do pm_'O e da Nação. É igualmente conde
nável, por falta de éticá~-ó desrespeito à Constituição. Esta, 
aliás-, é a falta maior, porque onde quer que se _estabeleça 
uma ConstituiçãO t!SCriUt-é para respéitá~la e -n-ão. de5à_ciltá~Iã 
por artifícios e· manobras. Essa emenda é- um artifído que 
desrespeita-a Constituição. · · -

Tendo antes votado contra medidas do Governo anterior 
estou aqui coerentemente para declarar que, por igual, votarei 
contra essa emenda. 

O nobre senador José Paulo Bisol tem a esperança de 
que lhe tragam elementos que lhe possam rnodifícar o- juízo.· 
Corno já estou convencido de que tais razões não existem. 
desde logo assinalo, ~r. Presidente, Srs. Senadores, que com 
o meu voto não se tornará norma constitucional o cjue se 
contt!rn nessa emenda. 

---Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (1-fuito bem Pal
mas.) 

COMPARECEM MAIS OS SII.s:sENADORES: 

Alfredo Campos - Aluizio Bezerra - Aureo Mello -
Dárcy Ribeiro - Dario Pereira - Eduardo Suplicy - Eva 
Blay- Francisco Rollemberg -Henrique Almeida- Hyde
kel Freitas -João Calmori - Josaphat Marinho - José 
Sarney - Lucídi.o Porte lia - Mário Covas - Marluce Pinto 
- Ney Suassima- Raimundo Lira- Valrnir Campelo 

O SR. PRESIDEN'J'E (Chagas Rodrigues) - So.bre a 
mesa, requerimento que será lido pelo pelo Sr. 1~ Secretário 

É lido e aprovado o seguinte 
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REQUERIMENTO N• 145, DE 1993 

Requeiro _seja ·considerada como li,cença autorizada nos 
termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno do Senado 
Federal, minha ausência de Brasfliã", nO dfa 15 de feVereiro 
do presente, a fím de particiPãf;-cm Aracaju~ dé sOleníd,ade 
de posse do -jorrialista TCOtonfõ N~rciso da Cru~ ~eto e Ço 
Deputado Uliss~s An_dr~dc~ respectivamente nos cargos de 
Secretário "EspeCial de Comunicação Social e de Secret~rio 
de Estado da Administração do Governo do Estado de 
Sergipe. . · 

Sala das Sessões, 16 de feve_reiro de 1993. - Senador 
Francisco Rollemberg. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Aprovado 
o requerimento, fiCa conCedida a licença solicitada. 

A Presidência con_voêa sessão ·conjunta a reali_zar-se hoje, 
às 19h, no plenário da Câmara- dos DePutados, destinada 
à leitura e designação da Comis_são Mista da Medida Provisória 
n"' 312, de 11 de fevereiro de 1993, que dispõe sobre a remune
ração de cargos de provimento em comissão da Advocacia
Geral da União, a Lei n• 8.200, de 28 de junho de 1991, 
e dá outras providências. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Sobre a 
mesa, projeto que será lido pelo Sr. 1 ~ SecretáriO 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 12, DE 1993 

Estende ao Estado do Amapá os benefícios ftScais 
concedidos à Área de Livre Comércio da Macapá e San
tana pela Lei n• 8.287, de 31 de dezembro de 1992. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• Estendem-se ao território do Estado. do Amapá 

os benefícios fiscais concedidos pelo art. 11 e seus parágrafos 
da Lei n"' 8.387/91, regulamentada pelo Decreto n"' 517, de 
8 de maio de 1992. 

§ 19 O disposto neste artigo não se apliCa às seguintes 
mercadorias: 

a) armas e munições de qualquer natureza; 
b) fumo e seus derivados; 
c) bebidas alcoólicas; 
d) automóveis de passageiros; 
e) perfumes. _ _ 
§ 2!' Os benefídõS fiScais previstos no caput deSte artígO

aplicar-se-ão aos seguintes bens de origem estrangeira: 
I-motores marítimos de centro e de popa, seus acessó

rios e complementos bem como outros utensfliQs empregados 
na atividade pesqueira, exceto explosivos e produtos utilizados 
em sua fabricação; 

II- máquinas, implementas e insumos utilizados na agri-. 
cultura, na mineração, na pecuária e nas atividades afins; 

III- máquinas para obras rodoviárias, abastecifnenló 
d'água e_ saneamento básico_; 

IV -máquinas, motoi:es é acess6riôs pata atividade in-
dustrial, incluvise instalações portuárias e aeroportuárias; 

V -materiais de--construção; 
VI -produtos alimentares;_ e 
VII- medicamentos. _ 
§ 39 Os MinistroS aa Fazenda e da Integi-ãção :Regional 

fixarão, periodicamente, em Portaria Interministe-ria1, a pauta 
das mercadorias a serem comercializadas com os benefícios 
previstos neste artigo. 

§ 4(> O disposto neste artigo aplica:..se aos produtos que 
entrarem com suspensão do imposto na Área de Livre Comér
cio de Macapá e Santana e dela saírem para o restante do 
Estado do Amapá, inclusive após serem beneficiados ou repro-
cessados. . · 

Art. 29 Ao dispOSto nesta lei aplicam~sé no qUe cOuber, 
.. o Decreio-Lei n' 3~6, de 15 de agosto de 1968, e suas altera-

ções. · · 
Art. 39 O Poder Executivo regulame-ntará o- disposto· 

nesta lei no prazo de 90 (noventa) dias, a~ontar da sua entrada 
em vigor. 

Art. 4"' Esta lei enti'ará em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 59 Revogam-se as disposições-em cOrihârio. 

- JuStificação 

Sem dúvid~ al~~ma, o deseny.olvÍme_nto d·a A~a:zônia 
é vital para o País. Assim como a Zona Franca de Manaus 
e as Áreas de _Livre_ Comércio ali_criadÇls tem como objetivo 
principal o desenvolvimento sócio-económico da região, ass
sim também o Amapá encontra sérias difjculd:;~.des para um 
processo natural de ocupação de seu território e da exploração 
racional de incomensurável reserva de recursos naturais. 

No caso da Amazônia Ocidental, após criar-se a Zona 
Franca de Manaus_ (Decreto-Lei n9 288, de 28 de fev~reiro 
de 1967), os benefícios fiscais respectivos foram ·estendidos 
aos Estados do Amazonas, Roraima, Acre e Rondônia, atra
vés do Decreto-Lei n• 356, de 15 de agosto de 1968, alterado 
pelo Decreto-Lei n• 1.435, de 16 de dezembro de 1975. Visa
va-se assim, que o pólo de desenvolvim_c;:pto_ criado na Zona 
Franca, além de funcionar como centro econômico .e adminis
trativo, agisse também _como fator de irradiação de cresci
mento para os demais Estados daquela parte da região. 

Com o advento da Lei n9 8.387, de 31 de dezembro de 
1991, ao ciiar-se a- Área de Livre Comércio de Macapá e 
Santana, tomou-se necessária a utilização da mesma provi
dência, ou seja, estender-se ao Estado do Amapá os benefícios 
fiscais cOncedidos aos Estados da Amazônia Ocidental, inclu
sive com relação aos bens que nele entrarem por intermédio 
de sua área de livre comércio. -

Desta forma, e até mesmo por questões __ de isonomia, 
aS isenções_ tributárias permitidas para a Amazônia Ocidental 
devem ser_também estendidas .. ao EstaQo do_Af!I-apá, que pode
rá, aSsim, tem um instrumento eficaz para promover o seu 
desenvolvimento sócio-económico através da racional utiliza-
ção de suas potencialidades. - - -- -

Preconiza-se, portanto, nesta proposição que os produtos 
nacionais consUmidos ou utilizados no Estado do Amapá, 
quando oriundos de sua área de livre comérciq, s~jam dispen
sados da tributação pelo Imposto sobre Produtos Industria
lizados - IPI. 

· Ao lado disto, concede-se_ a exoneração dos- ímpostos 
incidentes sobre a entrada de de_termin~Qos produtos estran
geiros no Amapá (os motores maótim.os-, os utensflios utiliza
dos nas atividades pesqueiraS, as máquinas utilizadas na agri
cultura, na pecuária, na construção rodoviária e na instalação 
industrial, materiais de CQIJ.Strução, produtos alimentares e 
medicamentos), desde que liberados através da Zona Franca 
de Manaus ou da Área~ Livre Comér~o de~Macp.pá e San-
tana. - - · ··-·· 

Na proposiçãO _estão inseridas as cautelas necessárias 
idênticas às impostas aos demais estados amazónicos f?enefi
ciados, que visam evitar o desvirtQarriento dos benefícios fis-

~ ... ~ 
~~~ 

= 
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cais (a isenção do IPI não se aplica a armas e munições, 
cosméticos, fumo-, bebidas alcoólicãs- e -aUtomóveis de passa
geiros). ·e-os· produto·s·estrangeiros iscnto.s estão relacion.ados 
em seu texto, conforme se explica ·adn'lá. · · · · · · 

Por ser de relevante importân'cia pàra o Amapá, J>àia 
a região amazôriiCa e pa·ra O País, espe'rô O apoio do Congr_e~s_o 
Nacional para a aprovação deste projeto de lei. 

Sada das Sessões, 16 de fevereiro de 1993. - Senador 
Henrique Almeida. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N' 8.387, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991. 

Dá náva iedação ao § 1? do _art. 3~, a?~ ~~tS .. 7? 
e.!!<' do Decreto-Lei n·• 288, de 28 de fevereiro de 1967, 
ao eaput do art. 37 do Decreto-Lei n" 1.455, de 7 de 
abril de 1976 e ao art. 10 da Lei n" 2.145, de 29 de 
dezembro de 1953, e dá outras providências. 

A;t .-·i' i:··· é. ~;i;d~-: ·~~; M~-~i~rpi·~~-d~-M~~Pá ·~· s~~t~~; 
no Estado do Amapá, área de livre comércio de importação 
e exportação, sob regime fiscal especial ~stabelectda com a 
finalidade de promover o desenvolvimento das regiões frontei
riças do extremo norte daquele Estado e de incrementar as 
relações bilaterais com os países Vizinhos. segundo a po_lítica 
de integração latino-americana. · --

§ 1~ O Poder Executivo demarcará, no prazo de no
venta dias área contínua on-de será instalada a área de livre 
comércio, 'incluindo locais_ próprios para entrepostamento de 
mercadorias a serem nacionalizadas ou reexportadas. 

§ z~ Aplica-se à área de livre comércio no que couber, 
o disposto na Lei n" 8.256, de 25 de novembro de 1991. 

--------------------------·---------- ---------
DECRETO-LEI N' 356, DE 15 

DE AGOSTO DE 1968 

Estende benefícios do Decreto-Lei n~ 288, de 28 
de fevereiro de 1967, a área da Amazônia Ocidental, 
e dá outras providências. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ooooooouooooooooo:•••••H••••oo••••••• 

DECRETO-LEI N" 1.435 
DE 16 DE DEZEMBRO DE 1975 

Anexa a redação dos arts. 7B do Decreto-Lei no 288, 
de 28 de fevereiro de 1967, e 2~ do Decreto-Lei no 356, 
de 15 de agosto de 1968, e dá outras providências. 

(;{ê~;,;;;;-t;~ 'de"A·;;;;~~;;;·E~;;~ó;;;i~~;=ra;cisâ;;t;:~~i~~;;~-:;;.)-

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O projeto 
lido vai à comissão comPetente. -

Esgotado o tempo destinado ao Expediente. 
Presentes na Casa 61 Srs. Senadores. 
Passa-se ã 

ORDEM DO DIA . '' I / • 

Item 1: 

Senador Jos_é Eduardo e outros .Srs. Senadores, que 
dá nova redação ao art. 3~ do Ato das Disposições 
ConstitUcionais Transitórias. (5~ SeSsão de discussão) 

Em obediê.ncia ao disposto no. art. 358 do -Regimento 
Inte.rno, transeorr~, hoje, o quinto dia de discuss~o da Pro
posta e de apresentação de emendas, assinada,s por, no míni
mo, um terço da composição do Senado. 

Sobre a mesa, emendas que serão lidas pelo Sr. lo Secre
tário. 

São lidaS as seguintes 

EMENDA N•' I À PROPOSTA 
DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO_ 

N>' 9, DE 1992 . 

No artigo 3\' da Proposta 
Onde se lê: 

': ... a partir de I" de maio de !993", 

Leia-se: 

'" ... a partir da proclamação do resultado do plebis-
cito, ... pelo voto da maioria absoluta dos membros 
do Congresso Nacional, cm sessão unicameral." 

__ justificação 

- Esta alteração víSa compatibiliZar O iníCio do processo 
de revisão constitucional com o resultado do plebiscito sobre 
a forma e o sistema de governo, que será realizado a 21 de 
abril de 1993. Em apenas nove dias, a Justiça Eleitoral talvez 
não tenha condições de proclamar o resultado dessa consulta 
popular. 

Por outro lado, não se pode admitir -o voto secreto, na 
revisãO cOnstitUcional. -Senador Humberto Lucena, seguem 
assinaturas 

1. Lucena 
2. 

3. 

6. 

7. 

8 . 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTTTOIÇAO ------- CC-6 ~ 0_,. -· • 
N·• 9, DE 1992. . 9 .. --1=:1~=~~=~=~===-=====--(incluída em Ordem do Dia nos termos do _ ~ '_- -

art. 358 do Regimento Interno.) 1 O. ·.· .. ··· .~. _ -.-. . . .·· . -~.--~ _ 
Discussão, em primeiro turno, da _P~oposta de 

Emenda à Constituição n' 9, de 1992, de autoria do 11 • - ~'. _Cf-!:; ~/.:.;_ J:,_'-; · . _ . ;;.~ 
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EMENDA N•2 

À Proposta de Emenda à Constituição n~ 9, de 1992, 
que "dá nova redação ao art. 3~, do Ato das DiSPOsições 
Constitucionais Transitórias''. 

. Justificação 

, . , Embora concor.demos cqm a antecipação.da revisão cons
titQcional para 1 ~ dé maio do próximo ano, parece-nOSifupres
cindível delimitar, d~sdC: logo, o pi'azo no qual se deve realizar 
esse relevante mist~r,,que_ está a exigir inquestionável celeri
dade, haja vista o _consenso, ~nq:e nó~, Çe que há urgência 
na reestruturação .in!ititucíonal do País. 

A presente Einendâ,.qu'e altera a propOSta Oi-iglriã.l aPenas·
nesse ponto, fixa tal prazo em um ano, lapso de tempo sem 
dúvida razoável, posto que todo o processo de elaboração 
da Constituição de 1988, muito mais Complexo e moroso, 
consumiu pouco mais de um ano e: oitç. meses. - Senador. 
Marco Maciel (PFL- PE). Seguem assinaturas. 

Dê-se ao dispositivo objeto da nova redação proposta C...;:;:.;1;l~~~ 
o seguinte conteúdo: _ . _ __-.- -

" Art. 39 A revisão co~stituci~~~l -será ~~lizada ~-· . ..- ,~" 
no período de I~ de maio de 1993 a 30 de abril de · L-"'--t:::<"-' 
1994, aprovando-se as modificações ao texto da Consti· 
tuição em vigor~ pelo voto da maioria absoluta dos mem
bros do Congresso Nacional, em sessão unicameral." 

--
) 

.. -
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O SR. PRESIDENTE (Chaga> Rodrigues) -Em discus
são a Proposta de Emenda à Constituição no 9, de 1992, e 
as emendas, em primeiro turno. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra. encerro a discussão 
da matéria, com apresentação de emendas. Nos termos do 
ar_t_. 359 do Regimento Interno, a proposta será remetida à 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, para exame 
das emendas. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 2: 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N' 2, DE 
1993 

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

Discussão, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição n" 2, de 1993 (ir' 48/91, na 
Cãinara dos Depuuidos), que 8.itera dispositivos da 
Constituição Federal (Sistema Tributá.rio Naciofial), 
tendo 

Pare_cer favorável, sob n" 25, de 1993, da Comissão 
-de Constituição, Justiça e Cidadania ( 4• Sessão 

de discussão). 

Em obediência ao disposto no art. 358 do Regimento 
Interno, transcorre hoje o quarto dia de discussão da proposta 
e de apresentação de emendas, assinadas por um terço, no 
mínimo, da composição do Senado. 

Discussão da Proposta de Emenda à Constituição n~ 2, 
de 1993, em primeiro turno. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti~ la nesta sessão, prosse~ 
gue a __ discussão da matéria até a próxima sessão ordinária, 
em que transcorrerá o quinto e último dia de discussão. 

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

Passa~s.e ã votação do Requerimento II'' 133/93, de urgên~ 
cia. lido no expediente, para o Projeto de Lei da Câmara 
n" 4, de 1993. 

Em votação. 
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 da segunda sessão ordinária subse
qüente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Passa-se 
à votação do Requerimento n~ 134/93. de urgéncia, lido no 
expediente, para o Ofício S-48, de 1992. 

Em votação. 
0::; Sr::;. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere figu

rará na Ordem do Dia da segunda sessão ordiná!ia subse
qüentc. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Volta-se 
à lista de_oradores. 

Concedo a palavra ao nobre S_enadc:'r ~_onaldo Aragão. 

O SR. RONALDO ARAGÃO (PMDB- RO. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente 
e Srs. Senadores, eu não tinha a intenção de falar, hoje, 
mas f~tos que considero dos mais graves, que estão ocorrendo 
no meu Estado, impuseram a minha vinda à tribuna do Se
nado. 
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Segundo fomos informados, a Polícia Militar do Estado 
de Rondônia entrou em greve, está acéfala, e o Governador 
do Estado pediu a intervenção do Exército no Estado. 

Há dois dias, Sr. Presidente e Srs. Senadores, há um 
movimento justo de reivindicação ·salarial, feito através das 
esposas dos soldaclos, cabos, sargentos e dos suboficiais da 
Polícia Militar do Estado. Hoje, l,!.qt soldad_o da Polícia ganha 
um milhão e setecentos mil_ cruzeiros; o salário de um sargento 
não chega a dois milhões. Em virtude disso, as nlutheres-reivin
dicaram uma melhoria salarial ao sr. _Governador do Estado. 
Tentaram uma negociação;- não tiveram êx.ito. Segundo infor
mações , há agressões de parte a parte. Um oficial da Polícia 
teria agredido a esposa de um soldado ou sargento. O descon
trole na Polícia hoje é -tólal. É um verdadeiro caos! 

Entra em greve também a Polícia Civil, os servidores 
públicos da Saúde, da Educação, do serviço de água, deixando 
o Estado sem segurança e sem assistência médica. 

A Assembléia Legislativa, em suas reuniões, tem procu
rado chamar a atenção daqueles que são responsáveis pela 
administração do _Estado. Hoje Rondônia é um caos-. Está 
acéfala. O Governo do Estado está impotente paià admi
nistrar; a arrecadação do Estado não dá sequer para at~nder 
os co.mpromissos da máquina administrativa e pede-se a inter
venção nª_ Polícia Militar. 

Quero chamar a atenção desta Casa, do País: :Rondônia 
estará, a cada dia, caminhando para o caos administrativo, 
económico e social. Quando eu disse, nesta Casa, que não 
queria contribuir para a aprovação do projeto referente ao 
sistema elétrico brasileiro, onde estava incluída a concessio
nária Ceron, e quando aqui o Governo, através de sua Lide
rança, comprometeu-se a rolar a dívida que tem aquela conces
sionária para com o Governo Federal, só assim concordamos 
na aprovação do projeto. Porque tínhamos e temos certeza 
hoje de que se não houver, através dos órgãos do Governo 
Federal, urgentemente, interessados em resolver o problema 
do Estado de_ Ro_ndônia, t~rem_o~ dias muito graves naquela 
unidade da Federação. 

Não é possível que o povo vlVa à merC~ da 6~ãlb\Jrdia 
que lá se encontra. Se hoje a intervenção na Polícia Militai 
se faz necessária, é porque os seus com-a"i:u;lantes não conse
guem mais controlar a situação. Salários aviltantes, o povo 
colocado à mercê dos bandidos, não há segurança. 

Portanto, Sr. Presidente, quando o governo perde o con
trole dessa segurança o caos que começa a se instalar no 
Estado. 

O Sr. Odacir Soares- Nobre Senador Ronaldo Aragão, 
V. Ex~ me permite um aparte? ---

O SR. RONALDO ARAGÁO- Ouço V. Ex•, nobre 
Senador Odacir Soares, homem tfi:mbém conhecedor da pio-
blemática do Estªdo de Rondônia. · · · 

O Sr. Odacir Soares - Solidarizo-me com V. Ex•, neste 
discurso em que aborda a questão da Polícia Militar do nosso 
Estado, da deterioração da hierarquia dos salários que", -inclu
sive, está levando o próprio Govemador do Estado a solicitar 
do Governo Federal uma intervenção na Polícia Militar. Ouvi, 
hoje, na TV Globo, no telejornal de uma hora da tarde, 
a notícia de que o Ministro Maurício Corrêa, da Justiça, estaria 
tomando providências nesse sentido. Só não entendi bem por
que o Ministro da Justiça e itão o Ministro do Exército, uma 
vez que as polícias militares são consideradas forças auxiliares 

. do Exército Brasileiro. V. Ex~ sabe que a situação do n_osso · 

Es~ado vem se deteriorando, sob todos os aspectos desde 
1985, quando, lamentavelmente, perdemôs o Gover~Ç.or o 
Jorge Teixeira. De lá para cá o Estado não mais pode se 
desenvolver no ritmo em que vinha se desenvolvendo. l{oje,_ 
a situação do Estado é a m,ais precária possível, as instituições 
estão deterionidas. Eu havia me preparado para abordar essa 
questão que, neste momento, está, ~tingindo a nossa valorosa 
P_olfcia Milita:. Mas como V. Ex~ já está abordando a questão; 
v1m ao plenáno para, neste aparte, me solidarizar com o nobre 
Sen~dor e, também, com as atitu4e.s, com as .manifestações 
pacíficas, que estão sendo verificadas no seio da PolíCia Mili
t~r, como deCorrência dos baixos soldos a qUe estão subme
tidos soldados, cabos e sargentos e os próprios oficiais da 
Polícia Militar de Rondônia. O quadro do nosso EStado é 
o pior possíveL O Estado estª' paralisado, agônico, do ponto 
de vista económico, social e institucíonal. Quer dizer, atingin
do, neste momento, o ponto mais grave que é exatamente 
uma greve na Polícia Militar e na Polícia Civil; sem se falar 
na greve geral que já está sendo deflagrada por todo funciona
lismo público civil e militar do Estado, porque a Polícia Militar 
tomou, neste momento, ~-dianteira. De modo que queria 
trazer ao discurso de V. EX" este aparte, pois acabo de receber 
de Rondônia um fax com recorte de jor11~is, inclusive, rela
tando esses fatos._ De acordo com as notas estão consignadas 
as seguintes informações: Ontem, à noite, as mulheres dos 
póliciais militares foram à casa do Governador para-coni. ele 
se avistar e como-não o encontraram, teriam depredado viatu
ras que se encontravam naquele local. .O Governador teria 
solicitado ao Ministério-do Exército que a XVII_ Brigada assU
misse a coordenação das_ operações da PM. O fato funda
mental, nobre Senador, é que esse movimento, essa greve 
da Polícia Militar tem procedência, é justa. E como medida 
de caráter urgente dever-se-ia atualizar, a níveis dignos

1 
os 

salários dos policiais Iriílitares. Solidarizo-me com as reivindi
-cações -dessa categoria~-

O SR. RONALDO ARAGÁO- Agradeço ao nobre Sena
dor Odacir Soares pelo aparte. Assim como V. Ex\ preocu
po-me com a situação em nosso Estado. Gostaríamos que 
a Polícia Militar, bem. corno todos os servidores do Estado 
de Rondônia, tivessem justa remuneração. A política da não 
valorização do servidor público, encetada pelo Governo do 
Estado, ocasiona esse tipo de reação por parte desses funcio
nários. Como pode o policial, com dificuldades para sobre
viver com_ o baixo salário, proporcionar segurança à popula
ção? _Como pode o cidadão de Rondônia estar seguro quando 
a sua própria segurança está ameaçada? 

Há imensa defasagem nos vencimentos dos servidores 
públicos. Suas famílias estão questionando, pedindo ao Gover
nadorque, pelo amor de Deus, resolva o problema do salário 
no Estado. 

O Sr._ ~id Sãbóiii. -de Çai:valho- -~Permite um aparte, 
nC!bre Senador Ronaldo Aragão? · -

.... 0 SR. RONALDO ARAGÁO-,- .Ouço, com prazer, o 
aparte de V. EX' 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Senador Ronaldo Ara
gão, V. Ex~ aborda um assunto que reput~ da maior impor
tância. Lamentavelmente, o que narra V. Ex• não se encaixa 
apenas à realidade de Rondônia; é também realidade em ou
tras unidades da Federação. V. Ex~, como douto e digno 
representante desse Estado Federado, vem à tribuna do Sena
do para a gravidade desta abordagem. No momento em que 
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faço este aparte, em nome da Bancada do PMDB, hipotecO 
irrestrita sOlidariedade à posição de V. Ex•, dentro _do espírito 
crítico e analítico ·cte sua competência, como representante 
do Estado de Rondônia. Quero dizer -que~ ã-Súuação da polícia 
de Rondônia preocupa; a situação~ da políCiã-Inilitar é· gravís
sima; a situação da polícia Civil não é menos grave. E a condi
ção do funcionário público também apresenta algo que merece 
uma análise crítíca de maior profundidade. Creio que a digni
dade do servidor público - civil ou militar - está ligada 
à questão salarial. Não há como manter-se no exercféio ade
quado ·cte uma função quando o salário é achatado e não 
recomenda a sobrevivência em cOndições normais, como cida
dão que presta serviçoS à máquina- admiriistrativa de um Esta
do federado. Faz V. Ex• uma análise corajosa e lúcida, uma 
vez que as polícias militares são questões gravíssimas em todo 
o território nacicinãl,Tndusive em Estados mais desenvolvidos. 
Deve ou não haver a interferência do Exército brasileiro? 
Quem deve comandar as polícias militares? Mesmo que haja 
questões como-essas, é inadmissíVel que a Polícia Militar não 
tenha um parâmetro salarial que lhe garanta a continuidade 
digna de um trabalho preventivo no que concerne à segurança 
pública. Receba, portanto, através de minha palavra e a de 
todos os companheiros de Bancada, irrestrita e total apoio 
às suas corajosas considerações. . - · 

O SR. RONALDO ARAGÃO - Senador Cid Sabóia~ de 
CarValho, agradeço a solidariedade de V. Ex• 

Recebi, através do Senador Odacir Soares, recortes de 
jornais com as seguintes manchetes: ~'PM denunciarit Oficiais 
e assinam carta com sangue", "Fotográfos agredidos". Recebi, 
também, uma carta aberta dos policiais militares. Diz o se
guinte: 

APELO E PACfü DE HONRA -Governador, 
nós, policiais militares, servidores do povo desta Terra, 
nossas mulheres, nossos filhos e nossos parentes, vimos 
à vossa·- presença buscar verdade, justiça e proteção. 
Fomos transformados em pedintes; somos opriMidos, 
impedidos_ até de rever nossos pais, estamos à beira 
do desespero. Chegou para nós o momento em que 
a própria morte seria preferível ao prolongamento de 
nossos sofrimentos e humilhações. Paramos o trabalho 
e dissemos aos nossos chefes que não retomaremos 
enquanto não forem aceitas nossas reivindicações. Não 
pedimos muito: o restabelecimento das bases salariais 
de dezembro passado, já a partir de fevereiro; o pagaw 
menta_ negociado, mas imediato~ dos 40% retroativos 
a junho de 1990; a reformulação da atuallei de remune
ração e a elaboração- de regulamento disciplinar ade
quado à Polícia Militar. Não mais suportamos, de um 
lado, a arrogância, a prepotência, o ·orgulho e o egoísw 
mo do Comandante-Geral e de muitos oficiais, e, de 
outro lado, a fome e a miséria em rioss_os lares, junta
mente com a nossa desmoralização, como pais incapaw 
zes de sustentar seus dependentes. Essas coisas, GOVerw 
nadar, trouxeram-nos diante de vosso palácio. Estamos 
procurando aqui a última salvação. Dáwnos a oportu
nidade de continuarmo_s sendQ _ cidac_l;lo$ d~ Qem._ N~o 
recusai ajuda a vosso povo. Destruí o muro -que se 
levanta entre vós e nossas famfiias, também vosso povo. 

Se nada fizerdes e não responderdes às nossas súplicas, 
preferimos morrer ne-sta praça, diante de vosso palácio. 

S~ .. Presi,dente, tra~a-se de urna carta-apelo, assinada com 
polegares molha~~s ,de sane;1;1e, refletfndo a dramaticidade 
da situação. , . · - ~ 

Entendo a situÇlção difícil pelá qual passa o Estado de · 
Rondônia, Com dificuldades na arrecadação e problenlas qe_ 
administração. É preciso rever os _métodos administrativo~ 
do Estado, para que ele P'?~s~ sair. da "iil~Oivênci~ em que-
se encontra. . -

Hoje, ocorre com as polícias militar' e civil;. am3nhã, ou
tras categorias de servidores do Estado, çomo os ·oa saúde, 
educação, saneamen.to, reivi-ndicarão melhores salários. Não 
podemos nos furtar a encontrã.r uma saída, uma solução ur-
gente. - · '·. 

Apelo ao Governo do Est~do, às ~utC?~d';\des respon
sáveiS pela administração pública de Rondônia para que se 
sentem à mesa~ discutam, encontrem uma solução, procurem 
sanar o mais rápido possível as justas reivindicações da Polícia 
Militar, da Polícia Civil e demaiS categorias dos servidores 
do Estado de Rondónia, · 

Não podemos fazer como a avestruz, o Governo não· 
pode enterrar a cabeça ·no chão para que a situação passe; 
tem que enfrentar. tem que chamar os representantes dessas 
categorias para dialogar, discutir, para colocar a situação em 
que se encontra o Estado. É preciso fazer isso antes que 
seja tarde. 

PortantO, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é com tristeza 
e com preocupação cjue trago à esta Casa esses graves proble
mas por que passa o meu Estado. 

Queremos que tudo se resolva. Queremos que as famílias 
de Rondónia tenham paz. Queremos que as mulheres, as 

- esposas dos policiais militares_ possam voltar para os seus lares 
mas·, voltando, tenham a garantia de que pdssam ter dias 
melhores. Vai aqui um apelo ao Governo do Estado e as 
autoridades responsáveis pela solução desse problema, para 
que sentem à mesa. 

O Sr. Aureo Mello- Pennite-me V, Ex• um aparte? 

O SR. RONALDO ARAGÃO - Ouço V, EX'; Senador 
Aureo Mello. 

O Sr. Aureo MeDo- Nobre representante de Rondónia, 
Senador Ronaldo Aragão, como V. E~ sabe, é também o 
meu Estado natal a terra cujo nome hoje em dia é origiriário 
de um projeto de lei de minha autoria. Acompanho sempre 
com emoção, ternura e desvelo tudo o que se passa lá em 
Rondônia, onde vivi a minha infância. Terra que conheço 
de ponta a ponta, embora desconheça hoje em dia as novas · 
cidades que surgiram com a civilização, com o progresso e 
a evolução económica e financeira que esse Estado alcançou. 
O Governador Oswaldo Pianna chega a ser até contraparente 
meu, porque casado com a filha de um primo meu. Depois, 
inclusive, daquele episódio do assassinato do Governador em 
potencial, que era o nosso Colega Olavo Pires, Rondônia 
surgiu para as manchetes dos jornais e o Brasil inteiro, hoje 
em dia, presta muita atenção ao que se passa no nosso Estado. 
Realmente, não dá para entender que uma terra com riquezas 
extraordinárias, desde a flora, fauna, caça, pesca e até mesmo 
a indústria pesada de mineração, inesgotáveis fOnfes de pro
gresso, viva situações de pobreZã. Mas o êxodo-de-emigrantes; 
principalmente gaúchos, catarinenses e até paranaenses que 
foram para lá, depois, s-e despejou pelas estradas, rumo a 
Humaitá, ocasionando, inclusive, um inchaço naquela cidade 
amazonense, a ponto de até ocorrer uma invasão na casa 
do Prefeito, com violência e quebra-quebra, atribuídos a esses 
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moradores-de Rortdónia que fofarri ·p·ara lá. Há~ também, 
no- rio ·Madeira: o ·prOblema da miilér3.Çãõ; dO g:irimpo que; 
inclusive, não é feito racionalmente, mas de maneira d~stru-
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integrantes da representação do Estado de_ Rondônia· neSta -
Casa: Muito obriga9o. ' . · · ' · 

tiva,· e tem acarretado doenç_a e morte entre os moradores O SR. RONALDO. ARAGÃO- Senador Aureo Mello, . 
daqúel~ 'regiãO: b qUe terriõs a dizer a V. Ex~, ex-Presidente 
da Comissão- de Orçam·ento,· Senado_r trabalhador, capaz e agradeço as palavras_ditas por V. Ex~ a meu respeito. Sei· 
diligente, nesta ca-sá; é 'que ·n6s-tódos, pessoalménte-TI6s da que V· Ex• é meu amig9. Agradeço e digo que, infelizmente, 

segundo informações, ·o próprio Governo perdeu o controle 
Bancada do Amazonas, estamos à inteira disposição de, V. d p 1• M' 
Ex~ em tudo o que for" neceSsário no- Sentido de auxí~ar o ·ª------.9 teia llitar,_ dos seus próprios comandantes e chefes, 

e que a única solução é a intervenção, porque a Polícia Militar 
grand~ E~taçlo de __ RondQni_a. O problema presente, de se nãq merece mais dos seus subordinados, do seu comandante, 
pleitear uma intervênção fc!déral na Policia Militar • é 0 ·que o respeito que deveriam ter_:. A hierarquia está se acabando, 
se chamaria uma ·co~a inexplicável. A POlíCia Militár.entrar 

É 
porque --:segundo a .c.arta~_o que dizem os s~us comandados 

em greve, também não tem o menor· sentido. um.ª"· c_oisa 0 Co a do rd a c d'b'l"d d · t G - . m n pe eu re 1 11 a e, e so res ou ao ovemo 
que não podemOs acreditar, num Estado rico como 0 de_RQn- ped1'r a ,·ntervença·o para tentar ma ter a orde lss n m. o em 
dônia,"onde a produção do cacau, inclusive, supera em muitos conseqüência de que, um policial no Estado- seja ele solda-
pontos e e;m qualidade, também, a produção cacaueita da do, cabo, sargento o_u suboficial - não ganha nem sequer 
própria Bahia. V. Ex• tem inteira razão, quando diz não poder para sobreviver. Um soldado ganha, hoje, em valores brutos, 
admitir essa intervehção, que causaria um desassossego entre em torno de Cr$1.000.000,00, em um Estado que tem um 
as famílias e todos os habitantes dali. Na verdade, tem que custo de vida altíssimo. Qual a segurança que se dá a um 
haver o esforço do Governo, das- a_ut_oridades, -Oa Baricada 
Federal de Rondônia e até das BanCadas dã AD:iazónia no cidadão que arrisca a sua vida e que rece_b_e se_u salário atrasado 

· - · · em mais de_ trinta dias? Esse- é ó probleiri.a; é o caos instalado. 
sentido de se estabelecer um planejamen.to-iriaís ráciOrtal, mais 
inteligente para que esse Estado não ven_ha a passar cenas Tomamos conhecimento, através da Imprensa, que já 
vexatórias, fatos verdadeiramente vergonhosos comQ esse_s __ ~ OOriieçam·as ag'ressõe~t. Não se resolve o problema coro agres-
que estão ocorrendo e que V. Ex~ traz ao conhecimento do são_, como, por exemplo, oficiais ãgrédindo fotógrafos e espo-
Senado. V. Ex~ faz bem em botar a boca no mundo, porque sas de policiaiS. não é desta maneira! O regime de exceção 
não se pode explicar uma intervenção federal na polícia militar já passou. É preciso que se entenda que a paz, a concórdia, 
de um Estado; isso é como virar O)rtundo de pernas para a ordem se estabelecem com o diálogo franco, aberto, honesto; 
o ar, virar o Estado· de cabeça para baixo. Confesso que tudo é preciso isso para que o Estado não caminhe para o desce-
isso me parece falta de um planejamento, falta de uma aten- nheci_d.o: 
ção, de uma capacidade administrativa. V. Ex~ terá razão E_esse mais um apelo que faço, Sr. Presidente e Srs. 
em reivindicar e exigir qúe, em Ultimo caso, a -rntervençao · Senadores, ao Governador do Estado, às_ autoridades respon-
federal tenha que se voltar, não para a Polícia Militar, mas sáveispelo Estado, para que, imediatamente, procurem dialo-::. 
para o próprio GoVefno do Estado _que ali está. Estas são gar. conversar, para que se tire o Estado de Rondônia da 
as palavras de solidariedade de um rondoniense, nascido em S:ítuação_caótica em que se· encontra. 
Porto Velho, que deu nome ao Estado, que é solidário com · - Er-ãm_essas, Sr. Presidente, as minhas palavras na tarde 
V. Ex•, que aprecia e sabe do seu idealismo e o dos deJ!lais de hoje:· ·· 
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PM DENUNCIAM OFICIAIS E 
ASSINAM CARTA COM SANGUE. 

Pelo menos 350 PM assinara~ com o. próprio- sangue;
ontem, uma carta aberta ao Gpvernador Osvaldo Pianna, 
onde desabafam e reivindicam melhores salários, dizendo (iUe 
estão cansados de passarem humilhações sem terem Condiw 
ções para dar o sustento _aos s~ç.s f~miliares, acusando ainda 
"a arrogância, a prepotência, o orgulho e o egoísmo~• de vários 
oficiais. São cinco laudas assinada& pelos pblegares manchados 
de sangue que serão enviadas ao Governador. _Por OUtrO lado, 
Márcia Agrecida da Silva, Vice-Presidente da AssociaÇão das 
Mulheres dos Policíais Militares, denup.ciou que o major _ 
~onnmberg agrediu várias senhoras; inclusive uma grávida. 
A tarde, as mulheres invadiram o quartel do V BPM para 
impedir que seus maridos continuassem trabalhando. Elas dew 
sentenderam-se com 9 Capitão Paulo Carn_eiro, qtie têve sua 
farda rasgada. O Coroanda_nte do 1<:> BPM, coronel Vieira, 
garantiu que o policiamento da CaPital está sendo efetuado 
por oficiais que estão conduzindo as viaturas. (Páginas S:,dO 
1' Caderno). · 

FOTÓGRAFOS AGREDIDOS 

O repórter fotográfko Marcos Gruti:nacher foi agredido 
por dezenas de policiais militares, na noite de ontem, na frente 
do quartel do Pelotão Feminino, quanto realizava fotografias 
das.atividades de piqueteiros, que retiravam colegas do traba
lho e-secavam pneus dos veículos oficiais. Marcos contou que 
só escapou da morte porque alguns policiaiS amigos seus inter
viram, mas exigiram que o filme fosse des_truído .. Esta foi 
a condição para que o fotógrafO safsSe do lQcal. 

A violência contra jornalistas já tinha sido tentada, à 
tarde, quando outro fotógrafo do-Alto Madeira fazia a cober
tura do assunto nas proximidades do Hospital de Base. Ali 
o profissional_ foi obrigado a correr para escapai- dos grevistas. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Sr. _Presidente! ee90 a palavra 
para uma breve comunicação, em nome do Partido dos Traba
lhadores. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V. EX' tem 
a palavra como· Líder, na forma regimental. 

O SR- EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Como Líder, 
pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o mundo inteiro se ehChe de 
indignação diante da fuga do presídio dos 3ssa$Sifl0_S áe -Chicç) 
Mendes ocorrida em Rio Branco~ no Estado do Acre. DaJ;ly __ 
Alves da Silva, fazendeiro, e seu filho, Darei Alves Pereira, 
condenados a 19 anos de prisão, em dezembro de 1990, pela 
morte do sindicalista Chico Mendes, fugiram da Penitenciária 
Estadual do Acre. . _ 

Chico Mendes, que foi Presidente dos Trabalhadores Se
ringueiros no Acre, e que se tornou símbolo da lUta, nãO -
apenas ecológica, mas da luta pelos direitos da cidadania, 
direitos dos trabalhadores rurais, foi mortó de forma covarde, 
causando repercussão em todo o mundo, rio dia 22 de dezem
bro de 1988, com um tiro de escopeta calibre 12, no lado 
direito do peito, disparado por um pistoleiro éftcapuzado, 
às 18h30min, no quintal da sua casa no centro de ~apuri, 
Acre. 

Naquele dia, dois policiais militares que faZiam ã seguw 
rança de Chico Mendes estavam jantando desarmados na coziw 
nha da casa, quando o líder sindical abriu a porta para ir 

ao banheiro e recebeu o tiro. "_Desta vez me acertaram", 
-fOram SJJaS-últimas palavras antes de morrer. 

Chiêo Mendes, conhecido pela defesa da floresta amazó
nica contra os interesses dos latifundiários ligados à exploração 
da madeira, já há tempos estava Com~: que marcado para 
morrer. 

Pelo seu trabalho em favor dos seringueiros e da floresta 
amazônic_a ganhou o prêmio Global SOO, das Nações Unidas. 
Chico Mendes previu a sua morte, alertando, em carta, as 
autoridades do Governo, que estava sendo ameaçado. 

' . "b'r~, justamente os 'irmãos Alvaririo e Dãrly Alves da 
Silva, pfoprietáriós- de 'terra na região, haviam sido denun
ciados _à P-olicia Federal do Acre, mese~ antes do assassinato. 

"Quatro dias depois do crime, Darei Alves Per_ei
- ra, de 21-anos, filho de Darly, se entregou-à polícia 
e confessou ter dado o_ tiro que matou o sindicaliSta. 
Disse ter se entregado por temer repres-álias, como 

__ l~nchamento, por parte dos seringueiros." 

- "No dia 7 de janeiro de 1989, o fazendeiro Darly 
se rendeu ao cerco montado pela polícia e se entregou 

· depois de uma negociação sigilosa. Os dois foram deti
d~s. Em 15 de dezembro de 1990, depois de um julga
mento assistido por repreSentantes de vá_rias organiw 
zações ambientalistas internacionais, os jurados con
cluíram, por seis votos a um, que Darei havia assassi
nado Chico Mendes a mando de seu pai Darly. O juiz 
Adair Longuini condenou os réus a 19 anos de recluw 
são." 

Mas, o que terá causado a facilidade da fUgà de ambos 
os responsáveis pelo assassinato de Chico Mendes? Certa
mente parece ter havido alguma desatenção. Embora a Peni
tenciária de Rio Branco fosse considerada presídio de segu
rança, o fato é que houve facilidade durante a madrugada, 
pois s6 às 7h da manhã, durante a troca da guarda da polícia 
militar no pavilhão, é que se notou a fuga de Darly e de 
Darei, além de outros sete presos daquele presídio. 

Queremos aqui, Sr. Presid~nte, formular nosso apelo áo 
Ministro Maurício Corn~a para qUe se empenhe de todas as 
maneiras possíveis no sentido de providenciar a recaptura 
dos assassinos de Chico Mendes. 

Vamos fazer uma visita pessoal ao Ministro_ MauríciO 
Corrêa, na data de hoje ainda, para.estender-lhe pessoalmente 
esSe clamor, que, tenho certeza, é de toda sociedade brasileira 
e de todos aqueles que se preocupam com a defesa da cida
dania. 

Um outro assunto, Sr. Presidente, que gostaria de regis
trar, é que neste dia estou apresentando ao Senado Federal 
projeto de lei que "concede anistia em decorrência de sanções 
imputadas pela prática de a tos ou fatos que busquem resguar
dar a moralidade pública" aos brasileiros que praticaram ou 
colaboraram de forma direta, indireta ou conexa, com atos 
ou fa-toS que contribuíram para a elucidação de ilegalidades 
ou irregularidades havidas na Administração Pública Federal, 
a partir de 15 de março de 1990. 

Os servidores públicoS beneficiados com a aplica~o do 
disposto no caput deste artigo terão excluídos de suas fichas 
de assentamento funcional quaisquer registres relacionados 
com o objeto Qesta lei. 

Muito obrigado, Sr. Presidenté. · 
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DOCUMENTOS A QUE SE REFERE_ O SR. 
EDUARDO SUPL!CY EM SEU DISCURSO: . 

O Estado de S. Paulo, 16-2-93 · ·- --~-

AUTORES DA MORTE DE CHICO MENDES 
ESCAPAM DA PRISÃO 

O fazendc"ir-o Darly Alves da Silva. c seu _filho_ Darei, 
condenados a 19 anos de prisão pelo assassinato do líder serin
gueiro Chico Mendes, escaparam ontem da penitenciária do 
Acre.-
Justiça 
ASSASSINO DE CHICO MENDES FOGE DA PRISÃO 

Darcy, o matador, e Darly, o mandan_te, escaparam na 
madrugada de ontem; entidades suspeitam de conh·éncia das 
autoridades do Acre 
Altino Machado 
Especial para o Estado 

Rio Branco - O fazendeiro bariY AlveS· Cfa SÍiva e o 
filho Darei Alves Pereira fugiram ontem durante a madrugada 
da Penitenciária Estadual do Acre, dois anos e dois meses 
depois da condenação de ambos a 19 anos de prisão como 
mandante e autor da morte do líder sindical c ecologista Chico 
Mendes. A fuga d~ Darly e Darei já era esperada. "De nosso 
presídio só não foge quem não quer", justificou-se de maneira 
lacónica o secretário interino de. Segurança, Américo Carneiro 
Paes. _ - -

No próximo dia '22 de março, Darly scría transft!rido 
para a comarca de Umuarama, Paraná, para ser julgado por 
um júri popular acusado de ter assassinado _o c9rr~t_or de 
imóveis Acir Orizzi. O fazendeiro se refugiou durante 14 anos 
no Acre por causa desse crime. Chico Mendes foi assassinado 
por Darei, a mando de Darly, três meses após enhegàr às
autoridades do Acre um velho pedido de prisão do fazendeiro 
expedido pda justiça paranaense. 

Além de Darly e Darei, conseguiram fUg~r outros sete 
presidiários. Eles cerraram três barras de (erro de uma das 
grades do pavilhão a_relidado pelos policiais de segurança má
xima. Os mesmos policiais contaram que, dUrante- a visita 
de domingo, Darly devolveu a uma de suas cinco mulhere!. 
o ventilador que possuía na prisão. -

Darly c Darei já haviam _e~C?padg_da penitenciária ep-t
janeiro de 1990. Eles renderam um agente. tomaram as chaves 
e o prenderam numa cela. Os dois foram recapturados no 
mesmo dia porque o fazendeiro estava muito debilitado e 
o filho teve que carregá-lo nos braços. No Acre, onde é conhe
cida a precariedade do presídio, quase ninguém acreditava 
que Darly fosse cumprir a pena. - -

Sem segurança - Centenas de presos_ vivem em celas 
sem portas nos pavilhões cercados por uma cerca de arame_ 
e muro de menos. de dois metros de altura. Apenas oito poli
ciais tomam conta da s_egurança do presídio! I}las nenhum _ 
deles usa as guaritas porque não há iluminação. As autoridades 
de_ segurança do Acre sempre foram criticadas pelo Comitê 
Chico Mendes, integrado por entidades de defesa_da flore_stR 
e dos direitos humanos, por causa dos privilêgios de Darly 
e Darei. 

Os dois ocupavam um pavilhão inteiro e mantiriham naS 
celas frigobar, fogão, televisão e um peqUeno cornércío. Além 
disso, costumavam sair com freqüência para ir à restaUrantes, 
clínicas c até fazer visitas às casas âas rúfmoradas. No ano 
passado, parte dessas regalia~ foi C<?rta?_a quãn~O o de:lcgado 
Niison Alves de Oliveira, qUe dirigiu vários inquéritoS Contra 

a família Alves da Silva cm Xapuri, assumiu a dircção do 
presídio. 

'Ternos a suspeita de que a fuga foi planejada c facilitada 
pelas aiitoiidadcs de segurança", disse Sebastião Machado, 
do comitê Chico Mendes. "É evide-nte que Darly contou com 
apoio de várias pessoas". - -

MORTE ANUNCIADA 

Chico Mendiis: cartas 3s -autoridades do gmterno com alerta 
sobre as ameaças que vinha recebendo 

FUGA ESPERADA 
Darei e Darly: para Secretário da Segurança, "só não foge 

quem não quer" 

RÊUS FORAM CONDENADOS A 19 ANOS 

O líder sindical e ecologista CfiícO MendeS fOi assassiilado 
no dia 22 de dezembro de 1988 com um tiro de escopeta 
caJibre 12, no lado direito do peito, disparado por um pistoleiro 
cncapuzado. O crime ocorreu às 18h30min, no quintal de 
sua casa, no centro de Xapufi, Acre. Dois PoliciaiS rililitares 
que faziam a segurança de Chico Mendes estavam jantando, 
desarmados, na cozinha da casa quando o líder sindical abriu 
a porta para ir ·ao banheiro e recebeu o rlro. "Desta vez 
me acertaram", foiam suas últimas palavras antes de morrer. 

Chico Mendes se tornou conhecido pela defesa da Flo
resta Amazônica, principal~ente contra latifundiários ligados 
à exploração de madeira. Pelo trabalho a favor dos serinM 
gueiros e da floresta ganhou o prêmio Úlobal500. das Nações 
Unidas. Chico Mendes previu sua morte, aleitando em carta 
~s autoridades do governo que estava sendo ameaçado. 

Os irmãos Alvarino e Darly Alves da Silva. proprietários 
de cerca de 30 mil heCtares de terra na região, haviam sido 
denunciados à Polícia Fect"úal dO Acre meses antes do assassiM 
nato. Quatro dias depois do crime, Darei Alves Pereira, de 
21 an~s~ filho de Dafly!_ se entregou_à polícia e co_nfessou 
ter d~do o t.iro que. matou o sindicalista. Disse ter se entrCiado 
por temer represálias, como linchamento, por parte dos serin
gueiros. A polícia não acredi~ou que ele tivesse agido sozinho 
e insistiu na busca Pos. mandantes. 

No dia 7 de janeiro de 1989, o fazendeiro Darlx se rendeu 
ao cerco montado pela polícia e se entregou depois de uma 
negociação sigilOsa. Os dois foram detidos na Peni_tenciária 
Estadual do Acre _durante o andamento d_o processo. Em 15 
de dezembro de 19901 depois de um julgamento assistido por 
representantes de vários organizações ambientalistas interna
ciq_I)_ais, os_ jurados concluíram, por seis votos a um, que Direi 
hayia !1-SSassinado Chico_Mendcs a mando_de seu pai Darly. 
O juiz Adair Longuini condenou os réus a 19 anos de reclusão. 

GOVERNO DO ACRE PEDE AJUDAÃ"I'F~--~ 

Bra_sília- O Diretor da Polícia Federal, Amaury Çal_~i
no. determinou às Superintendências do Acre, Rondônia c 
Amazonas que colaborem com as polícias estaduais na captura 
de.Darly Alves da Silva _e seu filho Darei Alves Pereira. A 
bus_ça e prisão de presos foragidos é competência da polícia 
civil, mas o ministro da Justiça _determinou à PF que colabo
rasse na busca por solicitação do governo do Acre. 

Galdino encaminhou telex para os departamentos da PF 
para que incluam os nomes de barci e Darly, no Sistema 
Na_cional çle Procuraçlos e_ I111pedidos (SINPI), urna relação 
de nomes de foragidos e de pessoas que nã9 podem atravessar 
as fronteiras brasileiras. 
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A fuga poderá "comprometer a imagem do Brasil" no 
Exterior. segundo o Ministro Maurício Corrêa. Ele foi infor
mado da fuga dos assassinos de Chic_o Mendes ontem de manhã 
pelo secretário de Justiça do Acre, José Elias Chaul. No eticon-
tro, o secretário pediu ajuda à Polícia Federal. __ 

Corrêa afirmou que-o--governo estava disposto a colabo~ 
rar, mas lembrou que a ajuda fcder~l çiependia de um pedído 
formal do governador Romildo Magalhães. "A Constitujção_ 
diz que assuntos de segurança púbHca sãó dC ca_mpêtcncia 
dos Estados, só sendo permitida inter'[enção fcci~ral media_ntc 
solicitação dogovernador", explicou. O ministro lembrou que, 
há menos de dois meséS, ã seCretário de Justiça do Acre havia 
reclamado das dificuldades para custear<;~; -seguranÇa de bar_tí 
e Darcy. 
ASSASSINOS DE CHICO MENDES FOGEM NO ACRE 

JornaldoBrasil, lll!llllllllllllllllllllllllllll6-2-93 
Darli Alves da Silva e seu filho Darei Alves Pereira. 

mandante e autor, respectivamente, da ,norte do líder súin
gueiro e ecologista Chico Mendes, em dezembro de 1988. 
fugiram ontem da Penitenciária Estadual do Acre. em Rio 
Branco. Eles estavam condenados a 19 anos de prisão c Darli 
transferido para o Paraná. para ser julgado por outro assas~ 
sina to. 

A fuga foi recebida com protestos c_m _div_ersos· países. 
Entre os que a ela reagiram com indignação figura ó -v!Ce-pre~ 
sidente dos Estados Unidos, Al Gore. O Ministro da Jus~iça •. 
Maurício Corrêa, determinou que a Polícia Federal vigie rron
teiras, porfos a aeroportos, para impedir que os assassinos 
deixam o país. 

Jornal do Brasil 
ASSASSINOS DE C!-IICO MENDES FOGEM DA PRISÁO 

Fazendeiro seria julgado em março no Paraná por outra 
morte e secretário interino de Segurança já previa que ele 
escaparia. 

Altino Machado 

Rio Branco - O- fazendeiro Darli Alves da Silva c o 
filho Darei Alves Pereira fugiram ontem, durante- i madru:. 
gada, da penitenciária e'stadual do Acre, no dia em que co-m
pletaram dois anos e dois meses da condenação a 19 anoS 
de prisão, respectivamente como mandante e autor do tiro 
de espingarda que matou -p líder s_iiJdical c ecologista ChicO 
Mendes ·~A fuga de Darli e Darcy já era esperada, poís de 
nosso presídio só não foge quem não quer". declarou o secre-
tário interino de Segurança, Américo Carneiró-Pacs. _ 

No próximo dia 23 de março,_ D;:trli seria transferido para 
Umuarama, no Paraná, para ser julgado por um Júrl {>ópulai 
pelo assassinato do corretor de imóveis ACi{ Urizzi. O fazen
deiro se refugiou no Acre por causa desse criqte ·dur·arite 14 
anos, sem nunca ter sido importunado pela Justiça local. Chico- · 
Mendes foi assassinado no dia 22 de dezembro de 1988 por 
Darei, a mando do pai, Darli, três meses após- entregar às 
autoridades de segurança do Acre um velho pedido de prísâo 
do fazendeiro, expedido pela Justiça do Paraná. - · 

Além de Darli e Darei, conseguiram fugir ontem outros 
três presidiários. Eles serrararp barr?s de ferro de Uma das 
grades do pavilhão apelidado ironicamente pelos policiãis de 
segurança máxima. OS niésmos policiais contaram que durante 
a visita de domingo Darli devolveu a uma de suas_ cinco mulhe
res o ventilador que mantinha na- Prisão. 

Primeira fuga - Darli e Darei já haviam escapado da 
penitenciária em janeiro de 1990. Eles ren-deram Um agerite
penitenciário, tomaram as chaves e o prenderam numa cela. 

Os dois foram recapturados no mesmo dia porque o fazendeiro 
estava debilitado e te~e que ser carregado nos braços do Filho. 
No Acre" quase nitigllém acreditava que Darli fosse cumprir 
te:q~ p~·~i.i,''poi- causa da precariedade do presídio. 
_ _____ Ce_~!~~-a~_de presos_ vivem em selas sem portas nos pavi
lhQt!s protegidos por uma cerca de arame e um muro de menos 
de dois metros de altur~._Apenas _oitq policiais civis e militares 
_tomé.l_tp_Ç,Ot)ta d~.-~egur.~_~ça. do presídio, mas nenhum deles 
usa aS g1,1aritas, porque fora dOs pavilhões-ílão existe ilumina~ 
ção. As autoridades de segurança do Acre sempre foram criti
éada·s PelO COmitê Chico Mendes, integrado por várias entida
des de defesa da_ flor-esta e dos direitos humanos, por causa 
dos privilégios coricedidos a Darli e Darei. 

Os dois ocuparam durante muito tempo um pavilhão in
teiro onde tinham frigobar, televisão e geladeira e um pequeno 
comércio. Além disso, costumavam sair par?. freqúentar res
taurantes, clínicas e até fazer visitas às casas das namoradas 
e mulheres: No ano passado, parte des_sas regalias foi cortada 
quando o delegado Nílson Alves de Oliveira, que presidiu 
vários- inquéritos contra a .família Alves da_Sil_va, assumiu 
a direção da penitenciária. Há 15 dias, Darli deixou. uma 
clínica de Rio B~anco onde tratou uma úlcera no estômago. 

Cumplicidade - O GOvernador Romildo M~galh.ães e 
O Secretário de Segurança, José Elias Chaul, segundo informa
ram seus assessores, estão em Brasília tratando da liberação 
de verbas para melhorar a segurança do presídio iocal. Em 
maio de 1990, em uma de suas primeiras interinidades no 
cargo, Magalhães visitou, o presídio e ouviu demoradamente 
as queixas de Darli, que se sentia injustiçado. _ 

"Temos suspeita de que a fuga dos dois criminosos foi 
planejada c facilitada pelas autoridades de segurança", çl_jsse_ 
Seb_~tiã_o Machado, do Comitê Chico Mendes. 
.. E evidente que eles contã.fa:m com apoio de várias pessoas 

de fora. "Membros do Comitê Chico Mendes_ disseram que 
a fuga de Darli foi planejada para oc_orrer agora e cair no 
esquecimento com a: chegada do carnavaL" 

Negociação - O crime cometido por_ Darli em Umua
rarna prescrcvará em agosto, mas o Tribunal de Justiça do 
Paran~ já havia se cor:nprom.etido a levar o fazendeiro a julga
mento. As despesas com a transferência seriain custeadas pelo 
governo do Paraná, pois o Judiciário alegou não ter verba 
para a escolta e o transporte do réu. 

O Comitê Chico Mendes e o Conselho Nacional dos Serin
gueiros estavam a_rticulados numa negociaç_ão sob o comando 
da advogada_ Maria José Uriz~iviúva do corretor de imóveis 
assassinado por Darli. Mafia JÕsé, que rriora em Pírrienta 
Bueno (RO)~ localizou na cidade o pistoleiro Osório que assas
sinou o pai de Urizzi, também em Umuarama, a mando de 
Darli. Como o crime já prescreveu, a viúva tentava convencer 
o pistoleiro a depor contra o fazendeiro. 

CORRÊA ACIONARÁ DPF 

Bras11ia- O Ministro da Justiça, Maurício Corréa, deier
mínou ontem à Polícia Federal que intensifique a vigilância 
nas fronteiras, portos e aeroportos de todo o País para impedir 
a fuga de Darei e Darli Alves, assassinos do líder seringueiro 
Chico Mendes. Corrêa estuda a possibilidade da PF atuar 
em conjunto com a Secretaria de Segurança do Acre~ Para 
iss.ô, porém, precisa de uma solicitação formal do Governador 
do Estado, Romildo Magalhães. 

O Diretor-Getal do DPF, Amaury Galdino, i'nstruiu on
tem as superintendências do Acre, Rondônia e Amazonas 
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para que colaborem na Iocalização'dOs 3s'sassinos êós·preridam 
caso apareçam nas súas ã"reas de jurisdição. íf~ :" · ·: ·,~·-L; 

A notícia da fuga dos assassinqs,cle. Chic;o_Men~es çhegou 
a Brasilia pOr vOlta do meio-dia, cp.:iàndO:o $ecrei:â_~Q d~ Segu
rança do Estado, José Elias Chaul~ és'úlVa reunido'cdrit Corrêa 
para discutir as dificuldades finance-iras do siStema p~!nHCn
ciário em sua regiãO. Chaul acabava de_ explicar ao Ministro 
que apenas a segurança dos dois- prinCipais P!i_si_one_ifos c!o 
Acre. Darli e Darei. exigia uin coiltingerite.de 40 .tJ~n:ten~. · 

O Ministro considerou "muito grave" a fuga_ dos assEt_s,..: 
sinos do líder seringueiro, principalmente pela proVàveJ repe.r~: 
cussão internacional do fato. "A imagem do Brasil pode ficàr: 
bastante arranhada com este episódio't~ com~ntott.' . '' .. \ 

.'• I• '• ,,_.,,· 

NOTÍCIA CORRE MUNDO 

Brasília - O VíCe~Presidente. do~-- EStadoS Unidos~ ·AI 
Gore, ~ti~ista dos direitos ?u_manoS~e~:da_ ca_~~a--~~~~?~.i~a. 
e as mats ~~portantes orgamzaçõ~s ,nao~g_qyerp~~é~t,,s ,do~
Estados Umdos e da Europa reagiram com_ md1gnaça9 à ft)ga 
de Darli e Darei. ~m r~união_no fim dit_t~_rctec·d~ cor.tiem~. 
o Comitê Chico Mendes. integrado por sindicatoS; •. religiosos. 
e seringueiros, decidiu encaminhar _men~l!gens_ a ._entidades 
de defesa dos direitos hUmanos ·ae dezCnas. cfe P.~íses. tlerlun· 
ciando a fuga, a omissão das autoridade& brasileiras _c;:.o.cic.séaso 
da Justiça. · - ,. - -,~-~ .. : ..•. :~---.- --

"A fuga dos assasinos de Chicç _M~_ild~ comPromete 
e muito a imagem do Brasil em nível internacional'\ pondera 
a Presidente do Instituto de Estudos Ama~ónicos (IEA),' AQ
tropóloga Mary Alegretti, uma ~das_ ~.n;tigas mais próximaS de 
Chico Mendes. "Parece que tudo jif eStava a-r~ado bfi m~,tito. 
tempo'', denuncia Gumercindo Rodrigues. Díretor do:Sin~_f.. 
cato dos Trabalhadores Rurais de Xapuri. .. Há tempos vinha .. 
mos denunciando a possibilidade de fuga dos assassinos de 
Chico Mendes e nenhuma providência foi .t,o~_~dé!;~\ a-~u~a. 

Sem barreiras- Gum:etcindo Rodrigli~s revelou que náo 
encontrou nenhuma barreira policial na estrada entre Xapurl 
e Rio Branco, que percorreu ontem. e- cre_Qitou à omí~são 
das autoridades policiaiS do Estado as fàcilidades encon~r~das 
para a fuga. "'Para nós, a fuga deles não foi surpresa''. ~firmott. 
Ainda ontem, o Comitê Chico Me-ndes havia recCbidO râll: 
de protesto de organizações não-gov~tnamentais -Qos E:-tados · 
Unidos, Espanha, França, Portugal e Dína.ni.ari:a _e ·te-IefO~ 
nemas de vários Países. - - · 

Para GUrilercindo Rodrigues-. a fuga de Darlf Alves ·da 
Silva foi arquiteiada pai-a evitar que o mandante do assassinato 
de Chico Mendes fosse levado a julgam~nto em l)'niu;:n~a~ª; 
"O próprio Governador do Paraná, Roberto Requiãó, Vinha 
pressiOnando para que Darli fosSe levado a julgamento em 
Umuarama", revela Alegretti. _ . __ . 

Ambientalistas norte-americanos como Steve SCh3rtZin-~n 
e Barbara Bamble, na National Wide/ife Federãtion, qu~ esti· 
veram ao lado de Chico Mendes na (uQdação do Conselho 
Nacional dos Seringueíros. envíaram faX Cmiem -ac; -Coinité 
Chico Mendes, pedindo detalhes da fuga, comprometendo-se 
a mobilizar a opiriiãO Pública dos Estados Unidos para pressio
nar o Governo Brasileiro a não medir esforços para recapturar 
a dupla, . -

Advogado - Ainda ontem, o advogado d~ famflià de 
Chico Mendes. Márcio Thomaz Bastos. pediu providências 
ao MiQistro Maurício Corrêa, Tàinbém pediu garantias de 
vida "'a todos aqueles que estão jurados de morte nO Ac:re. 
designadamente a viúva e os filhos de Chico MCndes'~~ - -

Q,Gfol)o , , 16-2-93 

.,, - ''' ''·'' '' "ASSASSINOS DECHICO 
1 ' :.• . ME/'i'DES F()GEM DA PRISÃO 

. ~ .b.arii Alv~s da Silva e seu filho Dard Alves Pereira, 
condenados a 19 arios de prisão pelo assassinato do sindicalista 
Chic;ó 'MencJ.e.~. em Xapurí, no Acre, em dezembro de 1988, 
fug:~taf!1_na:-tT!á<;lrugada de ontem da Penitenciária de Rio Bran
-~~-~- <? fai_ç_~~eif~ •. s-eu filho e mais sete presos serraram a 
grade da janela_ de ~ma cela do pavilhão que deveria ser 
de: segutailÇá .. m,;ixima. Mais de 50 policiais vaSculham Ríó 
BranCO é. aS cidades 'na fronteira com a Bolívia. O Secretárió 
c,fe_ $êgúratiça- ~,q ACre ein ·exercício, Àmérico Carndro, disse 
que ~·a (uga. e_ra 'pi"evisível. pois a penitenciária não oferece 
~gur3nÇa .. ·. Darli ... nos próximOS dias. seria transferido para 
U_l!"uarai1}~~ no: Paraná, para ser julgado pelo assassinato de 
un_t. corre~a_r ~e il!l~VeiS, em 1973. A fuga teve imediata reper-
cus~~~ no e;;cterior.- _ 

4 . .() l'~is' 
16-2-93 

A FUGA PREVISTA DE DARLI E DARCI 
., Assassinos de Chico Mendes serram a grade da janela 

e escapam da Penitenciária de Rio Branco 
Éds~n L~ls ....... . 

Rio Branco --0 fazendeiro Darli Alves da Silva e seu 
fi~ho Darei A~ves Per~ira,· condenado a 19 anos de prisão, 
em dezembro de i990, pela morte do sindicalista Chico Men
de_.s_:Jugi_raíri na m.·adrugada de ontem da Penitenciária de 
Rio Branco, o·ndC estavam presos desde janeiro de 1989. A 
fuga~ Somenté foi d~Scoberta por volta de 7h da manhã, durante 
a ·_tro~ de guarda da Polícia Militar no pavilhão. OUtroS- Sete 
presOsescapáfam- junto com Darli e Darei. ------

Os matadoreS de Chico Mendes serraram uma pequena 
grade que. Serve como janela da cela 16 do pavilhão de segu
rança máx:ima, onde estão outros 40 presos de alta periculo
sidade. Vm preso. disse que a fuga estava planejada há alguns 
dias:· 

· ·;_Toda fuga aqui é- bem planejada. Se não for, é coisa 
4e PQfrQ ~ n~o dá Ç.ez1Q_-:-: di!;se_ o preso. 

9' dífeior.dÕ-présídio, delegado Nilson Alves de Oliveira, 
que.prendeu·oarli em janeiro de 1989, um mês após a morte 
d~ Chico Mendes, responsabilizou a PM pela fuga. Ele disse 
que ·a_ segurança do fazendeiro e de seu filho era feita pela 
Prilíçia Militar. •. qUe; na_ noite da fuga, tinha apenas cinco 
homens nO paVilhão. O sargento Borges, responsável pela 
guarn~ção da penitenciária, e os _soldados que estavam na 
_guarda foram·l,evat?os para o quartel da Polícia Militar, onde 
serão ouVidos. 

Pouêo Se' sabe sobre a fuga, mas um preso que não quis 
se idc;nti_fica~ _dis~ ~o~c;ljretor. da penitenciária que urna cami
nhonete ~St!)va esperando pelos fugitivos do lado de fora do 
pres(dio, que e cercado apenas por arames. 

-- - Este _é O u·nico- presídio no mundo em que, depois 
da .cela~ não há nada mais que segure um preso -- disse o 
dc::legado Nilson Alves, que ontem comandou uma equipe 
(je bqsca nas proximidades de Rio Brancc, 

Ontem, o secretário_ de Segurança em exercício, Américo 
ÇatneirO, mandou instaurar inquérito para apurar as responsa~ 
bjl~ades d_a fuga. Ele disse que vai ouvir pessoalmente alguns 
presos e os policiais que estavam de plantão na madrugada. 
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A preocupação da Polida é que, entre os fugitivmi~·eStâVa 
o ladrão de carros José_S()are~,d,e q~_ei_ré,s._p~~fundo-cQOhe
cedor do território bolivi"a~no, pará oridc!-lev~va os veículos 
roubados em Rondônia e- no Acre. No dia. ehi" qúe foi _pi-esó 
em Guajará-Mirim, Rondônia, ·Que1I'ós' tjnhã t.imà pàSsilgêtn 
marcada para o Japão. Darli Alves e se_u, filho podem te"r 
usado o ladrão para entrar na Bolívia. -A fúga de Onteni foi 
a quinta bem-sucedida no presídio de Rio· BÍ"anco nbS_ííltírriôs~ 
dois meses. · -~ ·-·- ,. 

SECRETÁRIO NÃOTRE EM EXITO NA CAPTlJRA 

Rio Branco ~Mais de 50 policials ~iÚ~~r~s·: ~iViS ~~f~d~C 
rais estão trabalhando na captura do fazeitdeirq· ParH--:~htes. 
da Silva e de seu filho Darei Alves P-ereira. A Secret&.rià 
de Segurança Pública já comunicóil a fugâ ~ polfcla de iodos 
os estados da fronteira e colocou em 'alerta' as _delegacias ,de 
Extrema, Plácido de Castro e BrasiléJa. que-_fi'Caníha fróbte.iiii 
com a Bolívia. Mesmo assim, o secretário Àinérlco éí:lrrteirO 
Paes não acredita- que possa recapturãr os fug{tívOS: · · 

- Acho que eles já estão distantes, do_.Es~ado --:-:4i~Se 
o secretário, que ontem recebeu ligaçõeS até do exté.rior pedina 
do informações sobre a fuga. _ _ 

A polícia não tem qualquer pista sobre os fugitivos. Sabe 
apenas que um táxi foi roubado pouco ·depois-da fuga, e acre~ 
dita que ele foi levado por José Soares de QUeiróst __ o uzezi- . 
nho", que foi preso em Guajará-M~D_m pOr ter roubado m'ais 
de cem veículos entre Acre e Rondôilia. -. · ._., · 

-O que poderíamos fazer, esÇa.Jnó~jazc:rtdQ.: ·ÇOtinlOj~. 
camas a fuga para os estados vizinh9s e.Ylilm<:':~ in.s~~-!-!~~-~J~quéa 
rito para apurar o fato ~ disse o seçr_etáriç .. que <;testgnó'!' 
apenas dez policiais civis pata tentar recapturar Datli c:: Dat_'ci.-.. 

A PolíCia Militar montou barreiras em ~oç,\as as. ~(_d~s· 
da cidade e em alguns municípios de acesso a o__uti:Os eS:tB:dõs 
e à Bolívia. Todos os homens que entfaram- de serviço Oittelh 
ficaram de prontidão. 

POLÍCIA FEDERAL TAMBÉM PAIÚICIPA DAS 'BUS-
CAS -,__ ,, "-

Brasília -A Polícia Federal no Acre, Ron:dônía e _Ama.: 
zonas está participando das operações de_busca· dos -~s-~inOS 
do sindicalista Chico M~ndes. O ~niStro ·da Justiça, Maurício 
Corrêa, disse ontem que os postos da Políciâ Fedei-ai ·mis 
fronteiras foram acionado~ par~ ~v~tar·_que Os dOis. ~éíxe"m 
o país. Para Corrêa, a fuga de Darli e DarCi pode_ prejudicar 
a imagem do Brasil no exterior: _ · . : -~--.. :_- __ -·-. 

- A imagem do Brasil pode sei- ã!riülhada--Õa medtd:a 
em que o assassinato de Cbico Mend~S te-ye uma grand'e repér~ 
cussão no exterior- disse. _ -: ·--· ·_ · =· .~. • ·,- ·:· 

O secretário de Justiça do Acre, 'José Ellas" Ciui.ul;·diS~-
que, recentemente, o governador· ~oxjlilél(l M~alhãeS e'itu:e
gou ao ministro da Justiça, Maurício Corrêa; um docuntentó
alertando para a possível fuga de Da:rli e 'Qarçi. · - · 

- Não considero fuga. Fuga é quando se trata de. um 
arrombamento. Eles saíram com m~ita facilidaJie, sem qual
quer colaboração da segurança -disse o SeCretário~ aér~·scEt_l
tando que recebeu um rel~tório sobre a _ru:ga,_ na rilâfihã de 
ontem. · - · ·-

Segundo Corrêa, o gOvernador do Ácre já havia ritania· 
festado preocupação quanto à possibil\d@.de de fuga dóS assá5" 
sinos de Chico Mendes devido à falta de re~urSos_para a }Jollcili 
Militar do estado. Para aumentar o r~passei de_ recuiSóS'_i:,~~~ · 

. ' 

O .s€n:or.~ ~a~rício Co-rr.ç_a quer_ que seja aprovado no Congresso 
o Futldo Penl:tenciári,Q~· que receberia verbas das loterias. 

: ' NECLiGENciAVAI AUMENTAR A 
,. ; P~E.SSÂO,r,\/):S,'~T,JA SbBRE BRASIL 

José Meirell~s Passos . ....._, Correspondente 
Washington...:- As conseqüências da fuga de Dar li e Darei 

poderão· ir além ·da área juiídico-policial: há o risco desse 
fa~o p-tóvo'car 'uhl atrito diplomático entre o Brasil e os Estados 
Upidos.· Dias ~trás. o novo Governo americano anunciou que 
passaria a- mollitorar mais' de perto o respeito aos direitos 
humanos e ao-meio ambiente no BrasiL Ontem, um funcio
Oárío ainericài10 comehtóucque a fuga era um mau sinal. Ele 
disse que seu Ooverno estava solicitando mais detalhes a res-
peito. - _ .- _ 

: ...... O fat~ 'de terem conseguido escapar indica uma fragili
dade do sistema. Mas o.que mais nos preocupa é saber que 
essa fuga já era esperada, por causa do tratamento especial 
que aqueles ddis prisioneiros vinham recebendo - disse o 
fu_nCíónário. ·· ·· 

Ele indicou que a teação americana deverá ser transmitida 
âõ GóVe'hio do Brasil através dos canais diplomáticos. Asses
sores-do Vice-Presidente Al Gore, ambientalista que conheceu 
Chico Mendes e ·apoiava a sua causa. disseram que ele por 
enquanto não· tinha declarações públicas a fazer a respeito. 
Grupos ecológicos. que patrocinaram uma campanha mundial 
pela punição de Darlj e Darei. reagiram com muita preocu
pação aQ saber da novidade através da rede de televisão CNN. 
que repetiu a notícia várias vezes ao longo do dia. Ontem 
foi feriado nacional nos Estados Unidos (Qia dos Presidentes), 
e ãquelas ·entidades não funcionaram. Ainda assim, houve 
umà intensa trdca de telefonemas entre seus dirctorcs. Um 
deleS, o antropólogo Steve Schwartzman. do Environmental 
Defense Fund. $ediado em Washington. disse temer pela Segu
t'an~a de outros seiin_guc.:Hros. 

~Essa n-~tfcia é extremamente preocupante. Temos ou
tros arnigo~ lá que ag?ra co~em mais riscos de vida - disse 
ele. . . · · . 
_ - _·Foi~Schwartzman quem apresentou Chico Mendes ao· 
muiidO: Ele viajo,u Por vários países em companhia do sindica
li~ta e_partiCipou ativamente de sua luta. 

.. ~-A fUga ãunienta a ameaça que existe contra milhares 
de pessoas como .. Chico Mende~- disse Schwartzman. 

··--- . '· --- . 
OSMARINO. CULRA UDR E GOVERNO DO ACRE 

.O _OifÇú:)r ExecutiVo do Conselho Nacional de Serin· 
gUeiros, Osni.artrlo Am.âftcio' Rodrigues, amigo de ChicO Men~ 
des, tesJX'!ÍlsàbilizOu ontem as autoridades do Acre pela fuga 
de. Darli e' de Datd. Alves Pereira, e propôs uma intervenção 
ted~r_al na JustiÇa do estado. Qsinarino disse ter entregue 
à JuStiça úin"dossiê. coni .depoimentos de pessoas que particí
pa:ram 'de um encontro da União Democrática Ruralista 
(UDR) há um aho, quando foi planejada a fuga. 

·.-Não há dúviçlas da participação de autoridades e fazen
'deiros~ Mostramos denúncias de que tudo vinha sendo plane
j~~o pela uoR. Em Ve'z de refOrÇarem~ segurança, deixavam 
os dois-soltos pela cidade.-acusou Osmarino, que pretende 
apresentar seu -do~siê ao Presidente Itamar Franco. 

·· Para Osmartno, o desinteresse da Justiça ficou claro quan
do outroS acusados- pelo assassinato de Chico Mendes esca
param. 
. . ,..:_Denunciamos à polícia onde os foragidos estavam e 

não fizeram nada . 
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VIÚVA TEME REINÍCIO DA VIOLÊNCIA 

RiO Branco - Para a viúVa de Chico Mend~s, Ilzamar 
Gadelha Mendes, a fuga foi premeditada por outr:l].s pessoas 
envolvidas no assassinato do sindicalista e que estão fora da 
prisão. Ela soube da notícia- ao OUvir uin--prog~am.~ de _r~~io _ 
e afirmou que o clima de violência pode recomeçar emXapuri. 

-Para nós, esta notícia foi um grande- chOque:· Essa 
história da fuga é um disfarce--e nenhuma desculpa que a 
polícia der vai me convencer de que tudo não estava preme-
ditado- disse IIzamar.- · 

Ela acredita que o julgamento de Darli em Umuarama, 
no Paraná, marcado para o mês que vem, pOde ter alguma 
ligação com a fuga: - -

-Isso já vinha sendo arquitetado há muito tempo, por
que ele ameaçou revelar o nome de todos os envolvidos na 
morte de Chico. Facilitar a fuga foi uma man'eiia de ·mantê-lo 
de boca calada- disse a viúva sem, contudo, identificiti quem-
estaria interessado na fuga de Darli. 

Pela manhã, os representantes de entidades que forrilam 
o Comitê Chico Mendes estiveram reunidos com o Secretário 
de Segurança e-m exercício, Américo Cameiro-Paes,"que eXpli
cou as providências que acpõlícia "está tomando para tentar 
recapturar Darii e seu filho Darei. As explicações de AméricO 
colocaram em dúvida a eficiêncíâ-das buscas. 

-Não sabemos quem está artiCulando as buscãs. Há 
um grande desinteresse e-m-pegar- Dar! i - protestou um dos 
representantes do Comitê, Sebastião Machado. · 

SEGURANÇA MÁXIMA QUE NÃO TEM MUROS 

Rio Branco - A Juga de Dãrii e Darei já era esperada 
pelo secretário de Segurança do Acre em exercício, Am~rico .. 
Carneiro Paes. Segundo ele~ a fuga ·'não foi_ novidãde-cPara -
ninguém". O secretário disse que a pe-nitenciáriã, que deveria 
ser de segurança máxima, não-oferece as _Inlrl."im_as condições 
para manter os presos. Não há muros em torno_ do prédio 
e os dois pavilhões onde são ma"ntídos_os detentos mais perigo
sos estão parcialmente destruídos por rebeliões ocorridas re-. 
centemente. 

Todos os holOfotes -do presídio e as guarit-as, localizadas 
em áreas estratégicãs, fói<im OesatiVadÇJs há __ a~guns anos. O . 
presídio abriga 250 presoS, o çlobro de sua capacidade. No 
pavilhão de seugrança máxima, onde estavam os fugi~iyos, . 
existem 24 celaS ocupadas por 40 presos. A última fuga :ãcon-
teceu há dez dias, quando 11 detentos escapararrrpelo portão 
da frente do presídio. O Secretário de Segur~mça,_ José ~lias 
Chaul, está em Brasnia tentando conseguii' -r:-e:~~_r.sqs-Qal-a_ r~f_Qr::. 
mar o-presídio. 

GRUPOS ECOLÓGlCOS11REPARÀM PROTESTO 

Entidades ambientalistas-já se mobilizam para protestar 
contra a fuga de Darli Alves da Silva e Darei Alves Pereira, 
assassinos do sindicalista ChicO Mendes. A Campanha Nacio
nal pela Reforma Agrárfa - coor'denadã pelo sociólogo Her
bert de Souza, o Betinho - denunciou o fãto a entidades 
internacionais, como a Anistia Internacional; a Rainforest 
Action Network e a EnvirOnment Defense Fund. Os Defen~ 
sares da Terra planejam um grande movimento para amanhã. 

Para Betinho, a situação exigirá empenho' do Ministério 
da Justiça para a apuração de responsabilidades no Governo 
do Acre e a captura dos fugitivos. Integrante do grupo Defen
sores da Terra, o Deputado Estadual Carlos Mine (PT -RJ) 

atribui a fuga às articulações da União Democrática Ruralista 
(UDR) "'com ramificações na polícia e na Justiça do Acre". 

O advogado Márcio Thomas Bastos, ex-Presidente da 
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em São Paulo, enviou 
uma carta ao Ministro da Justiça, Maurício Corrêa, protes
tando contra a fuga. O jurista trabalhou como au_xiliar de 
acusação no julgamento que condenou Darli e Darei. Na carta, 
o advogado diz que a condenação dos dois foi uma exceção 
à regra. 

-A condenação de Darli e Darei foi exemplar e excep
cional na tradição de crimes sem castigo que se cometem, 
há anos. no campo. A fuga agora ameaça a luta e a mobilização 
de toda a sociedade. 

NA PRISÃO, A MORDOMIA DE 
FREEZER. FOGÃO E TV EM CORES 

Dos 19 anos de prisão a que foram condenados, em de
zembro de 1990, pelo assassinato de Chico Mendes, o fazen
deiro Dar li Alves da Silva e seu filho Darei Alves Pereira 
passaram pouco mais de três anos em um pavilhão especial 
d~ Penitenciária de Rio Branco. Com direito a freezer, televi
sao colorida, fogão e rádio na cela, ocupada também por 
um outro filho de Darli - Olaci, condenado a 12 anos, por 
tentar matar dois seringueiros de Xapuri, e desde o ano passa
do em liberdade condicional. 

No pavilhão, com 24_celas, estavam Darli, seus doís filhos 
e mais 3Tpresos. Com f(>rte influência sobre os guardas, Darli 
fez do local o mais procurado da penitenciária. Em poucos 
meses, dominou o comércio de cigarros e comidas enlatadas 
na cadeia. 

· A despensa improvisada na cela era abastecida por uma 
de suas mulheres, Maria Gorete, que mora em Rio Branco. 
Foi a presença de Maria Goretc na cela de Darli. em março 
de 1991, que provocou a primeira crise entre o fazendeiro 
e a direção do presídio. Ela ficou a noite toda com Darli 
reg_ali_a pcr~nit~da pelos po!iciais de plantão. Três sargento; 
foram punidos com 15 dias de reclusão. 

Darli, várias vezes, cruzou o portão da penitenciária, 
acompanhado por dois pOliciais, para se'r examinado :Por seu 
médico, pois sofre de úlcera. Numa dessas idas ao médico 
o fazendeiro foi visto no banco, sacando dinheiro, e dcpoi; 
no seu restaurante prediteto em Rio Branco. 

. JULGAMENTO NO PARANÁ É PREJUDICADO 

-Rio Branco ~A fuga de Darii aconteceu um mês antes 
de _seu julgamento em Umuarama, no Paraná, onde ele res
ponde a um processo como mandante da morte do corretor 
de imóveis Acyr Urizzi, assassinado no dia 28 de junho de 
1973. Darli seria enviado até o fir;tal do mês para o Paraná, 
em utrt avião cedido pelo governo do estado. O julgamento 
estava marcado para o dia 22-de março e o criin~ pode prescre
ver em jUnho caso não seja julgado. 

Segundo Maria José, a mulher de Acyr Urizzi, seu marido 
foi emboscado por dois pistoleiros de Darli em uma vila conhe-
cida por Nova Jerusalém. -

Condenado pela morte de Chico Mendes, Darli foi sen
tenciado a 19 imos de prisão, mesma pena estabelecida para 
Darei. Uma sentença do Tribunal de Justiça do Acre anulou 
o júri de Xapuri e o caso está sendo apreciado pelo Superior 

·Tribunal de Justiça. 
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PROJETO DE LEI DO SENADO N• , DE 1992 

Concede anistia em decorrência de sanções impu
tadas pela prática de atos ou fatos que busquem resguar
dar a moralidade pública. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l" É concedida anistia civil, penal, trabaihiSta e 

administrativa aos brasileiros que praticaram ou colaboraram 
de forma direta. indir~ta ou con~xa com atos_ ou fatos que 
c~mtribuímm para a elucidação de ilegaiidá~des_ Ou_ iircgU.la
ndades havidas na administração pública federal a- pâi'tif"de 
!5 de março de IY90. ·· 

Parágrafo únic-o. Osservídon.!S púbtlcoShCileflciadoSCom 
a aplicação do disposto no caput deste_ artigo, terão excluídos 
de suas fichas de- assentamento funcional qualquer ieg"ístfo 
relacionado com o objeto desta ld. --- ---

Art. 2'' Esta ki c_ntra em vig9r na" d_ata de ~ua P~?_l:i.
cação. 

Art. 3" Revogam-se as disposições em córHráriõ·: 

Justificação 

Para se concretizar o processo de_ impeachment do Presi
dente FernandO Collor de Mello, foi necessário _trilhar um 
longo percurso no qual se engaJOu -toda ·a sodedade brasileira. 
Todavia, vários cidadãos ao se empenharem ativamcnte na 
tarefa de auxiliar a rest(.\u(ação da é~ka_e da moral na atividade 
pública foram punidos e estão Sendo processactós:_· _ 

Convém fazer um breve retrospccto da conjufitura nesses 
longos meses clo Governo Collor de Mello. Já no curso dos 
anos de 1':190 a 1991: ·aVoí_umri.varn-se ·vccmc.nt~l'-h;tcÜcios de 
ilicitudes e irregularidades no âmbi~Õ do Poder EXec.utivQ Fe
deral, notada mente em relãção a r!!gularidadc no uso~ ~-rnpre
go e destinação dos recursos públicos. Os desmandos eram 
sistematicamente denunciados pela imprensa e, no-·seio do 
Congresso Nacion_al, _r~:!:ç_La_ma'!'_am-sc- providências no sentido 
de coibir os abusos e punir os responsáveis. 

A gestão executiva pass~da. como foi f<irtamenfcs:ompro
vado, inverteu os valores Consagrados, passarldo a usar -das 
faculdaJt:s dt: que dispunha de forma_ indevida, ora com mani
festo abuso de poder, ora incscusável desvio de po-dC_r __ CooínO 
invariavelmente ocon:e_q1,1~ndo o Poder é exercido _de"-for_ini 
iníqua, deu-se também ao 10-ngõ--do processo graves ataS de 
injustiças no plano pessoal. Situações extremamente irijusta 
corno a punição de advertência imposta ao servidor do Tribu~ 
nal de Conta~ da União, Clemente-Afonso Pereira de Souza 
que, na qualid~tdc de Analista de Finanças e co-ntrole Externo 
daquela Corte, contribuiu sobremaneira para a elucidação 
de escândalos envolvendo a aplicação de recursos públicos. 
Casos scmelhantt:s ocorreram também no âmbito do Minis
tério da Fazenda, comO o do servidor Fernando Cr"áudio Antu
nes Araújo que foi afastado de seu órgão por exemplo, -
Departamento do Tesouro Nacio.~_al e. até hoje não teve seu 
processo conclu~o. Tais situações .estãci ti eXigíi--sOTUçãó impes--
soal e justa. -

O Congresso Nacional na sua função fiscalizadora dos 
atas do Poder _Executi~o cpnto.u _com a valiosa ajuda- desses~ 
cidadãos, que arriscanim suas-,carrdfaS p8.r'á 6 ·rêstlilided
mcnto da probidade na Administração PúbliCa. Muito~ deles 
estão sofrendo punições e processos pela atitudC-Corajosa que 
tiveram. Fazer justiça aos que foram injustamente punidos, 
pelo simples fato de zelarem pela coisa pública, é o mítiimo · 
que o Congresso Nacional deve a esses cidadãoS. Assirri, para · 
reparar esta situação, propomos a nossos ]Jar"cs ã -aptOVaç-ãu 

do presente Projeto de Lei. -Senador i!:duardo MatarazzO 
Suplicy. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Ney Suassuna. (Pausa.r 

S. Ex·' não se encontra, no momento, no plenário. 
-Tem a palavra a nobre Senadora Júnia Marise. (Pausa.) 
S.- Ex" não está prescnte_em plenário. 
Tem a palavra o nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB- CE. 
Pronuncia o ·seguinte discurso. Sem revis~o.do orador.) -
Sr. PrcsidcntL', Srs. Senadores, chegando de _urna via.gem ao 
exteriáf~ encontrei, em alguns jornai~s do Brasil, ãlguns desaTõ
~os, dig_~~~-s ~~im, contra um prOnunciaffientO"qUe fiZ, aqui 
nõ -senado Federal, em defesa da Coqstituiç~o da República 
brasileira; mais precisamente, Sr. Presidente e Srs. ·senadores~ 
cm defesa da faculdade popular, do legítimo difêito que todOs 
os brasileiros têm de se socorrerem do Poder Judiciário. 

Na verdade, Ç> direito de petiçãO é p.ffi ·çrós 'íri.Stífutos ffiais 
importa-ntes do Direíto--Constítw:ional brasileiro, o instituto 
que pôde sobreviver aos momentos mais difíceis jamais pass3'
dos pela República htasileira. Nem importa sC era o começo 
do século, nem importa se era a trágica década -de 30 qu 
o início guerreiro da déca<:1a de 40, quando a Constituição 
de 46_ _chegou, outra vez consagrou o direito de petição. o 
direito de pedir em qualquer esfera. 

-A atual Constituição brasileira cuida de garantir à cidada
nia o ace-sSo aos tribunais, o acesso àsvaras singulares, nada 
mais riúnrtal que o direito de ação. Muito embora tenhamos 
atravessado um momento·ruim, em que dos atos instituciOUãis· 
não resultava a possibilidade de recorrér, me_~mo assim, no 
todo, nos entreveres da vida privada, nunca se admi.tiu que 
não se pudesse comparecer ao_ Poder. Judiciári_o. · 

Há de se perguntar: neste momento, na sociedadC-bfasi
leira, há alguma área protegida contra a ação judicial? Há 
algo que é inatacável pelo dirdto? Há algo que não possa 
ser alcançado pelos caminhos da lei'? 

Sei que o Brasil é um país cheio de acontecimentos- ex
traordinárioS, corno a pacífica convivência COIJl a contrav~fi
çâ6~ -A existência do jogo do bicho. por exemplo, marca a 
pacíffca conviVência do Estado brasÍleiro com a desobediência 
à Lei das Contravenções Penais. ·oe úido -isso eu sei~ 

Impossível, Sr. Presidente e Srs-. Senadores, é admitir 
que dett!rminadas áreas de atividades possam existir sob regras. 
internacionais maiores que o Direito pátrio, regras friterna
cionaíS maiOres que a-_Constituição brasileira e maiores que 
os nóssos Códigos. 

Não procede essa história de norma ínfi'aConstituciOnal, 
que parece exist~r. como se argument<:<nllma exr)resSãõ--qüe · 
nem sequer sentido tem. · 

~Aqui desta tribuna, por duas vezes, Critiquei"a famigerada 
Confederação Brasileira de Futebol,_famosa, portanto, pelos 
a tos- de_ arbitrarlcdaJel pelos desmandoS e por ter a protêção 
do Estado, sem nada contribuir para· ele; serri prestar-lhe as 
devidas sati~façóes. Critiquei 'aqui a Confederação Brasileira 
de _Futebol, como sempre fiz na minha vida de jornalista, 
na niinha vida de crónist~ esportivo, comentarista que· fUi 
durank mais de vinte anos, trabalhand_9 t?m g:randes emissoras 
de rádio deste País. · 

Hoje, na condição" de Senador, -c-SPã.ntã=-me o desmando 
--cm que se encontra o esporte brasileiro, notadamente o fute

boL A Confederação Brasileira de Futebol pratica a tos arbitrá
tios, inclusive sob o ~imulacro de uma justiça que, na verdade, 
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não existe, uma justiça esportiva, e nao admite que cis_ciUbe.s 
se socorram do Poder Judiciário: Se um clube fuÚ!bolfstico 
comparecer à Justiça Comum, OH retíra, a ação, ou retira o 
petitório, ou passa a sofrer as maiores sanções jamais imagi
nadas em nenhuma ditadura do mury~c;>._P:ois não ~-possfvel 
imaginar tal arbitrariedade, como a que é assumida, realizada, 
vivida e anunciada, sem que haja uma providência, neste País, 
pela Confederação Brasileira de Futebol. 

o atrevimento é tanto que chegou a criar gravíssimos 
problemas para um dos maiores clubes do País: õ _Clube de 
Regatas do Flamengo, a maior torcida brasileira, um dos clu
bes de maior expressão-internacional, uin dos clubes- qUe Sem~ 
pre fornece jogadores para a seleção brasileira_ de futebol. 
Esse clube foi pressionado exatamente porque se socorrera 
do Poder Judiciário. E a sua principal figura, Dr. Márcio 
Braga, sofreu bastante, sofreu horrores para garantir a posição 
de seu clube sob o fogo cerrado da arbitrariedade da FIFA 
e da Confederação Brasileira de FuteboL 

A Confederação Brasileira de FutebqJ _acha que, em solo. 
pátrio~ quem adminístra:-as regras, quem administra--o_ Dii:e_ito 
não é _o sistema legal brasileiro, e sim a Federação Interna~ 
cional de Futebol, a famigerada FIFA, presidida por um mal 
brasileiro que se chama João Havelange. 

Falei aqui por duas vezes, completo hoje a terceira, exata~ 
mente para advertir a Nação contra esse absurdo de não se 
admitir que um clube de futebol compareça a uma vara judi~ 
cial, compareça a um tribunal, se socorra do Poder Judiciário. 

Ea mim espanta Que esse esCândalo aconteça no Governo 
Itamar Franco, porque é do estilo do Presidente da República 
urna chamada imediata à disciplina. para evitar esse abuso 
por um órgão privado. mas que se sente com todas as aptidões 
do próprio Estado, da própria Federação. Federação aqui 
no sentido político~ e não Federação no sentido pejorativo 
que a palavra tem sempre que patrocina a organização de 
entidades esportivas dos Estados. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, rio último sábado, estava 
eu voltando de uma viagem à Rússia, antiga União Soviética, 
e enContro na imprensa, contra a minha pessoa, insultos de 
membros da direção da CBF exatamente por causa da minha 
posição assumida no Senado Federal de advertêilcia e cobran
ça de uma providência do Governo e, por que não dizer. 
do Poder Judiciário. 

Espanta~me como pode o Poder Judiciário assistir tão 
pacificamente esse estado _de ameaça que se instala, quando 
se exclui de sua apreciação as causas que porventura tocam 
aos interesses do futebol. E poderão dizer: "Mas isto é futebol, 
é esporte, não tem importância!'' Absolutamente, Srs. Sena~ 
dores, o futebol é um dos itens importantes da nossa economia 
e da nossa desorganização educacional. A verdade é que o 
futebol é rico;gfandes importâncias transítãlri-Pelos cofres 
dos grandes estádios e, por via de conseAüêiícia, pelos cofres 
dos clubes e pelos cofres das feder~S de futebol e da Confe
deração Brasileira, sem nenhum:; controle. Até a Previdência 
Social há sido burlada ___ ~iseravelll!~nte ao longo dos anos. 
E os direitos trabalhistas dos jogadores de futebol também 
são desobedecidos, burlados e humilhados ao longo dos anos, 
de tal sorte que o jogador que não souber guardar o seu 
dinheiro nada terá depois de encerrar sua carreira, quando 
se entrega ao pleno abandono e ao total esquecimento de 
todos. 

Vejam bem: rios de dinheiro correm pela Con{e_deração 
Brasileira de Futebol, grandes importâncias em dinheiro, a 
vida esportiva, em termos económicos, é de alto padrão. Sabe-

mos o q-ue vale urn"'jogadof -de-fuiehoi nÇSt-e-:PaÍs._ Ü-status 
que u-m cientista da melhor qualidade jamais alcançará, um 
jovem de-boas p-ernas e boa técnica de futebol, com a cabeça 
absolutamente vazia, alcançará com a rryaior_fa,cilidad.e, . , 

A CBF é um ponto de desequihbrio. inclusive Com os 
escândalos que um dia serão contados a respeito da formação 
da seleção brasileira de f~J.t_ebol. Há ali uma verdadeira má fia. 
A CBF é um desafio a ordem furídica e regai do Pafs. Não 
pod~_ o Estado b_rasileiro conviver, sem as suas sanções, com 
uma entidade desse tipo, onde todas as irregularidades s3o 
cometidas como o absurdo de querer se impedir que um clube 
de futebol possa se socorrer da Justiça para g~rantir as suas 
posições, seus direitos adquiridos e suas posições alcançadas. 

Falo em nome do povo do meu Estado, onde há um 
clube que está sendo trucidado, p~~que, havendo si9o injusti
çado por essa falácia que é a JUstiça esportiva, socorieu-se 
do Poder Judiciário e, -por isso, a Confederação Bi=aSlleira 
de Futebol alija esse clube de todos os certames oficiais, até 
que retire a ação que intenta perante a vara competente. 

Quem parte enl socorro desse clube? Absolutamente nin
guém. Porque há uma covardia naciCHfal diante do futebol, 
diante da droga, diante da gangue de assal.tantes, çliante do 
jogo do ~icho. diante de muitos crimes que são praticados 
neste País de forma muito bem organizada. __ 

Ponho a Confeder~ção B-rasileira de Futebol no me_smo 
universo do jogo do bicho, no mesmo universo das drogas 
do Ri~ d~ ~~ne_!ro, h o mesmo -Q-niverso em que podemos anali
sar gravíssimas infrações -contra a ordem pública. E tudo tra
vestiâo de patriotismO. Quãildo a Seleção Brasileira entra 
em campo, lá estamos nós. os brasileiros, torcendo por aquela 
nossa representação. Mas será mesmo a nossa representação? 
Ou aquilo é um jogó de interesse da maior gravidade, de 
uma profunda desobediêt:~cia à lei e, notadamente, uma pro-
funda desobediência legal? __ _ __ __ _ _ ___ _ _ __ 

É difícil, Sr. Presidente: Srs. Senadores, conviver com 
isso. Temos que conviver com o lenocíriio, com o jogó do 
~~cho, com a_c;Jro,ga,_ com os assajtos e_ com a Confederação 
Brasileira de Futebol; tudo isso- repiCO- seni uina provi-
4ência âo G~o\'erno. Pois aqui estou, na tribuna, a chamar 
á- ateriçáo do Poder Judiciário, do Poder Legislativo e do 
próprio Poder Executivo para essa indecência que vem se 
consumando sobre solo pátrio. 

Era o que th1ha a dizer, Sr. Presidente: Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Cid Sabóia de Carvalho, 
o Sr. Chagas Rodrigues, t· Vice-Pn:sidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pc·lo Sr. Nabor 
Júnior, 2~' Secretário. 

Durante o discurso do Sr. Cid Sabóia de Can•a/llo, 
o Sr. Nabor Júnior, 2" Secretário, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. LucidiÕ Porte/la, 
Suplente de Secretário.- -

O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente. peço a 
palavra para uma breve comunicação. -

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Tem a palavra 
V. Ex~, nobre Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Para uma breve 
comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, gostaria de informar à Mesa e ao Plenário que, 
diante do fato de inúmeros-segmentos da opinião pública esta
rem solicitando do Senado Federal melhores esclarecimentos 
sobre a proposta de emenda constitucional que introduz o 
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IPMF - Imposto Provisório sobre Movimet~t~'iões Final"!- : A fuga dos assassi_nos de Chiça M~p,des,_ ago~a, é_ um 
celras -~ , estou preparando. para dar eOtradã ~iridã-hOje, êp'iSódió ·que enodoa e cenVergonha todo o povo do ACre; 
requerimento no sentidp de serem·conv()Cad_os o _Minisfrd'da i!Vo dá revolta e do ·escái'Oio de toda a consciênéüi.-UiliVe"ISal. 
Fazenda, Paulo Haddad,_e a MiniStra do Piàncjamento.1Yéct3 JornaiS; revistas, em·issbt'as de. rádio e ú~levisão- de tOdo 0 
Crusiús, a fifi- de esclarecer' o quanto antes, éssáS dUvidas Mundo estão mand~n4o iépórter~S e tolhendo inforrilàÇõé_~ 
todas. para seus noticiárioS, -jüstàmente destacimdo quão pouco va-

Alguns segmentos __ cmpresariais e entidades de tra~~lhaR lern a vida e a lei no Brasil e, em particular, naquelas distantes 
dores solicitaram hoje a ~lguns Senadores. que ag_uardássemQs paragens. E isso não é sem motivo: Chico Mendes construiu, 
mais uns 15 dias para decidir e-sSa quesrão_. ·Não ~e i 'fi.ft1da em quase três décadas, uma sólida reputação de líder dos 
se será essa -a decisão tomada, ainda estou pens3ndo sobre se:ringueiros e defensor das floretas amazón~cas, fazendo jus 
essa solicitação, -mas avalio que se.riã importante o_uvinpbs ad làrgo conceito interi:ráCional que desfrutava. 
o Miriistro da Fazenda ·e, se poSSrVel, também a Ministra do Su~s- raízes estaVam no valoroso- Município de Xapuri. 
Planejam.ento, aqui no plenário do Seni:ldo Federal, para-que oride exerceu as atividades de trabalhidor -da goma elástica:, 
possamos dirimir todas as dúvidas sobre essa questão d_e:_gran- até se rhudar para a cidade, para trabalhar na firma Guilherme 
de relevância para a sociedade brasileira. - - · · Z~íre e- Cia. Na década. de 60, atendendo aos apelos dos· 

Era essa __ a comunicação que queria fazer, Sr. Presidente. cotnp3nheftos e da própria dedicação às grandes causas, inR 
Muito-obrigado. - - - ----gressou na vida PúbliCa, Clegendo-se Vereador pelo MDB 

o SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) _ Concedo () e concorrendo, sem êxito, a duas eleições para: Deputado 
palavra ao nobre senãdor Naóor Júni?r. Estadual, já então sob a legendo do PT. 

- SUa atividade político-partidária, entretanto, jamais pre-
0 SR. NABOR JÚNIOR (PMDB-AC. Pronuncia ·o se- judicou a luta diária, no campo e nas florestas, em defesa 

guinte discurso,) -Sr. Presidente,_ Srs. Senadores, _Q._Acre da causa maior: a preserVação das regiões produtoras de látex, 
está de volta às páginas da inipfensa e àS pn!ociij:lãÇõeS' da do ecossistema amazôniCO: · AsSUmiu o Comando de grandes 
opinião pública. E, comO sempre, o_Iitotiv-o é lastimá~el: a e vitoriosos "empates", liderando outros seringueiros na ocu-
fuga dos assassinos do eç.Qiogista e líder seringueiro Chico pação das-matas ameaçadas e impedindo, assim, sua transfor-
Mendes, que cumpriam na Penitenciária_ de Rio Branco a maçã<? em pastagem para o gado; despertou a ira rancorosa 
pena a que haviam sido condenados pelo infame cdmc _ _que dos fazendeirOs e conquistou a admiração de toda a comuni-
cometeram. dade ambientalista internacional, tendo recebido importantes 

O pior em todÕ o episódio é que O próprio Secretário condecorações_do Congresso dos Estados Unidos, da 0-rg-arii:-
de Segurança Pública do Estado, Sr. Amético Carneiro Paes zação das Nações Unidas e outras impOrtantes InstituiçõeS 
vem admitindo à imprensa nacional e aos_ rePórteres estran- governamentais e não-gOvernamentais. 
geiros ·que a fuga de Darly Alves da ~ilv_a ~ d_e seu filho Por isso, sua trágica morte, em 1988, alcançou extraor-
Darci Alves Pereira já_e_ra esperada para qualquer momento, dinária repercussão internacional; o julgamento de seus assasR 
porque aquele presídio não ofereCe as mínim()S: c-ondições de sinos at_raiu centenas de repórteres e correspondentes de tOda 
segurança para o cumprimento das _sentenças _de~~rmiÍladas a mídia mundial, que, enfim, transmitiram a notícia de que 
pela Justiça e os presos ·encontram facilidade absurdas para os criminosos haviam sido- Condenados a uma pena de 19 
a evasão, assim que o desejarem. - anos de p~isão, cada um, a ser cumprida na Penitel}ciária 

O motivo alegado, como sempre, é a falta de recursos, Frani::is_co de Oliveira Conde, em Rio Branco. 
a carência de verbas para tornar seguro aquele estabeleci
mento - e segurança. no caso, é" impedir que os' reclusos 
saiam a seu talante e venham ameaÇar pessoas de b~m ou 
parentes e testemunhas que cruzã.ram seus Caminhos d~rante 
a execução dos delitos ou dur:,mte o procesSo póiicial/judiR 
ciário. - --------,.--.--.--

Em contradição a essa alegadã pobreza, o Si. Governador 
do Estado se encontra ausente, encabeçando uma alegre comi R 
tiva de 40 pessoas, que se dirige p·ara Natal, càpital do Rio 
Grande do Norte, a fim de passar ali os folg1_1edos carna-
valescos. -

Ao mesmo tempo, o Secretário de Seguran-çã Pública 
está em Brasma, sob o pretexto de obter recursos do Gov_erno 
Federal justamente para fazer as obras necessárias ~a~ qUe a 
Penitenc'iária de RiO Branco seja dotada de melhores condi~ 
ções de segurança. Agora, é possível que as_obras sejam feitas 
e que o Governador, qua-ndo-voltar do período rnomesco 
potiguar. inaugure festivamente as trancas e as grades das 
celas -depois da fuga dos presos mais visados! __ 

Não foi a primeira nem-será a última, é certo. A imprensa 
acreana traz, com freqüência, notícias desse tipo, variando 
o número de evadidos. 

Há pouco mais de dois meses, dez detentos já haviam 
escapado tranqüilamente, consolidando suspeitãs ~-e- que teR 
riam tido colaborações por parte dos próprios carcereiiOS e 
de policiais que ali prestam serviço: 

Essa mesma imprensa, agora, lastima e condena a fi).ga 
dos criminosos. Fuga prevista, antecipada, adivinhada, admiR 
tida previamente pelos mesmos governantes que deveriam 
ter a responsabilidade de fazer cumprir a pena. 

O Governador Romildo Magalhães, se o Carnaval de 
Natal permitir, deve eStai IeiídO as notícias- que_chegam de_ 
Rio Branco e do Interior acreano, dando conta da fuga de 
Darly e Darei, que já devem estar muito longe do Estado, 
talvez mesmo na Bolivia ou algum outro país vizínp_o. 

Como disse há pouco, as repercussões dessa fuga são 
as piores e nuiis vexatórias possfveis. Para ficar apenas nos 
jornais brasileiros, cito a Folha de S. Paulo, edição de hoje, 
que traz -o título "Fogem assasssinos de Chico Mendes no 
Acre". O Estado de S. Paulo estainpã:~ na man-chete da capa, 
que "Assassinos de Chico Mendes fogem da prisão" e, em 
p~giõ.à interna; denuncia "a fuga prevista de Darly e Darei". 

No Rio de Janeiro, o Jorn-al do Brasil destaca o fato 
enl-inanchete q~e-dii: ''AssassinoS de Chico Mer:ades fog~m. 
no Acre" e aleúa para o motivo principal da fuga, o novo 
julgamento que os fugitivos teria_m de enfrentar ~revemente, 
agora no Paraná, por crime ali cometido. Vejam a_·triste ~itua
ção que o GoVerno do Estado do Acre tem de adiTl~tir, segundo 
o JB: "fazendeiro seria _jp.lgado em março, no Paraná, por 
uiha outra morte, e Secretário Interino de Segurança (do 
Acre) já previia que ele escaparia". - . 
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Se previra, por-que nâo tomara as providência-s indispen
sáveis para evitar a fuga? 

O Correio Braziliense também divulga a notícia, na edição 
de_ hoje, sob _o título "Assassinos de Chico Mendes estão 
soltos•·. Vejamos o que diz a matêríã tnli:ida pelo jornal da 
Capital da República: .. os assassinos do sindicalista Chico 
Mendes, Darly Alves da Silva e seu filho Darei Alves Pereira. 
condenados a 19 anos _de prisão, fugiram, on-tem, da p"cniten~ 
ciária de Rio- BranCo. onéfc estavam presos desde janeiro de 
1989. Eles serraram uma grade do pavilhão de segurança máxi
ma e fugiram- pela janela. A fuga ·estava plancjada há dias 
e a Polícia Militar foi responsabilizada, porque_ fazia a segu
rança dos criminosos-. Em Bras!lia, o Ministro cfa J_u,stiça, Mau
rício Corrêa, determinou que a Polícia Federal intensifique 
a vigTlàrida nas frOnteiras c aeroportos, para impedir que 
os assassinos escapem". 

Tudo indica, entretanto. que essas providências pouco 
adiantarão, apesar do empenho do nosso eminente Colega, 
MiniStro da Justiça Maurício Corrêa. 

É praticamente um consenso., na in:tp_rensa e na opinião 
pública, que os criii:iiriosóS já-eStão n.á Bolívia. reunidos com 
outro participante do assassinato, 0-svarino. irmãode Darly, 
homiziado naquele país justamente_ para fugir- às penas da 
lei. 

o mais importante agora, s·r. Presidente e ·srs. Senadores, 
é garantir a segurança da viúva de Chico MendeS e_cJ~ sueS 
filhos, pois o risco é muito grande para eles. Falei pelo telefo
ne, hoje de manhã, com a Sr" Ilzamar Gadclha Mendes, e 
ela me relatou, muito preocupada, a série de ameaças que 
vem recebendo nos últimos meses, ·situação que, e\.·idente
mentc, agrava-se com a evasão dos matadores de seu saudoso 
marido. 

Em nome de todo o povo acreano e da própria dignidade 
nacional, faço apelo ao Ministro Maurício Corréa, no sentido 
de que sejam propiciadas à Sr~ llzamar Gadelha Mendes as 
indispensáveis urgentes medidas de proteção, exten$ivas â sua 
famnia, sob risco de vermos novamente, daqui a alguns dias, 
a notícia de uma tragédia prevista e denunciada, corno o faço 
agora. 

A vida da viúva de Chico Mendes e de seus filhos, repito, 
é o penhor da honra da sociedade brasileira, o valor maior 
a ser preservado nestes momentos difíceis. Deve ser preser
vada a todo custo, saem prejuízo dos trabalhos_ para ~ccapturar 
e devolver àá penitenciária os assassinos do grande líder dos 
povos da floresta. 

Muito obrigado. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. NABO R JÚNIOR EM SEU DISCURSO. 

Correio Braziliense, 16-2~93 

ASSASSINOS DE CHICO MENDES ESTÃO SOLTOS 

Os assassinos do Sinâicalista Chico Mendes, Darli Alves 
da Silva e seu filho Darei Alves Percira, __ condenados a 19 
anos de prisão, fugiram, ontem, da peniiCnciária de Rio Bran
co onde estavam presos desde janeiro de 1989. Eles serraram 
uma grade do pavilhão de segurança máx-ima ~ fugiram pOr 
uma janela. A fuga estaVa plancjada há dif!S e ~ ~olícia _Militar 
foi responsabilizada porque fazia a seg~raOça dos criminosos. 
Em Brasília, o Ministro dã Justiça, Maurícío Çorrêa, de~er
minou que a Polícia Federal intensifique a vigilância nas fron
teiras e aeroportos para impedir que os assassinos escapem. -

ASSASSINOS DE CHfCQ "!VfE.NDES 
FOGEM DA PRISÃO 

Rio Branco- Os assassinos do sindicalista Cbico Mend-es, 
Darli Alyes da Silva e seu filho Darei Alves Pereira, fugiram 
na madrugada de ontem da penitenciária de Rio Branco, onde 
estavam presos desde janeiro de 1989 e cumpririam pena de 
19 anos. A fuga só foi descoberta por volta das 7h c outros 
s~t~ presos também fugiram com Darli e DarCl -

Os matadores de Chico Mendes serraram uma pequena 
grade que serve como janela da cela 16 do pavilhão de segu
rança máxima, onde estão outros 40 presos de alta periculo
sidade. Um preso disse que a fuga já estava plancjada há 
algunS dias. "'Tod(!. fuga_aqui é planejada. Se não for, é coisa 
de burro e não dá certo", disse o preso. -

O díretor do presídio, delegado Nilson Alves de Oliveira, 
que foi o responsável pela prisão de Darli, em janeiro de 
1989, um mês após a morte de Cbico Mendes, responsabilizou 
a PM pela fuga. Ele disse que a segurança do fazendeiro 
e. de seu filho era feita peta Polícia Militar que, na noite 
da fuga, tinha apenas cinco homens no pavilhão. O sargento 
Borges, comandante da guarnição d_a penitenciária, e os solda
dos que estavam na guarda foram levados para o Quartel 
da Polícia Militar, onde serão ouvidos. 

O Ministro da JuS-tjça, Maurícfo-Corrê3.- determinou on
terii- que a Políci~ Federal intensifique a vigilância nas frontei
ras, portos e aeroportos de todo o Pafs para impedir a fuga 
de Darei e Darli Alves. Corrêa estuda a possibilidade de a 
PF atuar em conjunto com a Secretaria de Segurança do Acre 
na busca e captura dos foragidos_. Para isso. porém, precisa 
de uma solicitação formal encaminhada pelo próprio Gover
nador do Estado, Romildo Magalhães, que ontem estava via
jando de Rio Branco para Natal. 

UMA VIDA EM DEFESA DA NATUREZA 
Francisco Alves Mendes da Silva, o Chico Mendes, era 

uma espécie de ecologista de plantão em defesa da floresta 
amazónica. Bravamente lutava naquelas brenhas, ao redor 
de Xapuri, no Acre, contra os interesses poderosos que mo
viam os predadores, na destruição da grande_ floresta amazó
nica e tudo que a integrava. Casado, 44 anos, pai de dois 
filhos, o primeiro brasileiro vencedor do Prêmio Global, da 
Organização das Nações Unidas (concedido em 1987, um ano 
antes de morrer), vivia ameaçado pelos que se sentiam donos 
do "direito'' de explorar a floresta a seu modo, sem qualquer 
consideração ou respeito pela natureza e a vida. 

Chi_(:O não se conformava e procurava usar a lei contra 
os vândalos. Movia processos em defesa do meio ambiente, 
u_t_ili~ando a precária legislação em vigor. Num desses proces
sos, ele procurava enquadrar e deter o fazendeiro Darli Alves 
da Silva, devido a reiteradas tentativas de derrubada de serin
gais para ocupação do solo com outras atividades mais rendo
sas. Ganhou o _prêmio internacional exatamente pela sua luta 
continuada em defesa do meio ambiente, e foi morto por 
isso, também. 

Analfabeto até 24 anos, Chico Mendes era um seringueiro 
que ajudou a fundar o Partido dos Trabalhadores (PT) e fazia 
parte da direção da CUT. 

Na noite do dia 22 de dezem-bro de 1988, cerca de 19h, 
ao dirigir-se ao banheiro (que ficava no quintal da casa onde 
m_orava) a vítima disse a sua mulher Ilzamar que ia- tomar 
um banho, mas não chegou a atravessar o quintal, pois, ime
diatamente após abrir a porta da cozinha, recebeu uma sarai
vada de balas de urna escopeta, calibre 12, cujo impacto jogou
o ao chão. Seu corpo tinha sessenta buracos-de chumbo. 
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O crime -gahhou repercussão mundial. Jornais como He
rald Tribune, da Inglaterra;- Le Monde, da França; The Wa
shington Post e The New York Times, dos Estados Unido~; 
e revistas como Time e Newsweek dispensaram destaque inco
mum, não só ao crime, como, depois ao julgamento e respec
tiva sentença. (CEDOC- Centro de po_cumentação_.) _ 

Folha de São Paulo 

FOGEM ASSASSINOS DE 
CHJCO MENDES Nú AC 

16-2-93 

O fazendeiro Darly Alves da Silva e seu filhO Dii[ci Alves 
Pereira, condenados a 19 anos de priSão pela mófte -do líder -
seringueiro Chico Mendes, fugiram ontem _da Colônia. _ren~l 
de Rio Branco (AC). Os dOis_eSta~arn no Pavilhão de Segu
rança Máxima e ·escaparam com sete- oUtroS presos dê"póis 
de serrar as grades de uma janela. "As condições do nosso 
presídio são tão te"rriveis que só não fóge qUem rião "que i" H, 
disse o secretário .i~lter!.I!o_~e ~u_stis~ e Segurar~ç_a Pública do 
Acre, Américo Carileito Paes.- · · -

Folha de S. Paulo 

Fuga anunciada 

ASSASSINOS DE CH!CO MENDES 
FOGEM DE PRESÍDIO NO' ACRÊ 

PM diminuiu vigilância da cadeia 
para reforçar 

ações de rua no Carnaval 
Denise Carreira 
Da Agência Folha, em Rio Branco 

O fazendeiro Darly Alves da Silva e seu tiJho Darei Alves 
Pereira, condenados a 19 anos de prisão pelo assassinato do 
líder seringueiro Chico _Mendes, fugiram na madrugada de 
ontem da Colônia Penal de Rio Branco (AC). Para o secretá
rio-interino de Justiça e Segurança Pública do Acre, Américo 
Carneiro Paes, a fuga não constituiu nenhuma surpresa. "As 
condições do nosso presídio são tão terríveis que só não foge 
quem não quer", afirmou. O titular d_a Secretaria de Justiça 
e Segurança, José Elias Chaul, está em BrasOia. 

Darly e Darei estavam presos no Pavilhão de Segurança 
Máxima do presídio e fugiram junto com outros sete detentos 
por uma das janelas do pavilhão. As grades da janela foram 
serradas. Na semana passada, o reforço da PM para segurança 
do pavilhão foi retirado, para garantir as ações 4~ J;'ua no 
Carnaval. 

Considerado o preso mais famoso do Acre, Darly fugiu 
um mês antes de ser deslocado para Umuaram·t (Paraná), 
para ser julgado na acusação de assassinato do ag~i~_ult_or Acyr 
Urizzi, ocorrido em 1973. No último ano, Darly saiu várias 
vezes do presídio para tratamento médico de uma úlcera, 
uma pneumonia e problemas ocular~s. __ , . _ 

A Secretaria de Justiça e Segurança Pública instaurou 
ontem inquérito para apurar a fuga. Segundo o s'6cretário
interino, foram colocadas em alerta as delegacias de fronteíra 
com a Bolívia e o Peru e as polícias estaduais Qcr_.Rçmd9nia 
e Amazonas. Sem iluminação, com nturos externos derru~ 
bados, guaritas abandonadas e uma guarda_ de três PM para 
realizar a segurança do -pavilhão cOm 40 presos: a: fuga-- dos 
detentos não teve grandes obstáculos. 

Para o representante do Comitê ChicQ Mendes, Sebastião 
Machado, presidente da CUT do Acre. a fugi de Darly_ Toi 
facilitada pelas autoridades de segurança -do ___ EStã.do. "Não 
houve seriedade, a fuga foi en~rada de forina nãfu~3.1". 

O secr~tária:-interino disse que o Estado "tem feito o 
que pode, tem tentado junto ao Ministério--da Justiça mais 
recursos para construir um novo presídio, sem sucesso ... A 
Colônia Penal tem capacidade para 140 presos, mas estava 
com 279 detidos. 

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 
Brasiléia (AC), Osmarino Amâncio Rodrigues, disse que vai 
entrar com um processo pedindo intervenção no Estado por 
acreditar que a Justiça foi cónivente com a fuga. 

Ele afii"mou que "muitos assassinatos podem começar 
a aparecer se Darly e seu capanga não retomarem à cadeia.'' 
Enquanto isso, o sindicato está tirando oS ameaçados de morte 
do Estado. "Eu mesmo devo sair do Acre em dois dias. Até 
lá estou tomando muito cuidado", disse. 

RÉUS FORAM CONDENADOS A 19 ANOS 

Da Agência Folha 

O líder ambientalista e seringueiro Francisco Mendes Fi
lho, o Chico Mendes, foi assassinado às 19 horas do dia 22 
de dezembro de 1988, em Xapuri (a 180km de Rio Branco, 
no Acre), 

Ele foi morto com um tiro de escopeta quando atravessava 
o quintal da sua casa para tomar banho. O caso teve reper
cussão internacional. Pouco antes de ser morto. Chico Mendes 
disse que os irmãos Darly Alves e Alvarinho Alves o ameaça
vam de morte. 

No dia 5 de dezembro de 1988, em carta enviada ao 
Departamento Nacional dos Trabalhadores Rurais da CUT, 
Chico Mendes afirmava: "Não quero flores no meu enterro, 
pois ·sei que vão arrancá~las da floresta. Quero apenas que 
o meu assassinato sirva para acabar com a impUnidade dos 
jagunços. sob a proteção da Polícia Federa_l do Acre, que 
desde 1975 já mataram mais de 50 pessoas, como eu, líderes 
seringueiros ... Adeus, foi um prazer." 

O fazendeiro Darly Alves da Silva e seu filho Darei foram 
detidos e julgados no dia 12 de dezembro de 1990, Darei 
confessou o assassinato, mas disse que inatou sozinho, sem 
a ajuda ou pedido do pai. 

Por seis votos a um, os jurados concluíram que Darei 
Alves Pereira assassinou o sindicalista Chico"Mendes a mando 
de seu pai. Darly Alves_ da Silva. Os réus foram condenados 
a 19 anos de prisão. O Juiz Adair Longuini destacou os '"péssi
mos" antecedentes de Dar~y e Darei. acusados de outros cri
mes. Genésio Ferreira da Silva, que na época tirtha 15 anOs, 
foi a principal testemunha do assassinato. G~nésío_ trabalhava 
na fazenda de Darly, onde era preparado para ser pistoleiro, 
quando soube do plano de assassinato de Chico Mendes. Ele 
denunciou os patrões à polícia. 

Em 28 de fevereiro de 1992, a Câmara Criminal do Tribu
nal de Justiça do Acre anulou o julgamento de Darly Alves 
da Silva, aceitando o recurso dos advogados Rubens Lopes 
Torres e Armando Reigotta, que alegavam não haver provas 
suficientes no processo para incriminá-lo cOmo mandante. 

(Priscilla Sérvullo) 

PF é mobilizada para captura 

Da Sucursal de Bras11ia e da Redação 

A-Polícia Federal foi mobilizada ontem para ajudar na 
captura de Dar li e Darei Alves. A PF mobilizou as superinten
dências do Acre, Rondônia e Amazonas e colocou ·os nomes 
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dos dois no SINPI (Sistc.:ma Nacional de Procurados c Impe
didos). 

O Ministro t!a Justiça, Mauricio Corréa, disse ontem que 
maís proviJ~ndas SO se das (on.::m n:!4uisititdas pelo gover
nador do Estado. RumilJu Magalhães_L.O ministro-quer. rio 
entanto, que os dois sc-jãm Capturidos- logo, pois, segundo 
ele, a fuga "arranha" a iinagem do BraSil no exterior. 

Maurício Com~ a se reuniu ontem com- o secretário- de 
Segurança Pública do Acre. José Elias- Chaul,_ p~ra diScutir 
o assunto. O ministro Cóntou que o secretário sÓ- ficou sabendo_ 
da fuga por volta c.lo meio-dia, quando almoçava em um hotel 
de Brasília. 

Chaul explicou que o seu Estado não tem recursos para 
o sisc~ma penitenciário e que somente para cuidar de Darly 
e Darei eram deslocados, diariamente, 40 homens da Polícia 
Militar. Embora a Polícia Federal não tenha ainda sido aciona
da, o ministro dt:tcrminou que os policiais federais _d_as fr_:on- _ 
teiras e dos aeroportos fiquem atentos para impedir que os 
dois deixem o País. 

FUGA ANUNCIADA 

Márcio Thomaz Bustos, advogado de acusação no julga
mento de Darly c Darei Alves, afirmou ontem que a fuga 
'"foi anunciada''. "Todo mundo em Rio Branco já esperava 
a fuga~ A precariedade da segurança era completa". 

O advogado disse que enviou ontem mesmo um fax a 
Maurício Corrêa pedindo protcção para a- famflia de Chico 
Mendes. ·'Tenho certeza que Darly e Darei vão espalhar o 
terror no Acre, ameaçando as pessoas." 

Thomas Bastos afirmou que a prisão de Darly e Darei 
"quebrou uma tradição de impunidade que existia no Acre". 
"Após a condenação de ambos em 91, a violência na região 
diminuiu.'' Para ele, com a fuga. "todo esse trabalho pratica
mente se perde". 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Alfredo Campos. 

O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB- MG. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr_ Presidente, Srs. Senadores, trago 
hoje à reflexão de V. Ex"~ um tema que nos diz respeito 
a todos, por motivo da revisão constitucional que se avizinha. 
Uma polêmica que, à época, empolgou muitos de nós, que 
fez vibrar esta cidade, que movimentou a opinião pública 
do Distrito Federal e do Entorno. Um debate que chegou 
ao final em 1988, quando a nova Constituição foi promulgada: 
a emancipação política do Distrito Federal. 

Ao chegar a Brasília, em1983, no exercício do meu pri~ 
meiro mandato nesta Casa, empenhei-me em participar da 
Comissão do Distrito Federal. Moviam-me, a princípio, dois 
motivos: a vizinhança com o meu Estado de Minas Gerais 
- já que as respectivas áreas se tangenciam no Município 
de Unaí- e a ânsia-de liberdade política que agitava as 
lideranças comunitárias do Planalto. 

Por dois anos, Sr. Presidente e Srs. Sen._adores, debru
cei-me sobre os probfemas e as reivindicações dos habit~mtes 
do Distrito Federal. Conheci homens e mulheres que busca
vam concretizar as expectativas dessa população. Analisei com 
interesse inúmeras proposições, corno-a_apresentada em março 
de 1979, pelo então Senador Itamar Franco, que -dispunha 
sobre a criação do Poder Legislativo nesta unidade da Fede
ração. 

Assim sendo, foi com grande alegria qUe vi aprovada 
a proposição que, depois, sob a -redação do art. 32 e parágra
fos, estabeleceu, na nova Carta f-4agna, a independência polí
tica do Distrito Federal e respectiva competência legislativa. 

Entretanto, Sr. Presidente, esse mesmo art. 32 da Consti
tuição vigente é hoje a causa de uma das minhas preocupações. 
Estabelece esse artigo, em seu caput: 

"Art. 32. ODistritoFederal ( ... ) reger-se-á por 
lei orgânica, votada em dois turnos, ( ... )e aprovada 
por dois terços da Câmara Legislativa ... " 

E por que me preOcUpo, senhores? 

Porque todos os est~C)S da .Fede~ação prol!lulgaram as 
respectivas Constituições-Estaduais, adequando-se à Carta de 
1988. Mas o Distrito Federal não consegue elaborar a Lei 
Orgânica que deverá ·re-ger 9s diverso_s _ aspe:ctos políticos, so
ciais e económicos do seu povo. 

Também, porque votei a favor da emancipação política 
do Distrito Federal. Sinto-me, portanto, cc-responsável pela 
existência dessa representação popular que destoa dos eleva
dos princípios norteadores da ação legislativa. 

Peço vénia aos meus nobres Pares para lhes trazer um 
exemplo concreto do descontrole que assola aquela Câmara. 

Desde a origem, aquela Casa funciona apoiada nos servi
ços de_ funcionários requisitados_ pelos Deputados Distritais. 
Os concursos públicos, depois de muitas protelações, foram 
realizados em 1992, mais de dois anos após o início do funcio
namento daquele órgão legislador. 

Menos de trinta aprovados para o cargo de Assessor Téc
nico tomaram posse e estão tentando trabalhar em meio às 
afrontas e ameaças dos que lá permanecem. 

Nem essa sorte, porém, tiveram os Assessores Legisla
tivOs - o cargo mais elevado e, portanto, melhor remune
rado. A Câmara Legislativa intenta anular o concurso público 
dessa categoria, na fase final: a da avaliação de títulos. O_ 
motivo oficial é uma vaga suspeita de irregularidade, contes
tada pelo próprio Consultor Jurídico daquela Casa. A reali
dade está clara em artigo do Deputado petista Wasny de Rou
re:" ... uma disputa indireta entre Legislativo e Executivo ... " 

Caracteriza-se, então, Sr. Presidente, um confronto polí
tico entre o PT e o Governo do Distritq Fe-deral - jâ que 
o concurso está sob responsabilidade de órgão da esfera do 
governo? 

Assistimos a uma tentativa de ingerência do Legislativo 
sobre o Executivo? 

Os Deputados que quiserem proteger os que lá já estão 
poderão fazê-lo, em detrimento dos _concursados? 

A proposta de reajuste salarial - com índice menor 
para os Assessores Técnicos recém-empossados é umª __ estra
tégia política para "esvaziar Os concursos públicos da Casa"? 

Os aprovados no concurso para Assessor Legislativo se
rão prejudicados, para que o PT se afirme em Oposição ao 
GDF? 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, como a Câmara Legis
lativa poderá vo_tar a Lei Orgânica, se nãQ_ permite o ingresso 
de pessoaiJegãimente capacitado para essa elaboraçã<?~ 

. O Sr. Aureo- Mello --:' _Pentite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. ALFREDO CAMPOS- Ouço V. Ex• com prazer. 

O Sr. Aureo Mello - Ouvi, por duas vezes, V.Ex~ sç 
referir "aos que Já já estão". Eu gostaria que V.Ex~ me expli
casse quem são esses "'que lá já estão". Serão funcionários 
que foram a9mitidos inicialmente sem concurso? 
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O SR. ALFREDO CAMPOS- V. Ex• mesmo já responde 
a pergunta. Exatarnente esses funcionários -que foram coloca
dos à disposição da Câmara Legislativa, cedidos tempora
riamente de outros órgãos, que querem ficar corrío funcio~ 
nários da Câmara Legislativa. E também - e isso podemos 
falar com toda a tranqüilidade- aqueles que foram nomeados 
diretamente pelos integrantes da Câmara Legislativa e que 
não querem ceder lugar para os, hoje, concursados que que
rem trabalhar o m.ais urgentemente possível. 

O Sr. Aureo Mello --A Constituição Federal não é explí
cíta a respeito dessa questão, de somente poderem ocupar 
cargos aqueles que forem nomeados através de ooncur~o? 

O SR. ALFREDO CAMPOS - Exatamente, Senador. 
É para isso que estamos trazendo denúncia a esta_~Casfl_. para 
que a Câmara Legislativa resolva cumprir definitivamente a 
Constituição Federal e elabore a sua própria constitUição, 
a sua própria lei orgânica que até hoje- não foi elaborada 
e nem votada. -_ _ __ 

Mas continuo, Sr. Presidente e Srs._Senadores: 
Essas e outras queStões igualrne"nte. sérfas tê-m ·repercu

tido, principalmente no âmbito da Câmara dos D"ep~tados; 
vozes se têm levantado. questionando a ação desordenada 
da Câmara Distrital e a enorme despesa que representa no 
Orçamento do Distrito Federal, que, por sua vez, é de todo 
dependente do Orçamento da UnJ~~- ____ - - . _ . _ 

Sr. Presidente, nobres Senadores, aproxima-se o momen
to da revisão constitucional. EstejamoS. atentos a problemas 
desta natureza. _ __ _ __ . . 

Era o que eu tinha dizer, Sr. Presidente e Srs. Senadores. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador_ E::;peridíão Amin. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PFL-SC. Pronuncia o se
guinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, assomo à tribuna para, muito rapidamente, 
fazer um registro e repisar um ponto de vista. Vou anexar 
a este rápido pronunciamento uma notícia veiculada no jornal 
Folha de S. Paulo, edição de 13 de novembro de 1992, primeiro 
caderno, página 06, uma notícia da lavra de Ivanir José Bortot, 
da sucursal de Brasília da FoJha de S. P~ulo, cito: 

"Senado sugere projeto contra a Lei no 8,200. 
O Senador Esperidião Amin (PDS-SC) diz que 

a lei é imoral por hurlar o pagamento do Imposto de 
Renda. Receita prefere que Supremo Tribunal Federal 
decida a questão. O Senador Esperidíão Amin, falando 
em nome .da Comissão de Economia -cto Senado Fede
ral, sugeriu ao Ministro da 'Pazenda, Gustavo Krause, 
que mande ao Congresso um projeto de lei revogando 
a Lei n'' 8.200. "E!;sa lei é imoral porque buda Q paga· 
mente do Imposto de Renda", disse o Senador. 

A Lei o" 8.200 deverá provocar um_ prejuízo à 
União superior a US$13,2 bilhões até 1996. A ~rea 
técnica da Receita Federal está desaconselhando Krau
se a enviar o projeto. A alternativa maís viáv.el, segundo 
os técnicos da Receita, seria o Supremo Tribunal Fede
ral julgar a Lei no 8.200 inconstitu-Cional. Dessa forma, 
as empresas teriam que pagar à União o Imposto de 
Renda que deixaram de recolher -~ e as empresas já 
deixaram de recolher US$41?ilhôes de Imposto de Ren· 
da. 

A criação da lt.!i beneficiou em especial as institUi
ções firianceiras c as emprç:ªas que passaram a pagar 
menos Imposto de Renda. A Receita acha que a única 
forma de compensar os prejuízos que está sofrendo 
é aumentar a carga de impostos e contribuições para 
as empresas e os bancos. O Governo vai mandar um 
projeto de lei que obrigará as empresas a pagar, na 
fonte. o Imposto de Renda sobre Aplicações Finan
ceiras, o que poderá render ati US$2,5 bilhões ... " 

Segue-se a matéria, _que vou considerar como lida, para 
fins de registro nos Anais do Senado. 

E o comentário de natureza política que desejo fazer 
a respeito do assunto é o seguinte:_ primeiro, considerei e 
considero a Lei n"8.200 imoral, porque representou uma dádi
va s~rr- nenhuma contrapartida social. O Governo abriu mão 
de uma rccL>ita, US$13,2 bilhões, e-m 5 anos, portanto, uma 
receita corrçospondenic ao dohro dõ que se estima o IPMF 
pode gerar -estima-se que o IPMF possa representar uina 
arrecadação de US$7 bilhôes. 

- No- dia 23 de novembro, fazendo um pronunciamento 
sobre este assunto e neste mesmo sen~ido, fui disting~ido 
com apartes dos Senadores Jutahy Magalhães c Almir Gabriel. 
Naquela oportunidade apres;entei, em linhas gerais, o trabalho 
que fizemos- a nossa assessoria, dados que obtivemos junto 
à _Mesa do Congress9 _- de exumação dos autos do avulso 
com acompanhamento, que resultou na Lei n·' 8.200. Naquela 
oportunidade, identificamos os autores das emendas que fo
ram apresentadas c da cmençla que foi transformada no texto 
definitivo da Lei_ n" 8. 200. Este foi basicamente o teor_ do 
apai"te e do esclarecimento que prestei ao SenadOr futahy 
Magalhães. _ 

Então, o primeiro aspecto que quero--frisai"" é sobre .o. 
meu ponto de vista a respeito de que esta lei deveria ser 
revogada. 

_ Segundo, na exumação do processo, ficou evidenciado 
que, se na Câmara a tramitação já foi m_uito rápida, no Senado 
foi absurdameritc rápida. Aqui ela tramitou por 24 horas--: 
Foi aprovada no dia 27 de junho de 1991 e publicada no 
Diário Oficial do dia 28 de junho de 1991 -já sancionada, 
portanto. No dia 26 foi aprováda na Câmara, no dia 27 no 
Senado e no dia 28 foi publicada no Diário Oficial, já sancio
nada pelo Presidente da RepúbliCa. 

Terceiro ponto. Hoje, quando já se abre a celeuma & 
respeíto da medida provisória que revogou a Lei n" 8.200, 
quero lembrar aos assessores da equipe econômica do atual 
Governo o que eu disse no dia 12 de novembro de 1991, 
na reunião reportada nesta notícia do dia 13: "Sou pela revoga
ção da Lei n" 8.200. Era a favor do encaminhamento de um 
projeto de lei ao Congresso, para que fôssemos autores da 
correção. 

Hoje ainda, ao ouvir o muito bem (undam.entado pronun· 
ciamento do nobre Senador Josaphat Marinho, recolhi esta 
observação feita a propósito da questão tributária que tramita 
ou que ocupa a nossa atenção: a institucionalização do IPMF! 
as-outras providências contidas na emenda constitucional. já 
objeto de tanto debate, 'e a edição da medida provisória que 
deve ser lida hoje à noite em sessão do Congresso Naciomil, _-

.Gostaria de repetir: não vou ficar contra a revogação o 

da lei; acho que devemos aprovar a revogação da lei como 
está escrita na medida provisória, mas lembro que o atual 
Governo perdeu tn}s meses de debate: passados dezembro, 
janeiro e, hoje, sendo 16 de fevereiro, são três ll'.e_~es c três 
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dias em que esta matéria poderia ter sido objeto de um projeto; 
poderia ter sido objeto de uma discussão e, o que seria talvez 
mais importante. de urõa análise à vista dos objetivos de insti
tucionalização- do IPMF. Ela não poderia e não deveria ser 
uma matéria dissociada da questão IPMF; não há necessidade. 
Se o Governo está procurando um caminho Para obter recur
sos que montariam uma cifra de cerca de US$7 bilhões num 
ano. a revogação da Lei n9 8._200, ainda no ano de 1992, 
teria representado. no mínimo. um elemento de negociação 
muito precioso para o Governo. 

Portanto. se faço um registro sobre o tempo perdido. 
quero dizer que não perdi a minha- convicção. Acho que a 
revogação é devida. é moralmente correta- ainda que_ alguns 
digam que ela está sendo feita quase como retaliação a um 
movimento em que sindicatos empresariais, patronais. de tra
balhadores e confederações se reúnem para fazer pressão con
tra a aprovação -do IPMF- e ainda que se di_gª jsso, quero 
repetir o que tornei público nos dias 13 e 23 de novembro 
do ano passado: a revogação desta lei é um requisito moral 
num pafs cujo governo está procurando meios para a sua 
subsistência. Entenda~se como subsüotência do governo a sua 
capacitação para cumprir a sua finalidade. 

O Sr. Josaphat Marinho- V. Exame permite um aparte? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Ouço, com gta@e satisfa
ção, o nobre Senador Josaphat Marinho. 

O Sr. Josaphat Mar_inlio- NObrC Senador, V. Ex" presta 
uma informação que não nos surpreende. __ Não se discute a 
conveniência da revogação da lei. V. Ex• entretanto. teve 
o cuidado. na conve-rsa com o ministr~. de sugerir que a revo
gação se fizesse mediante proje-tO encaminhado ao Congresso. 
Exatamente porque. tratandowse de urna lei que envolve maté~ 
ria de caráter financeiro e tributário. não podia nem pode 
ser objeto de medida provisória. Se o conselho de V. Ex• 
houvesse prevalecido, o Governo não ficaria sujeito ã pcissfvel 
ação judicial a declarar a inconstitucionafidade da medida 
provisória. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Senador Josaphat Mari· 
nho, V. Ex~ adiciona ao meu raciocínio, que é ex-Clusivamente 
político, um raciocínio júrídico que está contido em várias 
notícias dos jornais de hoje, que é a argüição de inconstitucio
nalidade do artigo da medida provisória que revoga a Lei 
n~ 8.200. É sobre este artigo que, hoje, a imprensa e comen
taristas económicos e políticos se debruçam; é para focalizar 
a aparente fragilidade constitucional deste dispositiv-o. 

V. Ex~ enriquece, portanto, o meu pronunciamento, que 
é eminentemente -político e que procura ser -lógico; com o 
argumento jurídíco -que vem em favor do objetivo da minha 
ponderàção feita em novembro do ano passado. Agradeço, 
duplamente, a V. Er: prifueirõ, pelO díscurso que· fez hoje; 
segundo, por esse aparte. 

Ex~ 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permita~me V. Ex~ um aparte? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Concedo o aparte a V. 

O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex•, no dia 13 de novembro 
- como já declarou - fez um pronunciamento a respeito 
desta matéria. Tive oportunidade, naquele momento, de apar
teá~lo, estranhando tam_bém a pressa com que tramitou no 
Congresso um projeto de_tal amplitude e importância; impor
tância esta tomada em dois sentidos, pois falo também da 
importância de US$13 bilhões de prejuízo para o Pais. Na 

CPI da Evasão Fiscal, muitaS vezes, temos discutido essa quesw 
tão, mostrando a necessidade da revogação da Lei n~ 8.200. 
Não vou entrar no mérito da questão jurídica da medida provi
sória. Já pedi, insistentemente aqui, durante vários anos, para 
evitarmos julgar medidas dessa natureza como o projeto de 
urgência b; e. depois, fazemos aqui a regulamentação das 
medidas provisórias. Também sõu a favor. continuo sendo, 
de que haja a regulamentação; __ es_pero que agora seja fei_ta, 
porque era a Maioria de então que impedia que se fizesse. 
Então, agora, queremos ver se também eles querem que se 
faça essa regulamentação. Todos proco:ramos agir dentro da 
ética e da nossa consciência; divergimos de pontos de vista. 
de posições, de interpretações legais e constitucionaís, mas 
nenhum pode ter mais ética- do que outro porque diverge 
e acha que está c_erto. Todos temos os nossos conhecimentos, 
nossa posição e lutamos por isso, mas acho que o principal 
é mostrarmos à sociedade que não é nüiis- pOssível que esses 
que mais podem não paguem nada. Não se pode admitir que 
um banco apresente. como apresenta a cada instante. um 
balanço com uma soma fabulosa de lucro e, de Imposto de 
Renda. nada pague. Ê isso_ que devemos mostrar à sodedade; 
se a Justiça vai decidir que isso deve continuar porque a lei 
não deveria ser derrogada por uma medida provisória, está 
bem. A Justiça decide, cumpre~se a determinação judicial. 
mas a sociedade tem que debater esta questão, tem que com~ 
preender que é necessário lutar para que os que ntais podem 
também paguem. Hoje, por exemplo, discute-se o JPMF, e 
nunca vi tanto empresário defender o salário do trabalhador. 
isso para não se cobrar o caixa 2? Será que náo querem evitar 
que se cobre daqueles que têm milhares de contas fantasmas 
nos bancos? Será que não querem evitar que se paguem esses 
recursos? Não vamos generalizar dizendo que são todos os 
empresários, porque ninguém pode fazer generalizações em 
profissão nenhuma, mas há os bons e os maus em todas as 
condições·sociais. Por isso, defendo o IPMF com a maior 
tranqüilidade, numa demonstração que estou consciente do 
que estou fazendo. Lógico que há pessoas que pensam de 
maneira contrári~. Vários Senadores já me disseram que são 
contra. E daí? E um direito que cada um tem de pensar 
assim. _Mas, na questão da Lei n~ 8.200, V. Ex• fez um apelo 
no momento próprio. O Governo também tentou modificar 
antes dessa medida provisória e não obteve êxito. J\.1as é neces
sário mudar; e se a medida tiver que ser mudada de outra 
forma, vamos- tentar mudá-la. Mas creio que se tentarmos 
mudar de outra forma, também haverá quem venha dizer 
que não se deve mudar. E veja V. Ex~ esses juristas que 
estão aí -qos jornai~ achando que há necessidade de se fazer 
prevalecer o mérito da Lei n'-' 8.200; dizem que é urna causa 
justa. Eu não considero uma causa justa, mãs há muitas pesw 
soas que podem defender que o seja. O Governo tenta duas 
medidas que se fazem necessárias para que haja condições 
de governar; se nenhuma delas passar. se as duas forem recusaw 
das, paciência! O Governo continuará existindo e vai gover
nar; com maiores dificuldades. com maiores problemas sow 
ciais, mas vai governar. de qualquer maneira. Nós, que o 
defendemos, não podemos ser acusados de não tomar uma 
atitude dentro de um princípio que a nossa consçiênda deter
mina. Acredito que todos estejamos defenden~o causas dentro 
dos nossos princípios, de acOrdo cOm a nossa consciência. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Senador Jutahy Maga· 
Ihães. desejo agradecer o pronunciamento de V. Ex~ que com~ 
plementa os apartes que ofereceu já• no dia 23 de novembro 
-a matéria que li é do dia 13 de novembro; o pronunciamento 
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a que me referi foi no dia 23 de novcm_bro. Naquela ocasião. 
o pronunciamento foi enriquecido pelos apartes de V. Ex" 
neste mesmo sentido, nesta mesma direção. isto é, a necessi
dade de o texto_ da Lei n" 8.200"' não Continuar a· vigorar. 
Era preciso cortar a vigên-cia da Lei n" 8.200. -

Eu propus, como ressaltou aqui o Senador Josaphat Mari
nho, que o Governo mandasse um projeto e submetesse o 
assunto à discussão no Congresso Nacional. 

Só para ilustrar o quanto isso é necessário, h()jc, os jornais 
veiculam que o então líde_r do Governo. Deputado Humberto 
Souto. votará pela revogação da lei porque se sente enganado 
pela forma como_ houve o acordo _de .lideranças em junho 
de 1991; S. Ex<, que era o Líder do Governo na Câmara 
dos Deputados. _ 

Aqui no Senado, repito, a tramitação Ocorreu num único 
dia e disso resultou, sem nenhuma contrapartida social, um 
benefício para os que tinham muita liquídez nos seus ativos. 
ou seja, instituiÇões _bancárias ou bancantes. que são as que 
têm liquidez no seu demonstrativo patrimonial. Então. forarii 
exatamente aqueles que mais têm disponível. ou seja. aqueles 
que têm menos investimentos em atividadcs com rafzes, ativi~ 
dades cconômicas de longa maturação, os beneficiários da 
Lei n" 8.200. 

Por isso, fui c sou a favor da revogação da Lei n" 8.200, 
ainda que me caiba fazer aqui este reparo. esta observação 
de natureza formal. 

Quanto ao aspecto éticO, quanto ao aspecto político quan
to ao aspecto social já havíamos concordado no dia 23 de 
novembro, do ano passado, e estamos hoje concordando de 
novo. Desejo reiterar que, apesar de caber questionamento 
sobre a forma, quanto ao mérito. sou favorável ao objctivo 
preconizado pela medida provisória que será lida dentro de 
instantes, em se_ssão tortjunta do Congresso Nacional. 

Era esse o registro que gostaria de fazer, pedindo que 
seja considerada corno integrante deste pronunciamento a no
tícia a que aludi. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. ESPERIDIÃO AMIN EM SEU D/SCUR.Sb. 

Folha de S~ Paulo 
Lei dos Balanços 

16-2-93 

SENADO SUGERE PROJETO J::ONTRA A LEI 8.200 

Esperidião Amim diz que lei é "imoral" por burlar o paga
mento do IR; Receita prefere que STF decida a questão 

Ivanir José Bortot _ 
Da Sucursal de BraSília 

O Senador Esperidião Amim (PDS/SC), falando em no
me da Comissão de E~onomia do Senado Federal, sugeriu 
ao Ministro" da Fazenda, Gu_s~avo Krause, que matlde ·ao Con
gresso um projeto revogando _a Lei 8.200. "Essa ld _é imoral 
porque burla o pagamento do 'Imposto de Renda", disse o 
senador. A 8.200_deverá provocar um prejufzo à Unfão _supe~ 
rior a US$13,2 bilhões até 1996. 

A área técnica da Receita Federal está deSa-COiiS-eifiándo 
Krause a enviar o projeto. A alternativa mais viável, segundo 
os técnicos da Receita, seria o STf_ (Supremo Tribunal Fede
ral) julgar a 8.200 inconstituc{onal. Dessa form~, as empresas 
teriam que pagar à União O IR_ (Imposto de Renda) que 
deixaram de recolher US$4 bilhões de IR. . . . 

A criação da lei beneficiou em eSpecial as instituições 
financeiras e as empresas que passaram a pagar menos IR. 

A Receita acha que a única for~ma de.cornpensar os prejuí
zos que está sofrendo C aumentar a carga-de impo~tos c cOntri
buições para as empre-sas e os bancos. O governo vai mandar 
um projeto de lei que obrigará aS empresas a pagar na fonte 
o·--rR- sobre aplicações- fínanceiras --o que pOderá render 
até US$2.5 bilhões. · . 

O diretor-presidente do Grupo Pão de Açucat-. Abnio 
Diniz. considerou justa a cobi'ança de IR sObre aS aplicilções 
financeiras feitas Pelas empresas erri depoimentO prestado on
tem na Comissão de evasão fiscal do Senado. Os su~rmer
cados são as empresas que mais aplicam dinheiro no mercado 
financeiro. 

As instituições financeiras poderão devolver urila parte 
dos recursos que estão conseguirido coni' a Lei 8.200 através 
de um aumento da carga tributária das contribuições sociaiS: 
Os bancos vão pagar uma 3líquot3 de ~22'/F -a 25% de CV A 
(Contribuição sobre o Valor Adicionado). o que deve gerar 
uma arrecadação adicional de US$1.5 bilhão. 
- A -receita Federal estuda a hipótese de alterar a base 
de cálculo do IR de todas as empresas e bancos. -Deverão 
ser feitas modificações para evitar que muitas despesaS Sejam 
lançadas na contabilidade. Dessa forma--as empreSas teriam 
elevada a sua carga de IR. 

A Lei 8.200 permitiu a todas as empresas corrigir ã stias 
demontrações_ financeiras no_ anó de 1990 pela variação do 
IPC. que foi de !.794.84Cfc. quando ,o BTN (que vinbll sendo 
usado para ísso) variou--apcrias 845.12% no mesmo período. 
Es.sa mudança no índice de correção dos balanços fez com 
que as empresaS fechassein cOin prejuízo, não pagando IR. 
Os bancos foram os principais beneficiado< O Banco do Bra
sil, por exemplo, não precisa pagar IR por três anos. 

A aprovação da Lei 8.200, em junho de 1991, para os 
técnicos da Receita Federal é considerada no mínimo s.uspeita. 
A lei foi aprovada em uma quinta~feira (dia '2716) na Câin<ira 
e na sexta-feira (28/6)no Senado_ Federal~ através de um acordo 
de liderança. 

O projeto foi sancionado e publicado em uma edição 
extra do Diário Oficial no sábado, dia 29. A Receita Federal 
não conseguiu apreSentar as suas sugestões de vetos _à Lei 
n·· 8.200. 

REGRA BENEFICIOU BANCOS, DIZ 

HADDAD; FEBRABAN PROTESTA 

Para MiniStro, setor financeiro perde com ajuste 

Sônia Mossri 
Da Sucursal de Brasília 

O Ministro do Planejamento, Paulo Haddad, diSse Ontem 
que o "ônus principal do ajuste fiscal vai para o sistema finanM 
ceiro". A justificativa do Miriistro é ã Lei 8:200, que permitiu 
aos bancos, um dos poucos se tores que lucram com a recessão. 
compensarem em até cinco anos a diferença entre o BTN 
e o IPC na corrcção de balanços. 

O Presidente da Febraban, Alc.i9es Tá pias, irritou-s_e com 
a colocação de Haddad durante o debate com maiS de _4-QO 
empresários sobre o pacote fisCal. Táplas le_vantou-~e da sua 
poltrona e interrompeu o debate afirmando que a Lei 8.200 
não beneficiou apenas as instítuições financeir_a~. _"Os ban~~s 
pagaram impostos sobre o lucro inflacionário'\ ressaltou ele, 
provocando risos na platéia. 

O Ministró da Tndústria e Comé_rcio_, José Eduardo Viei
rã;·disse à Folha que "existe muita confusãó em tqrno da 
Lei n~' 8.200". Segundo ele, o Bamerindus, instituição do qual 
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ê o prindpaf"acionista, é. um dos bancos que· naéi-·VãO deixar 
de pagar· o IR nos próximos anos em função da lei. 

ENTENDA A LEI DOS BALANÇOS 

Da Reportagem Local 
Publicada em 28 de junho de 1991, a Lei n" 8.200_teve 

por objctivo corrigir distorções nos balanços das empresas 
no ano anterior provocadas pelo Plano Collor. 

Em 1990, as empresas foram obrigadas a corrigir seus 
balanços pelo BTNF (Bônus do Tesouro Nacional Fiscal). 
que, expurgado, resultou numa variação de apenas 845%, 
enquanto a inflação, medida pi::lo Índice de Preços ao Consu~ 
midor do IBGE, foi de 1.750%. · 

A corrcção su.bestimada do patrimóniO Prejudicou algu
mas empresas e beneficiou outras. Perderam as que_ estavam 
mais capitalizadas, pois tiVeram taxado um lucro artificial. 

Ao sancionar a lei, o Governo reconheceu ter cobrado 
imposto sobre uma renda_ fictícia e concordou devolver a par
cela paga a mais._São cerca de US$12 bilhões, segundo estima
tiva da Receita Federal. Essa quantia deveria ser descontada 
nas declarações de renda das __ empresas a partir de 1993, em 
quatro prestaçõe-s anuais. Muitas empresas, no entanto, estão 
conseguindo antecipação das deduções através d_e açãQ judiM 
cial. 

Em abril passado, seis governadores do Nordeste pediram 
ao ProcuradorMGerat da República, Aristides Junqueira, para 
entrar com ação de incostitucionalidade contra a lei no Supre~ 
mo Tribunal Federal. O mérito da ação ainda não foi jUlgado. 

SAIBA QUANTO O GOVERNO NÁO ARRECADA 

Efeitos da Lei 8.200 e de- outfOS tributos 
A União deverá perder US$13,2 bilhões de arrecadação 

de IRPJ (Imposto de Renda da Pessoa Juridíca) até 1996 
em função da Lei no 8.200. 

As empresas deixaram de arrecadar cm 1992 cerca· de 
US$4 bilhões em funçã<Yda Lei n' 8.200. 

Utilizando esta lei, os bancos_ recolheram apenas Cr$1.1 
trilhão de Imposto de Renda entre janeiro e setembro. en
quanto às demais empresas pagaram Cr$11 trilhões de IR. 

As instituições· financeiras deveriam recolher esse ano 
US$ 1,5 bilhão com PIS. Finsocial e Contríbuição s'Obre-o 
Lucro, mas a arreca-dação deve ficar cm US$750 milhões. 

As empresas deveriam recolher esse ano US$10 bilhões 
com essas trés contribuições soCiais, mas a arrecadação deverá 
ficar em US$4 bilhões. 

Além dos efeitos da Lei nn 8.200 o Governo deve perder 
este ano cerca de US$ 6 bilhões com as ações judiciais impe
tradas por empresas contestando a cobrança do Finsocial, 
PIS e Contribuição sob r e o Lucro. 

A C-V A fará com que as instituições Thúincé:Iras conti-i
buam com cerca de US$2,2 bilhões cm 93 

Fonte: Receita Federal 
BOLSAS QUEREM MANUTENÇÃO 

Da Reportagem local . . . _ 
Os Presidentes das Bolsas de ValorCs de São PaUJo e 

do Rio, respectivam~nte AlvarO A~g~st<? Vidigal, 4.5. e_.G~r:I_os 
Alberto Reis, 49, afirmaram que são pela- manutenção da 
Lei n~ 8.200. "Na hora de cobrar, foi cobrado antecipada~ 
mente. Não tem o menor sentido mudar a lei para se recuperar 
novamente impostos que já foram pagos. Ago_~a_ há que se 
devolver o que foi pago a mais", disse_Vidigal. 

Na sua opinião, a sOCiedade precisa ter leis constantes 
que definam comportamentos padrões para as empresa~. 
"Qualquer coisa que cainufle a realidade não é razoável. For 

camuflada a realidade e· agora nãO- há por que voltar atrás 
só potque o Governo é devedor de quem pagou imposto". 
Reis afirmou que através da Lei n" 8.200 o Governo acaOOU 
por fazer um tipo de 
acordo com as empresas prejudicadas. "A sociedade e as em~
presas já se adaptaram à lei. Se ela mudar agora. vp.i trazer 
mais compliCação." 

O Presidente da Bolsa do Rio disse que quando o Go
verno mudou o sistema de correção monetária a arrecadação 
foi maior. "A lei foi feita para corrigir. AgOra ·o Governo 
vai fazer outra lei para modificar. Vai ~aver novamente de~
manda na Justiça, nas quais ele (o Governo) vai perder. E 
melhor deixar como está e tentar consertar de uin3. Outra 
forma." 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Porte lia)- Tem a palavra 
o nobre Senador Aureo Mello. 

O SR. AUREO MELLO (PRN-AM. Pronuncia o seguinte 
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores. a razão que me 
traz a esta tribuna, pela primeira vez~ na·sessãó de hoje. 
é lamentar o passamento de um dos nomes de maior projeçáo, 
um dos intelectuais mais profundos do meu Esta~9 e que 
_também ocupou a chefia do Governo do Amazonas. S. Ex• 
no momento estava desenvolvendo a sua atividade no- Rio 
de Janeiro, no Instituto Geográfico e Histórico do Brasil. 
Refiro-me ao Professor Arthur César Ferreira Reis, que exer
ceu durante muitos anos funções de alta significação paTa 
~ste País, e a quem deve o Brasil o primeiro-alerta, na moderni
dade, contra a cobiça ii1termi:ci6nai que pretendia retalhar 
a Amazônia em Várias fatias, como se fosse uma grande pizza, 
e distribuí-la aos países do hoje chamado Primeiro Mundo. 

Arthur César Ferreira Reis era Governador do Amazo
nas. posto lá pela "Revolução" e, nesse posto. não se saiu 
muito brilhantemente- diga-se a verdade e na minha opinião 
pesso-al. Antes de ser Governador, um dia, Artur Reis recebeu 
a denúncia de uma conspiração entre os países do hoje chama
do "Primeiro Mundo" que pretendia retalhar a Amazónia, 
visando a sua internacionalização. 

E Arthur Reis, que já haVia esêrito diversos-livros sobre 
História da Amazônia, denunciou esse fato à Nação. Inclusive, 
_o seu livro .. A Amazónia e a CObiça Internacional" é antoló
gico, raro e serviu de alerta ao mundo políticá e militar brasi
leiro e às grandes correntes p_opulares -que vieram em ondas 
para protestar e levantar as paliçadas morais para a -não-dila
ceração da região de que era filho e da qual também o sou. 

Como já haviam feito antes_ outros brasileiros- principal
mente os partidos de esquerda tiveram uma posição muito 
destacada nesse episódio- , Arthur Bernardes, que era vivo 
ao teinpo, posicionou-se-e, ao lado de Estillac Leal, General 
José Veríssini.o, General Leônidas Cardoso, Abiguar Bastos, 
Felicissimo Cardoso e outros, encãffiparam a causa de não_ 
deixar tomarem a Amazônia. 

Eu, a esse tempo, era Deputado Estadual e depois, como 
Deputado Federal, na sede_ da Associação Brasileira de Im
pr-ensa -presente o hÕje Ministro Ma!-tríçio Corrêa -perante 
os líderes _socialistas do País todo- e os nacionalistas de todos 
oS ffi:itlzes-_ daS agremiaÇões deniocráticás, fui um -dos que 
tiveram o ensejo de profligar esse apetite incomensurável das 
nações do Primeiro _Mundo de hoje. Fui aplaudido de pé 
na sede da ABI. 
- Lembro-me de quando vi por lá~-Quase que-comandando 
esse movimento, a figura singular e paradigffiãtlã de A~thur 
Bernardes, o grande mineir~ que nãÓ deixou que lhe tomaSsem 
o cargo de Presidente e governou em estado de sítio durante 
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quase todo 9 seu m_an_dat~, ~nv_iando para os confins do CucUí 
aqueles que eram conspiradores contra-o seu ·go'vérno. 

Foi ele ainda quem colocou co_n1Q _Mil'l:is_tro da Guerra 
um paisano, um historiador, se não estou ~_ng~nado ... 

O Sr. Ney Suassuna- V, Ex• me permite um aparte? 

O SR. AUREO MJ;:LLO- Ouço V. Ex• com prazer. 
O Sr. Ney Suassuna -Eu queria apenas·ratcr- uma 

correção: foi Epitácio PeSSOa qüem n-omc"ou Pandiá Calógeras. 
Precisava ser um paraibano para fazer isso. 

O SR. AUREO MEJ.LO - V. Ex• que me perdoe o 
arroubo Bernardista. Vou respondei-- à moda Tenório Caval
canti, que, quando ocupava esta "tribuna, sempre citava Rui 
Barbosa. Se alguém dissesse: "Rui Barbosa não prestou essa 
declaração", S. Ex~ respondia: "Se nãO prestoU,- era capaz 
de prestar". 

Acredito plenamente no aparte dC_-V. Ex', que-·sabl! a 
carne de sol e feijão fr3dinho, associado à rapadura e chapéu 
de couro. Agradeço a correção de V. Ex• 

O fato é que Arthur Bernardes comandou o movimento 
nacionalista em prol da_Hiléia Amazônica. Os socialistas parti~ 
ciparam, os democratas estiveram_ presentes, os jornalistas 
não se furtaram- e ·urr..-a multidão de intelec;tuais _ b_rasileiros 
ali compareceu. E assim a coOspitaçãç. _fo_i_ r~pelida e não 
se concretizou no Brasil. Devemos isso a_o ·faleciaO Arthur 
César Ferreira Reis, eni 'C'Uj0 altar- políticO eu, -pessOalmente, 
não acendia muitos Círios votivos, poiquailtó díVi!fgia daquele 
meu ex-professor ertl muitas coisas, em riluifo!:>"pontos de vista, 
principalmente a partir do momento em qUe· ele foi _sUperin
tendente da hoje Sudam. Além disso, como Governador, em 
determinados momentos, pareceu-me tinérgicà de_nlã:iS, 

Estou fazendo aqui não um simples necrOlógio de elogio 
póstumo; estou aqui analisando uma figura histórica, porque 
Arthur César Ferreira Reis passou a·se incorporar-à História 
do Brasil. S. Ex~ não pode ser esquecido sob esse;_ aspecto. 
Era um historiador profundo, um homem de uma· erudição 
mUito grande, de uma facilidade de exposição e de um cava
lheirismo sem par. EscreveU muitos livros sobre a história 
do Amazonas; escreveu a biografia de quase todos os grandes 
homens que marcaram a elevação do Amazonas, primeiro, 
à categoria de Província c, depois, ao Estado que hoje é. 

Arthur Reis voltou-se sempre para a pesquisa científica, 
ao mesmo tempo situada na área de onde ele provinha. São 
muitos e muitos os tr_~balhos de sua autoria. 

Por último, já bastante idoso, ao lado de Geraldo de 
Menezes e muitos_ outros nomes que integram a intelectua
lidade científica do Rio de Janeiro, foi eleito para o Instituto 
Histórico e Geográfico. 

Eu sabia que ele vinha doente, padecendo toda sorte 
de achaques decorrentes da sua Idade avan~da. Geraldo Me
nezes, meu colega de turma, sempre me dãv-a ·-ciêricia:-deSse 
fato. A morte de Arthur César Ferreira Reis, portanto, ilão 
me surpreende. 

O Brasil deve a esse cidadão a permanência da Amazônia 
integrada no seu território, e o seu passamento deve ser assina

. lado neste Senado_,_ porque foi dessas vozes gigãO.tcs que, na 
simplicidade da sua pessoa, mas na grandeza ecoantc do seu 
renome, cresceu_, e foi capáz de ser ouvi4a em todos os s_e;torcs 
políticos do País, levant~ndo a flama patriótica, quer de Depu
tados e Vereadores_ da Amazônia, quer de patriOtas acesos 
das outras re'giões Sudeste, Sul, Centro-Oeste" ·c _Nordeste, 
fazendo com que o movimento de preservação- do nOsso terri
tório fosse uma grande camada de fogo, que não permitia 

pousarem esses "gafanhotos'_', sempre ansiosos por ganhar 
mais para viver num conforto cada vez maior. 

Por isso, Sr. Presidente, o meu pe~ar pessoal, o nosso 
pesar de brasileiros, a nossa homenagem ao professor. histoR 
riador e ex-Governador Arthur César Ferreira Reis. 

S.~ as almas têm o poder de, entre elas, discutir ou-impor 
>Onâncias lá nas ·regiões etéreas, tenho certeza de que ele 
eStara emitindo e vibrando pensamentos profundos de cOiSas 
importantes da história deste povo, da grandeza da desco
nhecida e_preciosa Amazônia, da fantástica defesa 4aquela 
região do Brasil que corresponde a dois terços do nosso territó
rio c que somente precisa ser r~çebida, ser recolhida pelas 
mãos dos demais brasileiros como um riquíssimo presente 
que a eternidade, que os poderes maiores, que a nossa ances
tralidade deu a este Brasil e que ele teima em não receber; 
um tesouro imenso e que att! hoje ainda não foi devidamente 
utilizado, explorado, para converter as nossas dificuldades 
em coisas banais c pueris. 

A Arthur César Ferreira Reis essa palavra de compaixão 
e de saudade. 

Era o que eu tinha dizer, Sr. Presidente. Muito obrig~_<.!o_. 

(j Sr. N~y Suas~una- Sr. Presidente, -peço 3 palavra 
para uma breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Luci di o Porte !la)-Tem a palavra 
V. Ex• 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Para uma breve 
comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, há duas .semanas, eu fazia aqui um pronunciaR 
rilento _dizendo que não adiari.tãria construir CIEP e CIAC, 
porque seriam apenas obras faraônicas, pirâmides para goverR 
nantes colocarem os seus nomes; que tínhamos de investir 
maciçamente naqueles que fazem a escola: os professores. 

Na edição de hoje do jornal O Globo, há uma matéria 
dizendo que os 42 mil professores do MunicípiO do Rio de 
Janeiro vão receber 50% a mais de gratificação. no mês de 
março, ·representando uma diferença de 187 para 280 bilhões 
de cruzeiros na- folha de pagamento. E ainda, que o Prefeito 
César Maia· deCidiu aumentar a aplicação na área da educação 
para 25% da arrecadação do IPTU, significando um aumenlo 
de 95 bilhões de cruzeiros, em valores de janeiro, só para 
a folha salarial. ou seja, 65% a mais. 

Queria, pois, parabenizar o Municlpío do Rio de Janeiro 
e o_ seu Prefeito César Maia, dizendo que é assim que vamos 
fazer a redenção deste País, alavancando o desenvolvimento 
através da educação. Este é o primeiro exemplo. Que Outros 
homens públicos tenham essa sensibilidade e façam o mesmo. 
S6 através de salários condignos e da valorização do professor 
é que vamos ter o País na sua plenitude de. desenvolvimento 
e na arrancada em busca do sucesso. De outra forma, não 
se·rá possível. 

Parabéns a esse homem público que vislumbra o caminho 
certo. É assim que vamos construir a grandeza deste País. 

Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Lucldio Portella) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB-BA. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presid~nte, Sr"' e Srs. Senadore~, 
a imprensa noticiou, no final do ano passado. com certO t:SL.!I 

dãlh-ãÇo, a história de uma dona-deRcasa de Sáo José dos Cam-. 
pos, cjue, verificando que seu banco havia creditado em sua 
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conta corrente, por cnganu, treze trilhões de cruzeiros, o equi
valente, à época, a 1,4 _bilhão de dóJares, ·procurou o gerente 
da agência para corrigir o erro. _ -= . 

Ressalte-se que D. Alaíde Oliveira, ãutora ·ao gesto, é 
funcionária pública na cidade, tem ciriCà filhos, cuJa idade 
varia de 11 a 19 anos, e seu marido é peíxeiro, trabalhando 
como autónomo pelas ruas de São José dos Campos, em uma 
velha Komhi. Um de seus filhos apresenta problemas de coor
denação- motora. 

A renda familiar do casal, â época, gínlva em torii6-de 
4,5 milhões de cruzeiros, po-uco menos de nove· salários--míni
mos, mal dando para as despesas, faltando dinheiro até para 
pagar os estudos do filho mais velho 09 curso supletivo. 

D. Alaíde divide seu tempo livre nas tarefas domésticas 
e com o tratamento da lc_são cerebral de seu menino. Ela 
conta que, no meio de tanto dinheiro que viu depOsitado 
em sua conta, pensou que poderia curar o seu filho. Mas 
mesmo assim devolveu o dinheiro. 

Mais notáve( que a demonstração de honestidade de D. 
Alaídc foi a onda de rcações que seu ato provocou na cidade. 
Pa~so a ler um trecho da notícia, redigida por Júlio Ottoboni, 
da Agência Estado: 

··Em sua casa no bairro operário no Jardim das Indústrias, 
o casal tem passado esses últimos dias entre o desapontamento 
e a irritação. Logo que a notícia se espalhOU~ levada por 
uma vasta divulgação na imprensa, começaram as repercus
sões. No início, os filhoS de Alaíde foram discriminados na 
escola, por colegas e professores, inconformados com a atitude 
de seus pais, como recorda Carla Cristine de OliVeira, de 
17 anos. "Meus colegas dizem que merecemos ser pobres 
e minha professora falou que foi um erro ter entregado o 
dinheiro." -

Mas as desaprovações extrapolaram o senso comum da 
vizinhança. Neste período, Alaíde escutou toda sorte de grace
jos e provocações, de um simples "boba'' às ofe:nsas mais 
graves. Também não faltaram os economistas de pfantão ensi
nando como burlar a fiscalização bariCáda e enriqueCer sacan
do apenas parte do saldo que_ ela tinha ... Isto mudou minha 
vida. 99% das pessoas me dizem que joguei a sorte pela jane
la", conta iridignada. Com o aumento das críticas viftdas por 
todos os lados a família procurou mudar seus hábitos. ···Esta
mos evitando sair muito de casa para não s~rmos mais ridicula
rizados", diz Carlos de Oliveira. 

A hostilidade é tanta que tomou contornos grotescos. 
Há poucos dias o casal foi cercado por populares dentro de 
uma lotérica e_ sofreu outra sessão de adjetivos e CCimentádos 
agressivos. "Apesar de estar _consciente do que fiz, eu me 
sinto frustrada com tudo isso. As pessoas dizem que honesti
dade não existe mais neste_ País", lamenta-se Alai de, recla
mando a falta de um siinplcs agradecimento par parte do 
banco ou do proprietário do dinheiro. "A única coisa que 
escutamos até agora são os outros nos chamando de burros". 

Os acontecimentos que envolveram D. Alaíde e sua famí
lia são exemplares de um momento vivido pelo Brasil, que 
estamos tentando superar. 

Ainda que correndo o risco de simplificarmos a com
preensão do fenômeno, podemos dizer que, em linhas gerais, 
o comportamento atual de parte de nosso povo é conseqüência 
da grande crise econômica que se abateu sobre nosso País. 

A desaceleração do crescimento económico brasileiro, 
a partir da década de setenta, que iria se _agravar dramati
camente no decorrer _dos anos 80, aumentou a desigu~l~ade 
social, agudizou a concentração de fenda, elê:VOU ·os níveis 

de pÕhreza ãbsoluta, estreitou o nle1·cãdo de trabalho, tornan
do extremamente di{ícil a ascensão social pelos meios conven
cionais, e:stimulandO n<)o só a -~coriomia informal, comq _ _toda 
sQ(te de artifíciOS para a Sobrevivência, a superação das dificul
dades do dia-a~dia e (por que não dizer?) o enriq-UeCimento 
a qualquer custo. 

Nesse caldo de cultura, em que o até então simpático 
"jeitinho brasileiro"_para resolver qualquer problema iria de
Sandar no abusivo e odioso ''qlle!er levar vantagem em tudo", 
sobre.ssaíram e reinaram os mais desinil}idos e espertalhões. 

-- -Não por acaso, o ponto máximo desse processo de explo
r~ção dos semelhantes, parece ter sido a ascensão ao poder 
da-qUadrilha collorida) de triste memória para o País. _ 

Contribuiu muito-·pani a:·exaCErbação desse quadro ceito 
comportamento moralmente elástico dos meios de comuni
cação de massa brasileiro, que não têm cumprido, como deve
riam. seu papel educativo na formação de nosso povo. 

Nesse particular. gostaria âe reproduzir trechO de um 
artigo do Cardeal Dom Lucas Moreira Neves. recentemente 
publicado no Jornal do Brasil, que, ao comentar a atuação 
da televisão brasileira, dá bem uma idéia sobre aquilo a que 
estou me referindo. Diz SUa Emiilência: -- - -

"Acuso a TV brasileira de destílar em sua progra
mação e instilar nos telespectadores, inclusive jovens 
e adolescentes, urna concepção totalmente aética da 
vida: triunfo da esperteza, do furto, do ganho fácil, 
do estelionato. Neste sentido, merecem uma análise 
à parte as telenovelas brasileiras sob o_ ponto de vista 
psicossocial, moral, religioso. Quando foi qUe, pela 
última vez, uma novela brasileira abordou temas como 
os meninos de rua, os sem~teto e sem-trabalho, os mar
ginalizados em gf:ral? Qual foLa nOvela que propós 
ideais nobres de serviço ao próximo c de const~ução 
de uma comunidade melhor? Em lugar disso, as teleno
velas oferecem à população empobrecida, como mo

_delo ideal, as aventuras de uma burguesia em decompo
sição, mas de algum modo atraente~" 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, houve um momento, em 
nosso País. conio bem simboliza o caso de D. Alaíde, em 
que o cidadão brasileiro passou a ter vergonha de ser honesto! 

Felizmente, há sinais pOsitiVos -de resistênciã e- mudança: 
desse quadro. Os movimentos pela ética, que eclodiram no 
ano passado: o povo nas ruas. clamando pelo afastamento 
do Presidente Collor; a juventude cara-pintada; os-depoimen
tos corajosos do motorista Enb_erto e da Secretária Sandra;_ 
o ilri[leachment; a condenação- do juiz e dos advOgados que 
fraudavam o INSS, e o arresto de seus bens; o comportamento 
de irrepreensível" honestidade do novo governo; tudo aponta 
para uma recuperação dos valores morais, que peSsoas como 
D. Alaíde nunca deixaram de cultivar. 

É alentador que, mesmo submetidas a situações de dificul
dade e incerteza, haja pessoas como D. Alaíde. capazes de 
colocar seus p-rincípios acima de suas necessidadeS imediatas. 

Era o que titiha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Odacir Soares. 

O SR. ODACIR SOARES (PFL ~ RO. Pronuncia 
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, _Sr"s c Srs. Senadores, 
coerente com a linha programática de meu partido, aprovo, 
por princípio, o programa de privatízação das empresas govet-
ilãinentais. _ _ _ _ _ __ __ ___ _ 
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Entendo, com efeito, qUe a atiVidade do Estado d~ve 
circunscrever-se ao campo polític_o-social. A produção e _a 
gestão de negócios cotistituem searas preferenciais da livre 
empresa. _ _ _ _ _ 

Não só no BraSil, mas em todos os quadrantes, multipli
cam-se as provas de que o Estado é mau empresário. No 
caso específico do Brasil, não há quem ignore, por e_xemplo, 
que sete em cada grupo de 10 empresas estatais são ineficieiites 
e deficitárias:É que os governos não conseguem fazer negócios 
sem casá-los com a polítiCa. Ora, desse conúbio, _incestuoso, 
nascem, quase sempre, rebentos espúrios tais conio: o empre
guismo, a barganha, a improdutividade, o desperdício, a cor
rupção, o achego irresponsável às fontes do Tesouro, o aban-
dono das prioridades sociais e muitos outros. -

É essa prole voraz e insustentável que exaure os recursos 
públicos, arrasa a economia de uma nação, fazenc~o-a _!lle!gu-
lhar na crise e no impasse económico-social. _ 

Essas considerações, Sr. Presidente, ocorrem-me, ao ler 
a notícia de que o saneamento dos bancos oficiais e um COIJ.~ 
trole rigoroso dos bancos estaduais figuram, com relevo, entre 
as estratégias a serem adotadas no novo plano de ajuste econó
mico, em elaboração na ãrca ec61iôtnica do Governo. 

Fala-se - a propósito - da decisão do Ministro Paulo 
Haddad. da Fazenda, de incluir o setor financeiro oftcial na 
área de controle do Comitê de Coordenação das Empresas 
Estatais. Nesse s_entido, estaria sendo cogitada a c_~:mv"oc_ação 
dos dirigentes de todos os bancos oficiais taiS Cófuõ:- Caixa 
Económica Federal (CEF), BASA (Banco da Amazônia S/ A), 
BNDES (Banco Nadoil;;Il de Desenvolvimento Ec_Ofiômico 
e Social), Banco do Brasil e BNB (Banco do Nordeste do 
Brasil), para uma reunião co_m oMinis!ro, nos próximos dias, 
visando ao acompanhamen.to e controle rigorosos das contas 
e operações dessas entidades financeiras. _ _ 

Da mesma forma, seria iminente a reunião do Min.istro 
com os Secretários Estaduais de Fazenda e Plan~jamento, 
para com eles discutir a questão financeira dOs bancos esta~ 
duais. Segundo antecipam assessores do Ministro, o controle 
da inflação e a retomada do desenvolvimento impli~am o sa
neamento e o controle financeiro mais ·eficazes dos bancos 
estaduais e oficiais, notadamente da CEF, que viria regis
trando elevado grau de inadimplência. 

Sr. Presidente, considero válidas e salUtares essas medi
das, assim comó quaisquer outras que visem ao· saneamento 
dos bancos oficiais e estaduais, fédirecionando-, DO rumO de 
suas vocações específicas, aqueles que delas se desviaram. 

Essa posição não conflita c-om ãs razões já expostas ante
riormente, que me inclinam a apoiar a tese da privatização 
das empresas. Reforça-as, pelo contrário, na medida em que 
deixa implícita a convicção de que não apenas os bancos esta
duais mas também os oficiais que se revelarem vulne~ad<?s 
por desajustes financeirOs insariáveis ou incapazes de adminis
trar-se dentro das normas da ortodoxia financeira ou, ainda, 
em contradição irrecorrível Com os objetivOs que nortearam 
sua criação, devam ser privatizados, quando não liquidados. 

Torna-se evidente, em conseqüência, minha posição favo
rável à existência e continuidade dos demais bancos goyerna
mentais . - isto é, âaqueles que cumprem com eficiência 
seu papel específico no mercado financeiro. E a isto me indu-: 
zem duas razões ba_stante convincentes. 

A primeira delas decorre do fato de que os bancos gover
namentais desempenham papéis que Só eles podem desem
penhar e para os quais os bancos privados não se sentem 
atraídos. 

No Brasil, os bancos governamentais têm funcionado co
mo agentes financiadores da produção e da implantação de 
melhorias sociais. _ -
. O fu.turo de várias regiOes e setores da economia depen~ 
dem do incentivo e da participação dessas agências fínanceiras. 

O que seria de nossa produção agrícola sem os créditos 
e financiamentos do Banco do Brasil? 

Quem melhor do que o Base para estimular o desenvol-
vimento da Amazônia? · 

E, apesar dos erros do BNH e da CEF, (que no futuro 
a experiência eVitará· qUe se repitam), em· q'ue--pé estariam 
o problema da casa própria da classe média e das classes 
populares, assim como o de todo o setor da construção civil? 

A segUnda razão deflui do exemplo de vários países do 
mUndo, onde os bancos estatais são responsáveis pela geração 
do desenvolvimentq ~ocial. político e económico. Cito como~ ~ 
exemplos a Alemanha, onde estes são responsáveis por 50% 
do volume de negó!ios, e a França, -~:mde eles at~am decisiva
mente no setor siderúrgico, nas conlunicações, no transporte 
e na indústria automobilística. 

RCitero, portanto, Sr. Presidente, minha manifestação 
de apoio à permanência dos bancos governamentais no cenário 
do sistema financeiro nacional, consideradas. todavia, as se
guintes ressalvas: 

- desde que reúnam amplas condições de disputar o 
mer:~~do em pé de igualdade com seus congêneres privados 
nas operações comerciais; --

-desde que sejam geridos por executivos competentes, 
criteriosamente selecionados, de sorte a bem servir o de
senvolvimento do Estado e não os interesses- circunstanciais
de govern3ntes; · - · · · - · -

-desde que, finalmente, supervisionados, coordenados 
e rl_gbrOsamente fiscalizados pelo Banco Central, de sorte a 
que se tornem eficientes, autO-sustentáveis, eliminando de 
seu estilo operacional os vícios intoleráveis do empreguismo, 
da barganha, da corrupção e outros. 

Era o Que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR- PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Valmir Campelo. 

O SR- VALMIR CAMPELO (PTB-DF- Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sfl's e Srs. Senadores, 
a ONU aprovou, no dia 15 deste, relatório contrário à libera-
ção das drogas chamadas leves. _ . 

Todos os países do mundo têm-se mobiUzado para com
bater um dos maiores flagelos da humanidade no final do 
século XX, que é o u~_de_ drogas, mal que tem -infelicitado 
muitos jovens e muitas famíliaS. -

Grupos artônimos têm-se dedicado à recuperação de pes
soas drogadas, numa guerra sem quartel à indústria da morte. 

Diante de tantas cruzadas empreendidas contra o narco
tráfico e o uso de drogas, não podemos deixar de manifestar 
noSsa profunda decepção com a pn:;>posta apresentada 'Pela 
então P~esidente do Conselho Federal de Entorpecentes, Es
ter Kosovski, que defendeu a descriminalização do uso_ e porte 
para utilização pessoal de drogas ilícitas, durante o Seminário 
Nacional de Planejamento Estratégico do Conselho, em Cane
la, RS, _encerrado no_ dia 22_ de janeiro pretérito .. 

-Essa proposta foi combatida pelo_ Ministro da Justiça, 
Senador Maurício Corrêa e pela Polícia Federal, por não ser 
colnpatível com a luta que todos empreendemoS no combate 
às drogas, e por representar um retrocesso a tudo o que já 
conquistamos nos últimos anos. 
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Não podemos aceitar essa capitulação ao crime, permi
tindo que crianças, adolescentes c jovens sejam transforma
dos, agora com a nossa cu_mplicidade, em presas fáceis dos 
traficantes, levando as drogas para dentro __ dos lares e das 
escolas. 

Recuso-me a aceitar a tese de que devemos conviver 
com o crime se não tivermos _condições _de extirpá-lo. Deve-: 
mos, sim, empreender uma luta sem trégua contra as drogas 
e, principalmente, contra o narcotráfico, que enriquece crimi
nosos através da infelicitação dos nossos jovens. 

Descrirriinalizar o uso e porte de drogas ilícitas é escan
carar as nossas portas aos traficantes e expor os nossos- filhos 
e netos à sanha crinilnósa_ de grupos que não têm nenhum 
compromisso com a moralidade e com a vida humana. 

A sociedade brasileira certamente dará resposta a esse 
tipo de proposta, que em nada contribuirá para a formação 
e a proteção dos jovens brasileiros, pelo contrário, estimulará 
o crime e acelerará, sem dúvida, o desmoronamento moral 
do País. --

Tal posição libcralizante tem a repulsa da maioria esmaga
dora_dos brasileiros e não florescerá, por absoluta inadequação 
aos padrões morais e éticos ã:âotados por aqueles que têm 
responsabilidade com os destinos do Brasil. 

A maior prova disso, Srs. Senadores, foi o pedido de 
demissão formulado pela Presidente do Conselho e pronta
mente aceito pelo Min-ístro Maurício Corrêa. 

O Brasil não esperava oUtra coisa;--e- estare-mos prontos 
para combater outras propostas semelhantes, pois não quere
mos e náo podemos ser cúmplices da destruição da socíedade 
e da família brasileira, sob pena de contrariar todos os princí
pios que pregamos. 

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.)- SL Presidente, Sr's. e Srs~~5enadores: 

"Proponho estender os Benefícios Fiscais da Zona 
de Livre Comércíõ de Macapá e Santana a- todo o Ama
pá como afirmação da soberania brasileira.'" 

Depois de cuidadosos estudos, venho de concluir a elabo
ração de projeto de lei hoje encaminhado à Mesa,_ destinado 
a proporcionar ao Estado do Amapá as mesmas condições 
asseguradas. estabelecidas através dos Decretos-Lei n~ 288 
e 356, de 28-2-67 e 15-8:6&, respectivamente, para todo o 
terntório da Amazônia Ocidental. 

Sem prejufi:O da ação indutora e centralizadora da SU
FRAMA - Superintendência da Zona Franca de Manaus, 
busco tomar extensivos, embora limitados a todo o Estado 
do Amapá. os benefícios fiScais atribuídos por lei à Área 
de Livre Comércio de Macapá e Santana. 

Meu objetíVo é assegurar iguais oportunidades de pro
gresso e desenvolvimento, limitada a garantia à á~ea territorial 
do Estado do Amapá, a urna região cuja tessitura _geoeco
nómica não difere das metas programadas para a implantação 
e irradiação dos benefícios-advindes da criação da Zona Franca 
de Manaus. 

Eis o texto do projeto de lei: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' , DE 1993 

Estende ao Estado do Amapá os benefícios riScais 
concedidos à Área de Livre Comércio de Macapá e San
tana pela Lei on 8.387, de 31 de dezembro de_l992. 

O Congresso Nacional deCreta: 
Art. l" Estendem-se ao território do Estado do Amapá, 

os benefícios fiscais concedidos pelo art. 11 e seus parágrafos. 
da Lei n·' 8.387/91, regulamentada pelo Decreto n" 517. de 
8 de maio de 1992. 

§ 1" O disposto neste artigo não se aplica às seguintes 
mercadorias: 

a) armas e nlunições de qualquer natureza; 
b) fumo c seus derivados; 
c) bebidas alcoólicas; 
d) automóveis de passageiros; 
e) perfumes. 
§ 2'·' Os beneBclos fiscais previstos no caput dcsfe artido 

aplicar-se-ão aos seguintes bens de origem estrangeira: 
·.I -motores marítimos de centro e de popa, seus acessó

rios e complementos bem como outros utensl1ios empregados 
na atividade pesqueira, exceto explosivos e produtos utilizados 
cm sua fabricação; 

II- máquinas, implementos e insumos utilizados na agri
cultura, na mineração, na pecuária e nas atividades afins; 

Jll--:- máquinas para obras rodoviárias, abastecimento 
d'água e saneamento básico; 

IV-máquinas. motores e acessórios para atividade in
dustrial. inclusive instalações portuárias e aerportuárias; 

_ V- materiais de construção; 
VI -produtos alimentares; e 
VII -medicamentos. 

__ § 3" Os Ministros da faz~n_da e da Integração Regional 
fixarão,periodicamente, em Portaria Intermipisterial, a pauta 
das mercadorias a serem comercializadas com os benefícios 
previstos neste artigo. 

§ 4'-' O d.isposto neste artigo 3plica-se aos produtos que 
entrarem com suspensão do imposto na área de Livre Comér
cio -de Macapá e Santana e dela salrem para o restante dei 
Estado do Amapá, inclusive após serem beneficiados ou repro
cessados. 

Art. 2" Ao disposto nesta lei apticam-se, no que couber, 
o Decreto-Lei n~ 356. de 15 de agosto_de 1968. e suas altera
ções. 

Art. 3" O Poder Executivo regulamentará o disposto 
nesta lei no prazo de 90 (noventa) dias. a contar da sua entrada 
em vigor. 

Art. 4" Esta lei entrará em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. s~ Revogam-se as disposições em contráriO. 

Somente assim se jUstifica a adoção das medidas propos
tas, tendentes ao incentivo e à afirmação da soberania brasi
leira sobre expressiva parcela da sempre esquecida região Nor
te do País. 

Asseguro que este projeto de lei de minha autoria, hoje 
submetido à elevada consideração da Casa, pode e deve repre
sentar uma grande e decisiva respoSta aos anseíos de Redenção 
do Amapá. 

Abrir portas, descortinar um futuro mais justo e pro
rni$sor para uma gente abnegada e estóica, eis a razão maio_r 
de prosseguir na luta, em harmonia com aqueles que traba-
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lham longe de tudo e de todos, à margem do conforto e 
dos privilégios dos grandes centros. _ 

Este povo espera ser lembrado e apoi3do. 
Não almejo superestimar a amplitude dos efeitos da pro-

posição. · _ _ 
Sinto-me, acima de tudo, no dever de Pedir- paia eia 

a generosa atenção de meus ilustre.s e dignos Pares: peço 
que se aperfeiçoe a inici3.fiva~ sem--permitir-que elã se perca. 

Finalmente, chamo a atenção de todos, para o alcance 
elevado e social da medida pleiteada. 

Lembro, ainda, que o caráter rigorosamente restrito da 
ampliação pleiteada limita--se a uma -região carente, limitada 
por numerosos e efi~ierites m_ecªni_swos de co1;1trole e fiscali
zação. 

O projeto de lei é sério, necessário, iriadiável 
COnfesso sentir-me bastante feliz e orgulhoso, ao ofere

cê-lo ao Senado, ao CCiDgtesso Nacional. 
Era o que tíriha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Ney Suassuna. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pronuncia o seguin· 
te discurso.) -Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, pelos 
desígnios de Deus, à geração- que neste momento encontra-se 
à frente dos destinos nacionais cabe uma missão histórica 
definitiva e inadiável: reverter, a qualquer custo, o quadro 
de condicionantes negativos que limita, cerceia, adia e inlpede 
o Brasil de resolver, de vez, seus problemas estruturais, e 
de adotar-se de mecanismos econômicos e institUciõriaTh-efí-
cientes para ordenar a vida nacional. 

O nosso País vem, nas últimas décadas, sob_ o forte impac
to de uma perversa estagflação, perdendo oportunidades his
tóricas, que dificilmente se repetirão, para equacionar esses 
problemas. Em recente artigo publicado em O GLOBO -
7 de fevereiro de 1993 - , Roberto Campos. comentando 
a incompetência das nossas elites para vencer a sucessão de 
crises que dominam a nossa realidade social, política e econô
mica, diz, com a sabedoria de sempre, "que as boas lideranças 
são acidentes da História e que, lamentavelmente, nesse-cmn
po, o Brasil tem sido freqüente em acidentes infelizes". As 
elites responsáveis pelo comando de todas as atiyidade_s do 
País -políticos, militares, magistrados, empresários, profes
sores, intelectuais, técriiCos-e burocratas-, deixaram passar 
momentos históricos_!ieçisivos para resgatar o Brasil da situa
ção caótica em que se encontra, fizeram-vista grossa, torceram 
os fatos e, mais uma vez, conseguiram mascarai a tragédia 
nacional recorrendo, como sempre, à síndrome do adiaMento 
a que me referi enipi'óilundámento anTeriOr. _______ _ 

Já pagamos muito caro pela ilusão de que se pode forçar 
a porta do 1"' mundo por meio de um simples decreto, ou 
de um inusitado pacotão. O passaporte para O fechado clube 
dos ricos é o trabalho, a criatividade, a dimiriuiÇão do Estã.do, 
a abertura económica, o desenvolvimento polítiCo, ãTUstiç~ã 
social, a eficiência e, sobretudo, a educação. 

A próxima revisão constitucional, que segundo o art. 
3"' das Disposições Constitucionais Transitórias deverá ser rea
lizada pelo Congresso_ Nacional e, conseqüentemente, presi
dida pelo Presidente do Senado, será, sem dúvida, um desses 
raros instantes históriCQs que não pode ser perdido. Urge 
reformar a Constituição de 1988, corrigir seus erros, sanar 
seus equívocos, atualizá-la conforme a nova essência do siste
ma internacional e, nos capítulos dos postulados económicos, 
soltar as amarras que até agora mantêm a economia fechada, 

enfim, dar ao País uma Carta Magna enxuta, realista que 
permita ao Brasil completar a sua modernidade. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, como Sen3dor da Rep"ú~ 
blica e educador, portanto, parte da elite governante, tenho 
consciência de que devo me esforçar pa-ra bem exercer meu 
papel social e político. É com esse pensamento que, de novo 
peço licença a V. Ex~ para continuar, nesta sessão, a análise 
da realidade nacional que iniciei em discurso anterior. Acre
dito que, diante dos dí~emas e dos paradoxos da vida nacional, 
é imprescindível, inadiável, discUtirmoS, à exaUstão, o nosso 
País. Precisamos, antes de mais nada,_ compreender, em ioda 
a sua extensão, a crise históríca em que estamos mergulhados 
desde os primórdios da República. 

~abemos tratar-se de -Uirla falácia, já sobejamente de
monstrada, que a raZão dos nOssos male"s não reside na natu
reza do caráter nacional, não está nO povo, oU nõ prociss_o 
de miscigenação que nos forjou etnicamente. Estes argumen~ 
tos simplificadores, racistas e negativistas são absolutamente 
inaceitáveis. DisS:õ falânlos- eiil nossO J)tirheiró- pronunciamen
to desta série. Somos um povo capaz, curtido no sofrimento, 
mas coeso, alegre, extrovertido, trabalhador, democrático, 
conciliador e pacifista. - - -

Na linha metodológica que elegemos para nortear a nossa 
análise, pretendemos, boje, propor à consideração desta Casa, 
uma -discussão sobre o sistema político brasileiro. Isto, Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, não quer dizer que, com este enfo
que, estejamos priorizando o sistema político e o" apontando 
como o ·úniCO~ responsável pelas mazelas nacionãis. O quadro 
brasileiro é 00-ritplexo. Os problemas perpassam todos os sub
sistemas e interagem com a dinâmica das reações em cadeia. 

O sistema políticO brasileiro é modelo arcaico, amarrado 
históricamente à pesada herança coloriial~ configurado pelo 
domínio oligárquico e pelos regionalismos, compo:;to por par
tidos e grupos políticos que sempre buscaram manter o status 
quo e, assim, desde os fins do século dezenove, vem-alimen
tando os processos de sua própria deformação. 

-- As lideranças políticas brasileiras, em suas várias gera
ções, principalmente na história republicana, evitaram realizar 
as profundas e necessárias reformas para modernizar o sistema 
político. Eram vergonhosas as eleições na 1 ~República. Domi
nadas pelas oligarqUias estaduais elas só podiam expressar 
a vontade destas. O Tenentismo, cótno se sabe, foi uma reação 
a este estado de coisas. Aqui e ali, ao longo da história republi
cana, quando as forças políticas acederam em mudanças ope
raram apenas remendos episódios na legislação eleitoral. 
Quando se viram forçadas a mexer na substância do sistema, 
como na crise político-institucional que se seguiu à renúncia 
do Presidente Jânio Quadros, tratou-se soQlente de realizar 
mero casufsmo como foi ·a primeira tentatíva de governo parla
mentar na República. O parlamentarism-o de 1961 fof Um 
remendo provisório. Ninguém queria mudar nada. Foi,lamen~ 
tavelrnente, apenas um instrumento para ·solucionar, ou adiar 
a crise, implantado que fora conl o deliberado_ propósito de 
não dar certo. _ 

Ao r~legar a um plano secundário o sistema educacional, 
as elites brasileiras afastaram grànde Parte da massa popular 
~as verdadeiras decisões políticas. Alimentado pelo persona
~Ismo, pelo nepotismo e pela corrupção, o _sistema_ político 
brasileiro e suas lideranças históricas mais expressivas consu
miram décadas para realizar _a integi'ação das minorias margF 
naliza:das. 

Ensina o historiador José Honório Rodrigues. em sua 
obra "Conciliação e Reform~ no Brasil" às páginas 126/127 
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1'que o povo brasileiro é relativamente pouco sensível às dou
trinas, lento em revoltar-se e constitUi, por eXcelência, o tipo 
de população fácil de ser governada". 

Um dos episódios mais lamentáveis de nossa história re
cente comprova amplamente esta assertiva. A forma pacífica, 
compreensiva, o espírito de sacrifício e o patriotismo com 
que o povo recebeu a notícia do congelamento de todos os 
ativos financeiros pélo famigerado Plano Colar I é definitiva. 
Pacote económico que lesou toda a Nação, fez cair sobre 
a massa dos pequenos poupadores e dos assalariados o peso 
de suas conseqüéncias mais perniciosas. -- -

É ainda de José Honório Rodrigues a afirmação de que 
"os momentos criadores da nossa ·história -e não constituem 
exceção na história universal -resultam da colaboração ínti
ma. e estreita entre liderança e povo. A unidade política, a 
integridade territorial e o regime representativO São exemplos 

. disto". 
Foi a união do povo com as lideranças parlamentares 

e partidárias, o apoio decisivo dos órgãos mais representativos 
da sociedade como OAB e a ABI, que, em completa harmonia 
com o Congresso Nacional, foram responsáveis pelo desfecho 
democrático e pacífico da crise política que redundou no afas
tamento definitivo do Presidente Fernando Collor. 

Sr. Presidente, Srs. Seriadores, nas primeiras conside
rações deste discurso, registramos o fato inquestionáVel de 
que o Brasil não pode mais perder tempo, precisa executar, 
de imediato, um corte definitivo nit.s- bases obsoletas do seu 
sistema político. O plebiscitO de 21 de abril próximo oferecerá 
à nação brasileira a oportunidade para resgatar o equívoco 
histórico que foi a República. Proclamada à revelia do povo 
ela resultara da conspiração positivista, nascera, portanto, 
da força e da ação -de um grUpo de militares que, em nome 
de interesses contrariados, enredara o velho Marechal Deo
doro - um rnonarquísta - na quartelada que acabaria na 
república e no presidencialismo à brasileira e na iriterrupção 
do processo de aperfeiçoamento institucional e democrático 
que se operava no País, desde a maioridade, via parlamen-
tarismo monárquico. . 

Cópia mal acabada do modelo americanO, filho do mime
tismo-das elites republicanas, por essência contralizador, oni
presente e autocrático, o presidencialismo brasileiro só agra
vou as dificuldades nacionais. Acentuou 3 tendência autori
tária e os vícios políticos de muitos daqueles que chegaram 
? Presidência, e funcionou, sob medida, como instrumento 
Ideal para os déspotas e os tiranetes de ocasião. 

A experiência monárquico-parlamentar do Segundo Im
pério assegurou ao País condições amplas para o debate políti
co, permitiu a liberdade de manifestação do pensamento e 
o livre exercício da atividade partidária. Estas conquistas de
mocráticas só foram realidades em determinados períodos da 
história republicana. O sistema político do Segundo Reinado 
não era, evidentemente, perfeito; contudo, era um processo 
que vencia etapas, que consolidava uma cultura política e 
que, resolvida a questão abolicionista e superadas as pendên
cias entre o Estado e a Igreja, não fora a República, certa
mente teríamos construído um sistema político sólido e razoá
vel. 

Acredito na monarquia parlamentarista como solução po
lítico-institUCional para o Brasil. De qualquer forma, mesmo 
que a soberania votada do povo opte pelo parlamentarismo 
republicano, ou resolva que se deva insistir no presidencia
lismo, uma coisa é certa: ui"gentes e pfófundas mudanças de
vem ser operadas no nosso sistema político. Reforma parti-

dária ampla e a adoção da fidelidade ao partido são requisitos. 
básicos para que as estruturas partidárias funcionem, realmen
te, como verdadeiros_ canais- de articulação de interesses dos 
eleitores e dos grupos políticos que as compõem. Partidos 
modernos não devem apenas estarem preocupados em ganhar 
as próximas eleições. Devem promover o constante debate, 
incorporar mecanismos que possamos, de fato, promover com 
a sociedade e com a classe política as reflexões sobre o País 
e sobre a humanidade e, da mesma forma, a natureza desta 
mesma sociedade que se quer ou se deseja construir. Com 
os olhos na realid_ade, com o pensamento no futuro, o partido 
polítiCO ideal programáticá e disciplinado, não pode, contudo, 
descuidar das utopias. 

O voto distrital misto deve ser implantado para corrigir 
as distorções do sistema proporcional e estabelecer uma neces
sária e mais eStreita ligação do eleitor com seu representante. 
Essas mudanças serão inócuas sem uma efetiva transformaçãO 
nos costumes políticos. A crise de valores e a conseqüente 
falência ético-moral inviabializa a modernização do País, o 
envergonha e o humilha. Uma ampla, urgente, imediata e 
definitiva reforma educacional precisa ser implementada para 
prosseguir na recuperação ética dos costumes políticos brasi
leiros iniciada pelo conjunto da nação no processo político 
desencadeado pela onda da corrupção do governo Collor. 

A crise ético-moral é de tal densidade, atinge tal extensão, 
que hoje o culto-da esperteza, a triste ''Lei de Gerson" impul
siona a dissolução dos costumes, justifica o gânho fácil e o 
descompromisso com a coisa pública. 

Os meios de comunicação de massa, principalmente a 
televisão, se por um ladO leva positivamente às mâssaS as 
infonnações que as elites sempre omitiram delas, por man
tê-los no analfabetismo, por outro, manobra e influi negativa
mente exarcebando, nos Países pobres, a mística do consu
mismo típico das nações do 19 mundo, passando à sociedade 
padrões de vida coletiva e individual alicerç-ados em moral 
duvidosa e dissolutiva. 

Tenho fé em Deus que o Brasil saberá superar seus pro
blemas. Precisamos trabalhar, e muito, nesta direção. Chega
remos lá. -

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Cçncedo a 
palavra ao nobre Senador João França. 

. O SR. JOÃO FRANÇA (PSD-RR. Pronunéia o seguinte 
discurso.) Sr. Presidente, Sr's. e Srs. Senadores volto a esta 
Tribuna para falar mais uma vez, aos nobres 'colegas, dos 
g;aves problemas existentes na froPteira norte do Brasil, prin
cipalmente na reserva dos índios ianomamis. 

São fatos que vão acontecendo sem que as autoridades 
federais tomem pJ_"ovidências concretas para solucioná-los. 

Mais recentemente, temos a prisão de brasileiros, em 
seu próprio território, pelo exército da Venezuela. É hora 
de darmos um hasta a estes abusos. 

Esta fragilidade em nossas fronteiras· se deve a ausência 
das Forças Armadas Brasileiras na região. 

O Governo Federal precisa dar mais importância- ãs nos
sas fronteiras, conscientiz3.ndo-se que só através do domínio 
dessas fronteiras é que mantem a inte-gridade da soberania 
nacional. 

___ Faço um apelo ao nosso Presidente Itamar Franco, para 
que a partir de agora haja um posicionamento diplomático 
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mais duro e efiCierite-quanto a e-stas questões, que muito rloli 
tem afligido. __ 

Era o que tinha a dizer, Sr. _president~. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -Esgotou-se, 
hoje, o-prazo previsto nO art. 91, § 3~, do Regimento Interno, 
sem que tenha sido interposto recurso OQ _s~ntidQ_ de inclusãq 
na Ordem do Dia. das_ seguinteS mat~ria~: Projt?tO, de Lei do 
Senado n' 5, de 1991; Projeto de Lei do Senado n' 4, de 
1991, e Projeto de Lei do Sen.ado n' 206, de 1991. 

As matérias foram apreciadas conclusivamente pela Co
missão de Constituição, Justiça e Ci4adania. O Projeto de 
Lei do Senado n' 5, de 1991, vai à Câmara dosDeputados 
e os de n"s 4 e 206, de 1991, serão incluídos na Ordem do 
Dia oportun:.!'l'l.ente, a fim de serem declarados prejudícados. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -Na presente 
sessão, terminou o prazo para a apresentação de emendas 
ao Projeto de Lei da Câmara n' 39, de 1991 (n' 7.127/86 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, 
que dispõe sobre águas Subterrâneas, definE ciitérios de ou~ 
torga de direitos de seu uso e dá outras providências. 

Ao projeto não 'tOram oferecidas' emendas. 
A matéria será incluída em __ Ordem do Dia oportuna~ 

m~nt~.- r,, 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Porte !la)- A Presidência 
vaí ence"rrar os tiabalhos, convocando uma sessão extraOr~ 
dinária a realizar~se ~oje, às 18~30miri, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1'
REQíJÉRÍMENTO N" 668 DE 1992 

Votação, em turno único, do Requerimento n" 668, de 
1992, do Senador Odacir Soares, solicitaildo, nos termos regi~ 
mentais, a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo 
"Tribunal de Justiça fulmina ação imoral da OAB", de autoria 
do jornalista Hélio Fernandes, publicado no Jornal Tribuna 
da Imprensa, edição de 2 de setembro de 1992. 

O SR. PRESIDENTE (Lucidio Portella) - Está encer
rada a sessão. 

(Levanta~se a sessão ãs !8 horas e !O miriuros.) 

Ata da za Sessão, em 16 de fevereiro de 1993 
3a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

EXTRAORDINÁRIA 

Presidência do Sr. Chagas Rodrigues 

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Affonso camargo -' Albano Franco - Àlfredo Campos 
- Almir Gãbriel - Alurzío Bezerra - Aureo Mello - Bello 
Parga - Beni Veras - Cêsar Dias - Chagas Rodrigues - Cid 
Sabóia de Carvalho - Darcy Ribeiro - Dario Pereira - Dir
ceu carneiro- Eduardo Suplicy- Epitácio cafeteira - Fspe
ridião Amin -Eva Blay- Flaviano Melo- Francisco Rollem
berg - Garibaldi Alves Filho - Gilberto Miranda - Guilher
me Palmeira- Henrique Almeida- Humberto Lucena- Hyde
kel Freitas - Irapuan Costa Júnior - Jarhas Passarinho -
Joao catmon- João França- João Rocha- Jasaphat Mari
nho -José Fogaça -José Paulo Biso\ -José Richa -José 
Sarney- Júlio Campos- Júnia Marise- Jutahy Magalhães 
- Levy Dias - Louremberg Nunes Rocha - Lourival Baptis
ta - Lucfdio Porte\la - Magno Bacelar - Márcio Lacerda -
Marco Maciel - Mário Covas - Marluce Pinto - Mauro Be
nevides- Meira Filho- Moisês Abrão-Nabor Júnior- Nel
son Wedekin - Ney Suassuna - Odacir Soares - Pedro Si
mon - Pedro Teixeira - Racbid Saldanha Derzi - Raimun
do Lira - Ronaldo Aragão - Valmir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) --A lista de 
presença acusa o comparecimento de 61 Srs. Senadores. 

Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 
Sob a proteção de Deus, iriiciatrios -nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1"' 

Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 146, DE 1993 
Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do artigo 50 da Constituição Fede

ral, combinado com o disposto no Regirilento Interno do Sena~ 
do Federal, seja convocado o Ministro da Fazenda para prestar 
informações, perante esta Casa do Congresso Nacional, sobre 
a Proposta de Emenda Constitucional n<:> 2, de 1993. 

Justificação 

A tramitação da Proposta de Emenda Constitvcional n9 
2, de 1993, que altera dispositivos do Sistema Tributário Nacio~ 
nal. propondo inclusive a criação do Imposto Provisório Sobre 
Transações Financeiras, tem gerado nestas últimas semanas 
grandes protestos na sociedade civil. Questionamentos, tais 
como.: qual o montante real a ser arrecadado, pelo novo impOs~ 
to; quais seus custos operacionais; quem estará isento, onde_ 
os recursos serão aplicados, que impacto acarretará na inflação 
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e outras tantas dúvidas _necessitam ser melhor debatidas e 
esclarecidas. 

Sala das Sessões,~ 16 de fevereiro ~de 1993. - Senador 
Eduardo Suplicy. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)~ O requeri
mento lido será publicado e incluído_ oportunamente em O r~ 
dem do Dia, nos termos do ar.t. .255, II,~' nn 9, do Regimento 
Interno. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, peço a 
palavra para uma qucstã? de ordem, 

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

O SR. EDUARDO SUPLICY_(I'T- SP. Para uma ques
tão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
na sessão anterior, se V. Ex• me permite uma breve explicação, 
eu havia registrado a intenção de convocar o MiniStro da 
Fazenda e a Ministra do_ Planejamento. 

Mas, como regimentalmente, o adequado é convocar um 
por vez, e tendo já dialogado com_o Presidente Humberto 
Lucena, avaliei que será melhor a convocação do Ministro 
da Fazenda, em especial, para que, o quanto antes, possamos 
ter os esclarecimentos, ainda mais aprofundados, sobre as 
inúmeras questõCS que--têm sido levantadas por segmentos 
da 'sociedade, sejam empresáríoS, sejam trabalhadores, cida
dãos em geral que nos têm perguntado sobre O$ -efeitos da _ 
criação do IPMF e dos dispositivos contidos nã. Emenda Cons
titucional n• 2, de 1993. 

Como o Líder do Governo Pedro Sini.on diSse- que oS 
Ministros da área económicã estariam dispostos a vir a esta 
Casa para prestar tais esclarecimentos, talvez possamos, na 
reunião dos Líderes amanhã, acordar relativamente à presença 
do Ministro da Fazenda no sentido de obtermos as informações 
s_obre as diversas dúvidas que continuam a ser levantadas, 
inclusive por representantes da Fiesp, da Associaç_ão Comer
cial, da Federação de Comércio, -da Força Sindical e de outras 
entidades que hoje estiveram no Senado Federal pedindo uma 
prorrogação. 

A minha intenção aqui não é de o_bstruir os trabalhos 
e se, porventura, houver a disposição do Ministro da Fazenda 
de estar aqui no Plenário do Senado Federal amanhã, estará 
preenchido o objetivo do presente requerimento. Muito obri
gado. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Sobre a 
mesa, reque_rimentO que será lido pelo Sr. }9 Secretário. 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• )47, DE 1993 

Senhor Presidente, 
Reqóeremos urgência, nos termos do art. 336, alínea b, 

do Regimento Interno, para o ProjctQ: de Lei da Câmara 
n<;> 4, de 1993, que dispõe sobre o. remanejamenfo de cargos 
criados pela Lei n' 7.178, de 19 de dezembro de 1983, para 
o Quadro de Pessoal Permanente da Secretaria do Conselho 
da Justiça Federal. 

Sala das Sessões, 16 de fevereiro de 1993. :-:-. Affonsci 
Camargo - Albano _Franco - Alfredo Campos - Aluízio 
Bezerra- Álvaro Pacheco- Bello_P.arga- Beni Veras 
- Chagas Rodrigues - Cid~ Sabóia i:le .Carvalho :-:_ Da1cy 
Ribeiro- Dario Pereira- Eduird-o"Suplicy- Epitádo Cafe
.teira - Esperidião Amin - Eva -Blãy --::- FlayiaJJO Mello 

- __ Garibaldi Alves Filho -GersOn Camata- Gilbei-to Mi
randa - Guilherme Palmeira - Humberto Lucena ~ Iram 
Saraiva- Jarbas Passarinho-:: João Calroon_- João França 
-João Rocha- Josaphat Marinho- José Fogaça ~José 
Richa -José Sarney- Júlio ·Campos- Ju_tahy Magalhães 
- Juvêncio Dias- Levy Dias_- Louremberg Nunes Rocha 
- Lourival Baptista - Lucídio Portella - Luiz Alberto -
Magno Bacelar -- Mansueto de Lavor - Márcio La_ce_rda 
- Marco Macicl - Marluce Pinto - Mauro Benevides.
Meira Filho- Moisés Abrão :--- Nabor Júnior --Nelson 
Wedckin- Ney Maranhão- Ney Suassuna- Pedro Simon 
-. Ractlid Sald~nha Derzi - ~onaldo Aragão - Ronan Tito 
--Wilson Martins. - · · 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O requeri
mento lido será votado após a Ordem do Dia, na forma do 
art. 340. II. do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1<;> 
Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 148, DE 1993 

Senhor Presidente, 
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, alínea b, 

do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara 
n" 9, de 1993, (n" 3.514/93, na Casa de origem), de iniciativa 
do Senhor Presidente da Repúhlica que especifica Os critérios 
para reposicionamento cte servidores públicos federais_ civis 
e militares e dá outras providên~ias. 

Sala das Sessões, 16 de fevereiro de 1993. - AffonSO 
_Camargo -_Albano Franco- f.,lfre_do Cam_pos- Alufzío 
Bezerra - Alvaro Pacheco - Aureo Mello - Bello Parga 

_- Beni V eras - Carlos De'Carli - Chagas Rodrigue~; -
Darcy Ribeirq- Dá rio Pereira- Dirceu Carneiro- Eduar
do Suplicy - EPitácio Cafeteira - Eva Blay - Fiavfailo 
Mel lo- Garibaldi Alves Filho- Gerson Camata- Gilberto 
Miranda----:- Guilherme Palmeira- Humberto Lucena- Hy
dckel Freitas - Iram Saraiva - Jarbas Passarinho -João 
Cal~on--:-:-:: Jo~o frança- João Rocha- Josaphat Marjnho 
- José Fogaça - José Paulo Biso! ~-José_ Richa - José 
Samey - Júlio Campos - -Jutahy Magalhães - Juvêncio 
Dias - Louremberg Nunes Rocha - Lourival Baptista -
Lucídio Portella - Luiz Alberto - Magno Bacelar - Man
sueto de Lavor- Márcio Lacerda- Marco Maciel- Mário 
Covas....:.:..- Marluce Pirite --Mauio Benevides- Meira Filho 
- Moisés Abrão - Nabor Júnior- Nelson Wedekin -
Ney Maranhão - Ney Suass_una- Pedro Simon - Rachid 

-Saldanha_ Derzi - Ronald_o_ AragãÓ - Ronan Tito- Wilson 
Martins. - --

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O requerí
rnento será votado após a Ordem do Dia, na forma do art. 
340, II, do Regim~nto Ip.t~rno. . _ 

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

-- É lido o seguinte -

REQUERIMENTO N• 149, DE 1993. 

- Senh.or Presidente, . . . 
Nos termos regimentais, requeiro que não seja-realizada 

sessão do Senado no dia 22 do corrente mês, nem haja expe-
diente em sua Secretaria. 

Sala das SessÕes, 16 de fevereiro de 1992. - Lucíillo
Portella. 
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OSR. PRESIDENTE (Chagas B.odrigu_es)~- Em votação. 
Os Srs .. Sena-dores que _o _aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Passa-se 

à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação em turnp único do Requerimento n·· 668. de 
1992, do Senador Odaçir Soares. solicitando. no~ term9s regi
mentais, a transcriçãO no_s anais do Senado Federal do artigo 
"Tribunal de Justiça fulmina ação imoral da OAB". d~ autoria 
do jornalista Hélio Fernandes. puhlicadci no Jornal Tribuna 
da Imprensa~ edição de 2 de setembro de 1992. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadore-s que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Será feita a -transcrição Solicitada. 

É a seguinte a matéria cuja frartscriçãç é_S_Qlicitada; _ 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA FULMINA AÇÁO 
IMORAL DA OAB 

Helio Fernandes 
Deixemos por instantes toda essa balbérdia do impeach

ment do presidente daRcpúhlica, e cuidemos de uma questão 
muito importante. tão importante, talvez mais Importante: 
o despreparo da OAB para enfrentar os grandes problemas 
brasileiros. E principalmente a vocação do silêncio que parece 
perseguir a OAB em diversas circunstâncias. :p_or que a OAB 
já foi ·respeitadísSimã -cm muitas oportunidades. QUando tem 
que se defrontar com a Justiça,~ OAB par~cere"scolher delibe
radamente o lado pior. No seminário realizado há alguns anos 
no Paraná, alguns juízes produziram um documento magistral. 
conhecido como_ docu,m_e_n,_to_ de Camborirí. Mas muitos dos 
juízeS não cumprem o que está aí, -c a ÓAB não p[Otesta 
contra as violêndas de muitos jufze~. sempre~ fay_or de inte
resses escuses. 

Rui Barbosa, em 1893, escrevendo no jornal A imprensa, 
terminava um artigo assim: "O bom ladrão salvou·s~. ~.fas 
não hfo salvação para o juiz có~iarde." MagiSftãl. 

E bem verdade que Ru-i Barbo:;a jamais quiS pr<;-sidir 
a OAB, mas presidiu o instituto dos Advogados, mais antigo, 
mais respeitado, mais venerado. Hoje, enquanto essa mesma 
OAB entrega o pedido de impeachment contra o presidente 
da República, chamemos a atenção de algumas digníssimas 
figuras da OAB, que não deyeriqm es~a.r alL Ou. fazem_ a 
OAB se mover no sentido e no cãininho rito e_ correto, ou 
pedem demissão. Vejamos. Vergonhosa. -rriclanCólica, inacre
ditável a ação da OAB a favor dos bandidos que fraudaram 
a Previdência Social em mais de 300 milhões de dólares. (Res
salte-se, registre-se~ tessalve-se, que esse é um leva._ntamCnto_ 
preliminar. Depoimentos autorizados. dizem que os pn .. juízos 
da Previdência, por causa -dessa quadrilha, vão a mais de 
600_ milhões de dólares.) Simuttan.camen~e, -ª -~e~ma OAB 
se Joga encarniçadamente contra o mandato do Presidente 
Collor, quer tirá-lo do poder de qualquer maneira. O que 
desejava a OAB, com essa __ ação. que o órgãO especial do 
Tribunal de Justiça fülminou inapelavelmente? Simplesmente 
este absurdo: que todos os criminosos que roubaram o dinhei-

rodo povo. ficassem em celas especiais. com televisão. telefo
ne celular. comida vinda de casa. mordomias que logicamente 
seriam pagas cOm dinheiro roubado do próprio povo. O Tribu
nal de Justiça. pelo seu órgão especial. negou o_ pedido da 
OAB. . . . --

--COm essa ãÇãO 'vúionhoSa. a OAB ni.utilou -o seu passa
do. envergonhou os grandes advogados. _exigia o descUmpri
mento da lei. Notem bem: a OAB fo_i ao Tribunal de Justiça 
pedir pris<:1o especial para esscs_ga_tunos. larapios. ladra Vazes. 
aproveitadores do dinheiro do povo. A lei é clara: como tem 
curso superior. podem ficar em prisão especial até sentença 
transitada em julgado. Não existe mais .recurso. a decisão 
do desembargador Dorestc é irreversível. E o desembargador 
teve um trabalho exaustivo c consagrador. 

• • • 
Enquanto ag_e assim na defesa desses ladrões públicos, 

a OAB não tom-a uma_providêncíapara interferir na campanha 
de perseguição modda contra este reporter. Mais de 30 pro
cessos dos mesmos grupos. cám o mesmo advogado, com 
juízes visivelmente parciais e impedidos. Sentenças sem alega
ções finais do::. meus advogados. sentenças cm processos pres
critos, processos a revelia. uma verdadeira bacanal jurídica. 
E a OAB? calada. A OAE;f cOnsidera que o silênCio é de 
ouro. e então, quanto mais silenciosa_ m_ais CJ.Umenta o seu 
patrimônio. 

E o assassinato frio e premeditado do Bateau Mouche? 
No dia 31 de dezembro próximo. esse crime impune comple
tará 4 anos. Onde estava a OAB quando aconteceu esse crime 
inacreditável? E onde está hqje a OAB. quase 4 anos passa
dos? Cuidando das mordomias dos criminosos de roubos con
tra a opinião púhlica. e zelando _cuidadosamente para que 
o crime do Bateau Mouche tenha cada vez_ mais divisões e 
subdivisõe~. Quanto mais divisões, mais fU:mUit.o, mais proces
sos. mais advogados trabalhando incansavelmente para livrar 
esses criminosos. E a OAB ainda tem coragem de jogar a 
falta de credibilidade cm cima do presidente da República. 

PS - No caso deste repórter. o mesmo juiz dando duas 
sentenças condenatórias, pelo mesmo ·•crime". com as mes
mas irregularidades. (É lógico que todas essas ~~sentenças" 
são dc_rrubadas na 2~ instâncía$_.) E juízes que andam sempre 
cercados de bicheiros, que vivem cm escritórios de advogados 
de bicheiros, se transportando de Mercedes u:ro quilõmetro, 
afrontando a magistratura, a_ m_oral, a Receita Federal. a credi
bilidade. E a OAB? Calada, que o silêncio é de ouro. 

PS 2- Juízes já punidos pelo Tribunal de Justiça. r~bai.
xados, com sua~ faces mostrad.aS à -~pinião pública por este 
repórter, me julgando, ~e condenanc_Io. _e depois de tudo 
se dando por suspeitos. E lógico _que _as decisõ_es absurdas 
sãc;> derrubadas, não existe urna que permaneça de pé. Apesar 

-da força feita por jUíié-s teleguiados. Que- só Se dão por impe
didos depois de me condenarem. E a OAB? Silêncio. 

PS 3 -E advogados que funcionam sempre contra mim, 
nos mais variados processos? De graça-, e- ainda oferecendo 
bonificações aos que aceitarem me processar. Advogados que 
tem a Incumbência de lerem diarüúnente minhas colunas e 
meus artigos, para descobrirem qualquer acusação, offieSmo
velada, e me processarem. E membros da magistratura me 
prc_?cessando, porque eu tive a coragem de c9lo~r em público 
as ·suas velhacarias. Uscindo o Ministério Público, rrias utili
zando como assistentes de acusação, o mesmo advogado que 
funciona em quase todos os processos de bandidos contra 
mim. A OAB não vê isso. nãO condena isso, não se preocupa 
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com isso? É um dos grandes escândaloS" deste Pais imOral 
e surrealista. · · - · 

PS 4- Pata te'rminar por hoje, apenaS pOr hoje. Jamais 
fui processado por um homem de bem. E alguns juizes·. corno 
eu nunca estou presente e como não existe ata dessas sessões, 
em vez de jt.>lgarem, {az~r;n libelo~ contr,a, mim. Os ju~zes 
honrados e competentes (_lQ por cento do_ total na primeira 
instância arquivam o processo logo na inicial. Os outros são 
os outros, sonham em pertencer à OAB. Que República. 

PS3-- Tudo isso tem o único objctivo de criar constran~ 
gimento para este repórter. provocar medo, pânico, abandono 
das_gran<;ics_ questões de interesse naCional. Se não conse
guiram me intimidar em 50 anos de pr'ofissão, por que' me 
intimidar agora? Mas tentam de todas_ as formas. Nãq .me 
seduZem, não me fascinam, não me ínfiriüdam. Por que eu 
precisaria da OAB? A própria OAB deveria ficar envergO
nhada com tanta omissão. Só ela é atingida. Eu sei me defen
der sozinho, com a ajuda de grandes, respeitados e abnegados 
advogados. Os maiores criminalistas brasileiros, alguns que 
acabaram no Supremo Tribunal Federal e outros que recusa
ram a honra de irem para o Supremo,-já-foram meus advoga
dos. E a OAB, quem defende a OAB? Nem ela mesma, 
constrangida e envergonhada com tanta omissão._ 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)=- Passa-se 
à apreciação do Requerimento n" 148/93,- de urgência-, lido 
no Expediente, para o Projélo de Lei da Câmara n~ 9, de 
1993. . 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da ma

téria. 
Discussão, em turnO único, do Pi"ojeto de Lei da 

Cãmara n' 9, de 1993, (n" 3.514/93 na Casa de origem). 
de iniciativa do Senhor Presidente da República, que 
especifica os critériOs para reposicionainento de servi
dores públicos federais, civis e militares e dá outras 
providências. 

Nos termos do art. 140, a, do Regimento Interno, designo 
o nobre Senador Mauro Benevides para proferir o parecer. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Para proferir 
parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res, o presente projeto objetiva promover o reposicionamento 
dos servidores civis e militares da União. 

A matéria, quando apreciada na Câmara dos Deputados, 
obteve manifestação unânime dos integrantes dacfUeJa Casa 
Legislativa. Tendo em vist~ a jUsteza da proposição, meu 
parecer conclama os Srs. seriã.dores a votarem favoravelmente 
à matéria. 

Parecer favorável, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O parecer, 

portanto. _é_ favorável. 
Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão 

do projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado._ 
O projeto vai à ·sarição. _ _ __ 

É o segU.ínte o projeto aprovado: 

- T ,. 

' ..... . 

PROJETO OE LEI DA CÂMARA 
- W9,' OE 1993 . -

(No 3.514/93, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Presidente da República) 

Especifica os critérios para reposiciOnamentO de 
servidores públicos federais civis e militares e dá outras 
providências. · 

o congresso nacional decreta: 
Art. 1'-' O reposicionamento dos servidores públicos d-

- vis e a adequadação dos postos e graduações dos servidores 
militares do Poder Executivo Federal. nas respectivas tabelas 
de vencimento e de soldos, serão feitos de acordo com o 
previsto na Lei n" 8.622, de 19 de ·janeiro de 1993, conforme 
o disposto nesta Lei. 

Art. 2<.> A adequação dos postos, graduações e soldos 
dos servidores militares será feita de acordo com a tabela 
constante do Anexo I desta Lei, tendo em vista os seguintes 
critérios: - _ _ 

I- elevação de até três valores de padrões de sOldo, 
coro preservação da hierarquia entre os diferentes círculos 
de oficiais e de pra_ç_as, conforme estatuto dos mili_tares -(Lei 
n" 6.880, de 9 de dezembro de 1980) e tabela do Anexo I 
da Lei n" 8.622, de 1993; · · 

II -aplicação dos tetos de soldos constantes da tabela 
do Anexo I e do disposto no art. 6' da Lei n' 8.622. de 1993; 

III -alteração de ~alares de soldos,~ fim de preservar 
·a c-ritério de hierarquização a que Se refere o inciso I deste 
artigo e a adequadação constante do art. 4~ da Lei n" 8.622. 
de 1993; 

IV- observância do disposto nos arts. 26 e 2( _-da Lei 
n" 8.460, de 17 de setembro de 1992. 

Art. 3~ O reposicionametitó dos servidores civis nas ta
belas de Vencimentos. conforme os Anexos II e III desta Lei, 
será feito de acordo com os seguintes critérios: 

I- reenquadramento nas Tabelas constantes dos Anexos 
VII e VIII da Lei n~ 8.460, de 1992, com preenchimento 
dos padrões da Classe "A", dos diferentes níveis;- -

II- reposicionamento -de três padrões de vencimento, 
tendo em vista o número de servidores das diferentes classes, 
em cada nível, de forma a manter a hierarquia dos venci
mentos; 

III- utilização dos valores de vencimeritos constantes 
das Tabelas dos Anexos II e III da Lei no 8.622, de 1993. 

Art. 4° Os vencimentos dos titulares dos cargos de ma
gistério SuperiOr e -de magistério de 19 e 2" graus passam a 
ser os constantes do Anexo IV desta Lei. 

· Art. 5" As diferençis -de reinuneração decorrentes da 
aplicação do disposto nesta Lei serão pagas segundo o disposto 
no art. 7" da Lei no 8.622, de 1993. 

Art. 6" O pagamento da rerrluneração. prOventos-e Vil-i
cimentos dos servidores públicos federais civis e militares será 
efetu_ado até o último dia útil do mês referido, devendo o 
Poder Executivo regulaÍnentar o presente artigo até. 31 de 
dezembro de 1993. 

-Art. 7"' Até que seja aprovado o regulamento de pro
moções a que se refere o art. 24 da Lei no 8.460, de 17 de 
setembro de 1992, a progressão e a promoção dos sevidores 
públicos civis continUam a reger-se peloS regulanieritos em 
vigor ein ~1 de agosto de 1992, observadas as equivalências 
previs~as nos anexos VII e VIII da mesma Lei, coroas altera
ções constantes dos Anexos II e III a esta Lei, para efeito 
de retribuição. 
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_ Parág_:afo ~nico .. ~~á. COll?Putado,_para fiOs de promo
çao, o penado de duração çle cm;sos ministrados pelos centros 
de formação da Administração Pública Fed~ral considerados 
requisitos para -iilgteSsd nas' reSpéctiv·as Càrrêirâs e categorias 
funcionais. . . 

Art. 8" Fica instituído, no âmbito da Secretaria da Ad
mihistiaçã6 Federai, _sOb geStão da Fundação Escola Nacional 
de Administrâção Pública. o Fundo Especial de Fórrrt~ção, 
Qualificação, Treinamento e DesenvolvimêntO dó Servidor -
Público, de natureza con_t.á_bil, destinado a centralizar -recursos 
e financiai" as atividades do Prograrria Nacional de Treina
mento do Servidor Público, _a cujo crédito se levarão os recur
sos específicos previstos no art. 23 da Lei n~ 8.460, de 1992. 

§ 1" Constituem também recuses do_Fuodo_ a que se 
refere este artigo: 

ANEXO da LPI n~ 

ALUNOS 

CIRCULO DE SUBO
FICIAIS, SUBIENEN-

IES E SARSENIOS 

CIRCULO DE C/1805 
E SOLDADOS 

ALUNOS 

dP 

a) resultados finarii:eiros de suas ;:ttividadcs; 
b) doações de entidades públicas ou privadas; 
c) empréstimos de instituições financeiras naciOriáiS i:i iri- _

ternaeibnals_;_ 
d) recursos de outf_a~ fontes. 

§ 21' A regulai1ie'ntação do Fundo de que trata este arti
go será baixada pelo Poder Executivo no prazo de sessenta 
dias contado a partir da data de publicação desta Lei. 

Art. 9:• O disposto nos arts. l" a 6~ desta Lei aplica-se 
aos proventos da inatividade e às pensões decorrentes do fale-
cimento de servidor público federal civil c- militar. -

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data dcsuapti.bli~ 
cação. 

Art. 11. Revogam-se as disposiçõ-es ·c·m contrário. 

de 
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ANEXO DA LEI N• DE DE OE 19~. 
Enquadramento dos servidores na tabela de vencimentos do Anexo 11 

12 
SERVIDORES DA CARREIRA OE AUDITORIA DO TESOURO NACIONAL 

~ 
I 

~I 

~ ii 
I III 3'/11 
I 

3'11 

--
I 

v IIII 

--
11 I 

I 
i 
I 

f------- --
f------- I E/1 A 
L__ I I I 

ANEXO CA LEI N• DE DE DE 1993. 
Enquadramento doS seNidoras na-tabela de ·vencimentos do AnelCo ll 

3 
_ •---S-~~~IOORES DA CARREIRA DA POLfCIA FEDE~RAL, 

POLiCIA CIVIL DO DF I 
NIVEL I 

~~ ~ 31108/92 

--

2'/IV 
2'/V 

1 '/III 

--
1'/V 

a 

A 11 
III 

2'111 

--
I 

-
2'/IV 
1 '11 

1 'III 

I 

1'/IV 

I 

E/11 • .EJIII 

-m· 

I 
I 

v 

I 
11 
I 

I 

I 
I 
I 

I 
IV 

I 
IV 

FevúeiTo de 1993 
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ANEXO DA LEI N• DE DE DE 1993. 
Enquadramento dos servidores na tabela de vencimentos do Anexo 11 

4 
SERVIDORES DA CARREIRA DE ORÇAMENTO 

E DE FINANÇAS E CONTROLE 

NIVEL SUPERIOR NIVEL INTERMEOIARIO 
SITUAÇAO SITUAÇAO 

31108/92 PROPOSTA 31/08/92 PROPOSTA 
CLAS/PADR CLASSE PADRAO CLAS/PADR CLASSE PADRAO 

Ali 1 .. Ali I 

-- 11 -- 11 
A/11 o III A/11 o III 
A/III IV A/III IV 
A/IV v A/IV v 
A/V I A/V I 
A/VI 

. 
11 A/VI 11 

811 c III 8/1 c . III 
Bill IV 8/11 IV 
81111 v 8/111 v 
BIIV VI BIIV VI 

8/V I 8/V I 
C/1 11 C/1 11 
C III 8 III ''', C/11 8 III 
C/111 IV :,·, C/111 IV .:~ 

CIIV v C !IV v 
CN VI CN VI 

E/1 I E/I I 
E/11 A 11 E/11 A 11 
E/III III :::i E/III III 

ANEXO DA LEI N• DE DE DE 1993. 
Enquadramento dos servidores na tabela de vencimentos do Anexo 11 da Lei n • 

5 
SERVIDORES DA CARREIRA DA PROCURADORIA DA FAZEND'A NACIONAL 

SITUAÇÃO 
31/08192 PROPOSTA 
CLASSE CLASSE PADRAO 

I 
11 

8 III 
PROCURADOR 2• CATEGORIA IV 

v 
VI 

PROCURADOR 1° CATEGORIA I 
A 11 

SU8 PROCURADOR-GERAL III 
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ANEXO DA LEI N° DE DE DE 1993. 
Enquadramento dos servidores na tabela de vencimentos do Anexo 11 C!a ·Lei n • 

6 
SERVIDORES DA CARREIRA DE ESPECIALISTAS EM POLITICAS PÚBLICAS 

E GESTÃO GOVERNAMENTAL 

NIVEL SUPERIOR 
SITUAÇÃO 

31108/92 PROPOSTA 
CLAS/PADR CLASSE PADRAO 

-- I . -- 11 
-- o III 
I IV 

- v 
- I 
- 11 

11 c III 
- IV 

- v 
-- VI 

III I 

- 11 
- B III 

- . .. IV 
IV v 
-- VI 

- I 

- A 11 
v III 
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ANEXO DA LEI N° DE DE DE 1993. 
Enquadramento dos servidores na tabela de vencimentos do Anexo 11 

7 
SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS 

NIVEL SUPERIOR NIVEL INTERMEDIARIO 
SITUAÇAO SITUAÇÃO 

31108192 PROPOSTA 31/08/92 PROPOSTA 
CLAS/REF CLASSE PADRAO CLAS/REF CLASSE PADRAO 

A/01. I A/03 I 
A/02 11 A/04,05 e 06 11 
A/03 D III A/07 e 08 o III 
A/04 IV B/09 e 10 IV 
-- v B/11 e 12 v 
-- I 8/13,14e15 I 

- 11 -- 11 
B/05 c III C/16 c III 
B/06 IV C/17 e 18 IV 
B/07 v ::·:r C/19 v 
- VI - VI 

8/08 I D/20 I 
C/09, 10 11 0/21 11 

C/11 B III E/22 B III 
C/12 IV '" E/23 IV 
C/13 v E/24 v 
0/14 VI E/25 VI 

0/15e16 I - -- I 
0/17 A 11 E/26 A 11 

D/18, 19 III E/27 III 
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ANEXO DA LEI N• OE DE DE 1993. 
Enquadramento dos servidores na tabela de vencimentos do Anexo 11 

8 
SERVIDORES DO CONSELHO NACIONAL DE DESENVQJ..VIMENTO CIENTIFICO 

E TECNOLÓGICO 
NIVEL SUPERIOR NIVEL INTERMEDIÁRIO NIVEL AUXILIAR 

SITUAÇAO SITUAÇAO SITUAÇAO 

31108/&2 PROPOSTA 31/08/92 PROPOSTA 31/08/92 PROPOSTA 
CLASINIV CLASSE PADRAO CLASINIV CLASSE PADRAO CLAS/NIV CLASSE PADRAO 

A/01 I A/29 I A/29 I 

-- 11 -- 11 -- 11 

A/02 D III -- o III -- o III 

A/03 IV -- IV -- IV 

A/04e22 v -- v A/35 v 
A/05e23 I A/07e35 I AI07e08 I 

A/24 11 A/08 11 A/09 e 10 11 
A/06 c III A/09 e 10 c III A/11 c III 

A/07 IV 
,,,. 

A/11 IV 
.. 

A/12 813 IV : ~: 'f· 

A/08a26 v A/12 v ··: A/14 815 v 
A/27 vr A/13914 VI A/16 VI 

A/09 I Al'r5 I ;·: A/17,18&47 I 

A/10 11 A/16 11 A/19 11 

A/11 B III ,;·.~: A/17 9 18 B III A/20&21 B III 

A/12 8 30 IV A/19 847 IV A/22 IV 

-- v A/20 v AJ23e24 v 
A/13832 VI ' A/21 822 VI AJ2Se26 VI 

A/14 I A/23 I . ~ I 

A/15 ... 11 A/24 A 11 
., 

A 11 

A/16 III AJ2Se26 III III 
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ANEXO DA LEI N° DE DE DE 1993. 

Enquadramento dos servidores na tabela de vencimentos do Anexo 11 da Lei n • 

9 
SERVIDORES DA FUNDAÇÃO CENTRO BRASILEIRO DE INFÂNCIA E ADOLESCENCIA 

NIVEL SUPERIOR NIVEL INTERMEDIÁRIO N(VEL AUXILIAR 
SITUAÇAO SITUAÇAO >.: SITUAÇAO 

31108/92 PROPOSTA : ~ 31/08/92 PROPOSTA ): 31108/92 PROPOSTA 
CLAS/NIV CLASSE PADRAO CLAS/NIV CLASSE PADRAO CLAS/NIV CLASSE PADRAO 

A/01 I A/01 I A/01 I 

-- 11 -- 11 -- 11 
A/02 o III A/02 D III A/02 D III 

A/03 IV A/03 IV A/03 IV 

A/04 e B/01 v .f A/04 e B/01 v ' A/04 8 B/01 v 
-- I -- I -- I 

AIOS eB/02 11 · AIOS e B/02 11 ' ' A/05 8 B/02 11 
AJ06eB/03 c III :. A/06 e B/03 c III ; A/068 B/03 c III 

B/04 e C/01 IV . :! B/04 8 C/01 IV :. B/048CI01 IV 

-- v -- v -- v 
B/OSeC/02 VI BIOS eC/02 VI B/058C/02 VI 

B/06&C/03 I ·· BI068CI03 I B/06eC/03 I 

-- 11 i) -- 11 ···: C/04 • D/01 11 
-C/04e D/01 B III ;;, C/04e 0101 B III ~{: -- B III 

C/05 e D/02 IV .' •, CIOS e D/02 IV . C/OSeD/02 IV 

C/06 e D/03 v : C/06&0/03 v •, C/06 8 D/03 v 
-- VI "' -- VI -- VI 

D/04 I D/04 I D/04 I 

0/05 A 11 D/05 A 11 0/05 A 11 
0106 III D/06 III D/06 III 
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ANEXO DA LEI N" DE OE DE 1993-
Enquadramento dos ~>GrvJdores na tabela de vencimentos do Anexo 11 da Lei n• 

10 
SERVIDORES OA COMISSÃO NACIONAL OE ENERGIA NUCLEAR 

NlvEL.........,. Nfva. INTERMEDIÁRIO NfvEL AUXILIAR 

srruA<;Ao SfTUAÇÁO srruAÇAo 

31/0a182 PAOI'OeTA 3.1101/W PROPOSTA 31108.W PROPOSTA 

CI.AS9tiJNIIIa ClA8IIE PAQR.\o ClAIIIIEINIVEL ClAS8E PAORAO CLASSEJNivEL ClAS8E PACR.Io 

01/tS I 0107 I aJO& e oe I 

- • - 11 - 11 

Otf01t17 o 11 1112 o III 1121 e WO&.OO, 14 e 21 o III 

01131102/10. 04178 IV 1/13, 9/01 IV te2/2fJelll10eUi "' - v Tlt4eat2eeDitO v 11tlil,23. 2127.31 • "''" v 

01/27102/15 I - I -- I 

o !/211 02120 • :M • 2/161 'lJ27 11 '/20.24 • 2121,32.38 • 8120 11 

02121.33,41 • 03U 1 c • 1/ae:zta c " 2128..3318125 c lU 

- IV' -.37.41eSUt IV 2130.34.31 "' 
02130,3ot,31,.&2 • 03131.42.41 v - v -·· v 

1)2136.30,43. 03t.»,43,47. 04161 • oe/a:! "' 2J3:0 •. 34,42 • 3142 VI 1/47. 2135.3Q. 31&1 VI 

.-t.to.~ • o:JI.40,.W,41,52,61e CM/52 I ~7e31U.It ei/51 I 2/4/l • 3152 • e/40 I 

- • - 11 2/<1,8 1 3/At.~ I W~ 11 

02/4.G • ~48.113..&7' e OCIU • • 2/40,,.,41. 3144. .. • m - • III 

03110,&&.61 e 0415oU11 ,011 IV 2141. .... ~.,. 0153 IV 2/líO • 31150.64 "' 
03111,61• (W./6&,12,11 v 2110,111 :1110.14.«2 • .un • 1160 v , .. v 

- VI - VI - VI 

03IOCI I OCI«<,O:S.SI I :ziU • :JIII.&J • 0156 I 2/eO,IW e 0184 I 

031111 04/M,el • • -·- • • -·- A 11 

03170 • IMIM..io 11 -·- III 0170 III 
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ANEXO DA LEI N° DE DE OE 1993. 
Enquadramento dos servidores na tabela de vencimentos do Anexo 11 da Lei n • 

11 
SERVIDORES DA SUPERINTENDtNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 

NfVEL SUPERIOR NfVEL INTERMEDIÁRIO NIVEL AUXILIAR 

SITUAÇÃO ::; SITUAÇÃO SITUAÇÃO 

31/08/92 PROPOSTA '.'! 31/08/92 PROPOSTA 31108/92 PROPOSTA 
' 

CLAS/NIV CLASSE PADRÃO CLASINIV CLASSE PADRÃO CLAS/NIV CLASSE PADRÃO 
A/09 I 'i CJ01 I A/01 I 

A/10 11 ~: CJ02 003 11 A/02903 11 
A/11 812 D III C/04805 D III A/04805 o· III 

A/13 IV CJ06 9 07- IV A/06e07 IV 

A/14a 15 v . : CJ08 a D/01 v A/08 9 B/01 v 
A/1688/09 I D/02903 I B/02a03 I 

B/10 11 D/04905 11 B/04905 11 

B/118 12 c III D/069 07 c III B/06907 c III 
B/13 814 IV D/08 e E/01 IV ' B/08 eCJ01 IV 

B/15 v . ·, EI02e03 v ·· C/02,03 a 04 v 
B/168 CJ09 VI 'E/04a05 VI CJ05a06 VI 

CJ10a 11 I E/06907 I CJ07o08 I 

CJ12 11 E/08 11 -- 11 

CJ13o 14 B III :i -- B III -- B III 

CJ15 IV F/05 IV D/06 IV 

CJ16 v : -- v D/07908 v 
D/11 VI .);, F/08 VI 

;:· 
VI --

D/12 I .u G/02 I E/04 I 

D/13" 14 A 11 '::' G/04005 A 11 E/06 A 11 

D/15 e 16 III \ G/06,07 a 08 III E/07808 III 
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ANEXO DA LEI N° DE DE OE 1993. 
Enquadramento dos servidores na tabela de vencimentos do Anexo 11 da Lei n • 

12 
SERVIDORES DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 

• 
NIVEL SUPERIOR r< NIVa INTERMEDIÁRIO NIVEL AUXILIAR 

.SITUAÇÃO SITUAÇÃO SITUAÇÃO 

31108/92 PROPOSTA 
., ~ 

31108/92 PROPOSTA 31/08/92 PROPOSTA 
CLASINIV CLASSE PAORÃO CLAS/NIV CLASSE PADRÃO. CLAS/NIV CLASSE PADRÃO 

G/01 I ' A/01 I A/01 I :, 
-- 11 C/01 11 11 

G/02 o III -- o III A/02 ·o III 

G/03 IV 
:·: 

C/02. IV A/03 IV . 
G/04 v ,) 

C/03804 v A/04 v 
G/05 e H/01 I C/05 8 0101 I A/05 I 

H/02 11 0102 11 B/01 11 
H/03 c III 0103e04 c III 8102 c III 

H/04e05 IV 0105 IV B/03 IV 

U01 v E/01 802 v -- v 
U02 VI E/03 VI B/04 VI 

U03e 04 I E/04805 I BIOS I 

U05 11 F/01 11 C/01 11 
J/01 B III F/02803 B III -- B III 

J/02803 IV F/04 IV C/02 IV 

J/04 v •· F/058 G/01 v C/03804 v 
J/05 VI :<: G/02 VI C/05 VI 

K/01 e 02 I G/03,04,05 • H/04 I D/01 802 I 

K/03 A 11 ~ :: 
H/01 802 A 11 0103 A 11 

K/04805 III H/03805 III D/04805 III 



----~-------------

Fevereiro de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Se9ão II) Quarta_-fdn,t 17 1513 

ANEXO DA LEI N• DE DE DE 1993. 
Enquadramento dos servidores na tabela de vencimentos do Anexo 11 

13 
SERVIDORES DA FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 

NIVEL SUPERIOR NIVEL INTERMEDIÁRIO NIVEL AUXILIAR 

SITUAÇÃO 
.. 

SITUAÇÃO SITUAÇÃO 

31/08/92 PROPOSTA 31/08/92 :PROPOSTA 31/08/92 PROPOSTA 

CLASIREF CLASSE PADRÃO.· CLAS/REF CLASSE PADRÃO CLASIREF CLASSE PADRÃO 
F/22 I AeB/08 I AeB/08 I 

-- 11 -- 11 -- 11 

F,G e H/23 D III AeB/09 D III A é B/09 D III 

-- IV A e B/10 IV A e B/10 IV 

F eG/24 v A e B/11 v AeB/11 v 
-- I A,B eC/12 I A,B e C/12 I 

F,G e H/25 11 A,B e C/13 11 A,BeC/13 11 

-- c III A,B eC/14 c III A,Be C/14 c III 
F,G eH/26 IV A,B,Ce0/15 IV A,B,C e D/15 IV 

-- v B,C e 0/16 e 17 v B,C e D/16 e 17 v 
3,H e 1127 VI C,D,E e F/18 VI C,D,EeF/18 VI 

-- I C,D e E/19 I C,D e E/19 I 

G e H/28 11 DeE/20 11 DeE/20 11 

-- B III D eE/21 B III DeE/21 8 III 

G,H e 1129 IV D,Ee F/22 IV D,EeF/22 IV 

-- v EeF/23 v E e F/23 v 
G,H eJ/30 VI EeF/24 VI EeF/24 V1 

-- I D,E e F/25 I O,EeF/25 I 

G,H e 1/31 A 11 F/26 A 11 F/28 A 11 

G,H,I eJ/32 III F/27 e 28 III F/27 e 28 III 
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ANEXO DA LEI N" DE DE DE 1993. 
Enquadramento dos servidores na tabela de vencimentos do Anexo 11 da Lei n • 

14 
SERVIDORES DO INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E ECONOMIA APLICADA 

NIVEL !······ NIVEL INII ·!'• Nilll=l AlllCII lAR 

SITUAÇÃO k'•. SITUAÇÃO .,, Sll 
31108/92 I' •.. ·...• 31/08/92 

. ( 
A/1 I Nl I _M_ I 

-- 11 .:! -- 11 ' -- . 11 
A/11 o III ; A/11 o III -- o . III 

-- IV .. , -- IV A/11 IV 
A/III v :',i A/III v -- v 
-- I '/) -- I -- I 

A/IV 11 A/IV 11 A/III 11 

-- c III -- c III -- c III 
Bn IV Bll IV !:' . -- IV 

-- v -- v !.'· A/IV v 
Bill VI Bnl VI -- VI 

-- I L<n -- I Bn I 
Bnll 11 Bnll 11 -- 11 

-- B III -- B III -- B III 
8/IV IV snv IV Bnl IV 

-- v -- v -- v 
E/I VI C/1 VI -- VI 

-- I -- I p;q Bnll I 
E/11 A 11 C/11 A 11 E•J -- A 11 
E/III III C/111 III Fi"• I snv III 
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ANEXO DA LEI N° DE DE DE 1993. 
Enquadramento dos servidores na tabela de vencimentos do Anexo Iii da Lei no 

1 
Servidores do Plano de Classificação de Cargos das Leis nos 5.645170 e 6.550/78. 

NiVEL SUPERIOR NiVa INTERMEDIÁRIO Niva AUXILIAR 
SITUAÇÃO SITUAÇÃO SITUAÇÃO 

31108/92 PROPOSTA 31108/92 PROPOSTA 31108/92 PROPOSTA 
REF CLASSE PADRÃO REF CLASSE PADRÃO REF CLASSE PADRÃO 
01 I 12 I 03 I 

02 11 13 11 04 11 

03004 o III 14 D III 05e06 D III 

05006 IV 15 e.16 IV 07908 IV 
07 v 17 v 09910 v 
08 I 18 I 11 812 I 

09910 11 19 11 13 11 
11 c III 20 c III 14 915 c III 

12913 IV 21 IV 16917 IV 
14 " 22 v 18 e 19 v 
15 VI 23 VI 20 e 21 VI 

16 I 24 I 22 I 
17 11 25 11 23o24 11 

18 B III 26 B III 25e26 B III 
19 IV 27 IV 27 IV 

20 v 28 v 28 v 
21 VI 29 VI 29 VI 

22 I 30 I 30 I 
23024 A 11 31 A 11 31 A 11 

25 III 32,33,34 e 35 III 32 III 



1516 Quarta-feira 17 DJÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL JSeção 11) Fever~iro de ~9~3 

ANEXO DA LEI N• DE DE DE 1993. 

Enquadramento dos servidores na tabela de vencimentos do Anexo III da Lei n• 

2 SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVO DAS INSTITUIÇOES FEDERAIS 
DE ENSINO, CONFORME ART. 3° E SEGUINTES DA LEI N° 7.596187. 

NIVEL SUPERIOR NIVEL INTERMEDIÁRIO NIVEL AUXILIAR 

smJACAO j: SITUAÇÃO SITUAÇÃO 

31/08/92 PROPOSTA 31/08/92 PROPOSTA 31/08/92 PROPOSTA 
REF CLASSE PADRAO REF CLASSE PADRÃO REF CLASSE PADRÃO 
01 I 01 I 01 I 

02 11 02 11 02· 11 
03 o III 03 o III 03 o III 

04 IV 04 IV 04 IV 

05 v 05 v 05 v 
06 I 06 I 06907 I 

07 11 07 11 08 11 
08 c III 08 c III 09 c III 

09 IV 
,, 

09810 IV 10 IV 

10 v ;.~ 11 v 11 v , VI 12 VI 12 VI 

12 I 13 I 13 I 

13 11 14815 11 149 15 11 
14 8 III 16 8 III 168 17 B III 

15 916 IV 17818 IV 18 IV 

17 v 19 v 19920 v 
18 VI 20921 VI 21 922 VI 

19920 I 22 I 23 I 

21 A 11 23e24 A 11 24925 A 11 
22923 III 25828 III 26927 III 
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•.NEXO DA LEI N° DE DE DE 1993. 
Enquadramento dos servidores na tabela de vencimentos do Anexo III 

SERVIDORES DO IBAMA, EMBRATUR E INCRA 

NIVEL INTERMEDIÁRIO NIVEL AUXILIAR 
SITUAÇAO t SITUAÇAO SITUAÇAO 

31/0S/92 PROPOSTA 31/0S/92 PROPOSTA. 31/0S/92 PROPOSTA 
CLASIREF CLASSE PADRÃO CLAS/REF CLASSE PADRÃO CLAS/REF CLASSE PADRÃO 

A/01 I :::r A/01. I A/01 I 

-- 11 '·!: -- 11 -- 11 

A/02 o III A/02 o III A/02e 03 o III 

A/03 IV :i'í A/03 IV A/04 IV 
A/04 v ·:;: 

:::~ A/04 v A/05 v 
AIOS I ::~' AIOS I A/06 I 

A/06 11 A/06 11 A/07 11 

A/07808 c III A/07 c III A/08 c III 

A/09 IV A/08 IV A/09 e 10 IV 
A/10 v A/09 v B/11 v 

B/11 812 VI A/10 VI B/12 813 VI 

B/13 I B/11 I ~.: B/14 I 

B/14 11 B/12 11 B/15 816 11 
B/15 018 B III B/13" 14 B III B/17 B III 

B/17 IV B/15 916 IV. B/18 9 19 IV 

B/18819 v ::): 
.<•' B/17,18819 v B/209 C/21 v 

B/20EC121 VI A' B/208 C/21 VI C/22923 VI 

C/22,23924 I C/22,23&24 I C/24825 I 

C/25,28927 A 11 ,::: 
,y C/25,26927 A 11 C/26e27 A 11 

-

C/28,29830 III C/28,29&30 III C/28,29930 III 
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ANEXO DA LEI N° DE DE DE 1993. 
Enquadramento dos servidores na tabela de vencimentos do Anexo III 

4 
SERVIDORES DA CAIXA DE FINANCJ,AMENTO IMOBILIÁRIO DA AERONAUTICA 

NIVEL SUPERIOR NIVEL INTERMEDIÁRIO rf NIVEL AUXILIAR 
SITUAÇÃO SITUAÇAO SITUAÇAO 

31/08/92 PROPOSTA 31/08/92 PROPOSTA 31/08/92 PROPOSTA 
NIVEL CLASSE PADRAO NIVEL CLASSE PADRAO NIVEL CLASSE PADRAO 

01 I ): 01 I 01 I 
02 11 02 11 

,,, 
02 11 

03 o 'III 03 o III 03 o III 

04 IV 04 IV 04 IV 
05806 v 05806 v 05a06 v 
07808 I 07 I 07 I 

-- 11 08 11 
.. ~ 

08 11 
09 c III 09 c III :! 09 c III 

10811 IV 108 11 IV ::;: 10811 IV 
12813 v ::;. 12813 v 12813 v ~: 

14 VI Ü:· 14 VI 14 815 VI 

15" 16 I 15" 16 I 16817 I 
17 818. 11 

;.:: 
17" 18 11 18 11 ·=:~ 

19 B III f 19 B III 19 B III 
20821 IV ) 20a21 IV 20e21 IV 
22823 v 22a23 v 22a23 v 

24 VI 24 VI 24 VI 

.25,26827 I .. 25826 I .);· 
25e26 I 

28 A 11 ~:: 27 A 11 ~=. 27828 A 11 
29830 III 28,29830 III 

·.·:· 
29830 III ~.)" 



Fevereiro de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Quarta-feira 17 1519 

ANEXO DA LEI N° OE DE DE 1993. 
Enquadramento dos servidores na tabela de vencimentos do Anexo III 

5 SEFtv1 -- DAS ENTII IBPC, IBAC, FBN, FCRB, FCP, LBA, FUNAi, FUNAG, I=IINn.t..l 
FAE, IBGE, ENAP, FUNDACENTRO, FNS, ROQUETTE PINTO, FNDE·, SUDAM, SUFRAMA, SUDENE, 
1~1=1>1 A~; C,AI>I=!:t E TAfll=l .o\ DE I.ISTA§._ 

NIVELl'\1 'i'': NIVI'I Ld NIVEL .IIYII ,..,, 

SITUAÇAO SITUACAO I' FI SITUAÇÃO 
,.,.,, 

M I :ii ~ I M I 

-- 11 -- 11 -- 11 
MI o III . :', A/11 o III -- o III 

-- IV -- .. IV MI IV 
A/III v :,: . Allll v -- v 
-- I -- I -- I 

A/IV 11 A/IV 11 A/III 11 

-- c III -- c III _-..._ c III 
B/1 IV B/1 IV -- IV 

-- V• -- v A/11/_ v 
Bill VI 8111 VI -- VI 

-- I -- I B/1 I 
B/111 11 B/111 11 .. ..._ 11 

-· B III -- B III -- B III 
_B/IV IV 1311_V IV· Bill IV 

-- v -- v -- v 
E/1 VI C/l VI 

I -- VI 

-- I -~ I B/111 I 
E/11 A 11 C/11 A 11 -- A 11 

E/III III h/l cnn III Mi::l BJIV III 
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ANEXO IV DA LEI N° DE DE DE 1993 

TABELA DO MAGISTÉRIO SUPERIOR- (LEI N° 7.596/87) 

20HORAS 40 HORAS 
CLASSE NIVEL 

.. 
GRADUADO GRADUADO 

TITULAR u 4.764.330,00 9.528.660,00 
4 3.811.464,00 7.622.928,00 

ADJUNTO 3 3.629.966,00 7.259.932,00 
2 3.457.11 0,50 6.914.221,00 
1 3.292.486,00 6.584.972,00 
4 2.993.169,00 5.986.338,00 

ASSISTENTE 3 2.850.637,50 5.701.275,00 
2 2.714.892,50 5.429.785,00 
1 2.585.612,00 5.171.224,00 
4 2.350.556,50 4.701.113,00 

AUXILIAR 3 2.238.625,00 4.4n.25o,oo 
2 2.132.024.00 4.264.048,00 
1 2.030.499,00 4.060.998,00 

TABELA DO MAGISTÉRiO DE 1 • e 2• GRAUS- (LEI N° 7.596/87) 

20HORAS 40HORAS 
CLASSE NIVEL GRADUADO GRADUADO 
TITULAR u 4.407.438,50 8.814.8n,oo 

4 3.672.865,50 7.345. 731 ,00 
E 3 3.497.987,00 6.995.934,00 

2 3.331.397,00 6.662. 794,00 
1 3,172.759,50 6.345.519,00 
4' 2.884.326,50 5. 768.653,00 

o 3 2.746.978,00 5.493.956,00 
2 2.616.169,50 5.232.339,00 
1 2.491.590,00 4.983.180,00 

4 2.350.556,50 4.701.113,00 
c 3 2.238.625,50 4.4n.251 ,oo 

2 2.132.024,00 4.264.048,00 
1 2.030.499,00 4.060.998,00 
4 1.915.565,50 3.831.131,00 

~ 
B 3 1.824.348,00 3.648.696,00 

2 1.737.474,00 3.474.948,00 
1 1 .654.737,50. 3.309.475,00 .. 4" 1.561'.073,00" 3.122.146,00 

A 3 1.486. 736,00 2.973.472,00 
2 1.415.939,00 2.831.878,00 
1 1.348.513,50 2.697.027,00 
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Passa-se 
à apreciação do Requ<::rimento- n" 147193.de urgência. lido 
no Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara n"'4/93. 

Em votação o requerimento. -
Os Srs. Senado_rt:;~ que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Paus~.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento. passa-se à apreciação da m~

téria. 
Discussão, em turno único; do Projeto de Lei da Câmãra 

n~ 4/93, de iniciativa do Superíor -Tribun:;d de Justiça, q~e 
dispõe sobre o remanejamento·-de Cargos criados pela l..ii -
n'" 7.178. de 19 de dezembro de 1983. para o quadro de pessoal 
permanente da Secretaria do Conselho da Justiça Federal, 
dependendo de parecer. ·· ....._ '·- ·- -

Nos termos do arL 140, a, do Regimento Interrio~-dcsigno 
o nobre Senador Bcllo Paqp para pr~ferir o parecer. 

O SR. BELLO PARGA (PFL- MA. Para proferir pare
cer. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidefjt_e, Srs. Senadores, 
a proposição em tela teve origem no Superior Tribunal de 
Justiça e pretende dispor !'Obre o remanejilmento de cargos 
criados pela Lei n·· 7.178. 

Encaminhado à Câmara Federal, aquela Casa do Parla
mento pronunciou-se e, nos terinos cOristítucionais:, envia o 
projeto de lei ao Senado da Rep.ública. A sua fiiiãlidade é 
de regularizar a situação de oito servidores. ou- seja, oito 
cargos de assessor pertencentes a,o grupo Direção e Assessora
mente Superior, que. embora criados e destinados ao quadro 
da Justiça Federal de Primeiro Grau, vêm sendo providos 
para o atendimento de ativ1dades relativas ao Conselho da 
Justiça Federal. -

Tal situação é decorrente da organízãÇão administrativa 
anterior, posto que o Conselho da JuStiça Fe-derarnãó dispu~ 
nha, então, de quadro de pessoal próprio. Para o-fiel-cumpri
mento de suas funções, portanto, outra alternativa não lhe 
restaria a não ser a da utilização de servidores do extinto 
Tribunal Federal de Recursos e daS seÇõês~jüaiêiãiias, até 
mesmo porque os frutos de seus trabalhos- irfam reverter_ em 
favor da Justiça Federal em todo o País. -

Com a promulgação da nova Cartfl, ficou doúidO O ·novo 
Conselho da Justiça Federal do seu quadro de pessoal. através 
da Lei n~ 7.746, acima citada, sendO cert6 que os cargos em 
questão foram o-mitidos por dcscuídó, talvez em razão da 
situação, de fato, há muito já consolidada, ter passado desper
cebida. 

É~ portanto~ Urgente ressaltar que tais cargos foram cria
dos com a intenção inequívoca -de servir_ ao Conselho. Isso 
porque em número reduzido, indiscutivelmente insuficiente 
para atendimento de todas as seções judiciais à época. 

Outro aspecto a ser--considerado, Sr. Ptesldente·, é que 
essa medida não irá onerar os cofres da União de qualquer 

maneira, já_que o anteprojeto cuída 3penaSdo.remanejaffi~nto 
de cargos, de um quadro de pessoal para outro, em número 
de oito servidores, sem alteração do quantitativo previsto no 
Anexo n"' 1 da Lei 7.178. de 1983. já referida. 

Isto posto. concluo favoravelmente à proposição. 
É o parecer. Sr. Pr_esidei].te. 

O SR. PRESIDENTJ:: (Chagas Rodrigues)- O parecer 
é- favorável. 

Completada a instniçào da matéria, passa-se à discussão 
do projeto. (Pausa.) 

Não haven-do quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
·sentàdos. (Pausa.) 

_Aprovado. 
Aprovado o projeto, fica prejudicado o requerimento. 
O projeto vai à sanção. 

,-É o seguinte o pro,ieto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N• 4,DE 1993 

·- (N• 2.483/92, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Superior Triburial de JUstiça) 

Dispõe sobre o remanejamento de cargos criados 
pela Lei n~ 7.178, de 19 de dezembro de 1983, para 
o Quadro de Pessoal Permanente da Secretaria do Con
selho da Justiça Federal. 

O Cóngressi:) Nacional decret(!: 
Art. 1\' Ficam remanejados para o Quadro de Pessoal 

. Permanente da Secretaria do Conselho da Justiça Federal, 
com_ o código CJF-DAS-10 2.4, oito cargos enf Cõinissão de 
Assessor, pertencentes ao Grupo --Direção e Assessora
men~o Superiores código JF-DAS-102.2, criados pelo Anexo 
I da Lei n• 7:178. c!• 19 de dezembro de 1983. 

Art. 2? Ficam criados, nos QuadroS "de Pes~al Perma
nente das Seções Judiciári;Is-da Justiça: Federal de Primeiro 
Grau, das 2o e 5"' Regiões, os cargo constantes- dos Ane;l(os 
I e II desta Lei. - - -

Art. 3" As despesas decorrentes da aplicação desta Lei 
correrão à conta das dotações orçamentárias consi_gnadas 
à Justiça Federal de Primeiro Grau. -

Art: 4• Esta Lei entra em vigor na d~ta d~ sua -publi-
cação. 

Art. 5"' _ Re_vogam-se as cUsposíções- eih contrário. 
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ANEXO J 
SEI;CE6 OUAORO PERMANENfE OE 

JUDICI~RIOS DA JUSTICA 
CAr·t. Eliil! d& Lili nf2 

PESSOAL DAS SEt:nETARIAS DA'B 
FEDERAL DE FRIMEIRO GRAU DA 

, d• • • de d• 
eA REaJISO 

I 

----------------------------------------------------
GRUPO DENOMINA~IlO CóDIGOS NúMERO O 

CARGOS 
.. -------------------------------------------------------
Dlxeçio • A•sessora
m•n~o Sup•riore• tJF
UAS-1001 

Diretcr dv Seer•t~ria 
Dirutcr de Subsecretaria 
Dtretcr de Núcleo 

JF-DA9-101.S 
JF-DAS-101.4 
JF-DAS-101.2 

35 
02 
11 

·---------------------------------------------------------------
At:lv:ld•d•• d• 
Apolo Judiciário 
IJF-AJ-0201 

Técnico Judtcléria JF-AJ-021 265 
Oficial d• Ju•tl~a 
Av•lladar JF-AJ-025 192 
Au•illar Judiclérlo JF-AJ-022 sso 
Atendunte Judiciário JF-AJ-023 21B 
Agent• d• S•guran~a 
JudicliriA JF-AJ-024 loB 

·------------------------~-----------------Outras Atlvida
des de Nivel 
Sup•rlar 
CJF-NS-9001 

Médico 
Odontólogo 
Engenheira 
Conl:ador 

JF-NS-'101 
JF-NS-'10'1 
JF-NS-91b 
JF-NS-924 

o a 
02 
oe 
04 

~---------------------~---------------- ----
Outra• Ativi
dade• de Nlv•l 
Médl. 
CJF-NK-10001 

Pracewsam•nto 
de D•do• 
IJF-PR0-11.001 

Auxiliar d• Enfwrmagem 
T'cnico d• Contobilld•d• 
Au"ilier Op•r•cional 
de Serviço• Uiverccs 

Operadcr 
Dlgltador 

JF-NM-1001 
JF-NM-104e 

JF-NM-100b 

JF-PR0-1b03 
JF-PR0-1604 

03 
Ob 

25 

1b 
14 

---.------------------------------------------------------

ANEXO lJ 
SECõES UUntmO F'EAHANE.Nl E DE 

JUUICI~RIAS DA JUSTICA 
CArt. 2V da L•i nV 

~ESSOnL UAS SECRETARJnS DAS 
FEDERAL OU PRIMEIRO llRAU DA 

t dtr , • dlt dR 
:;:i REGUlO 

I 

·-·-------------------------------------------------------------------------GRUPO DENIJMINAt;:ZIO CóDIGOS NúMERO DE 
CARGOS 

-------~-----------------------------------------------------------------Dlr•cio • Asseslora
menta Sup@rior•• (JF
DA!I-1001 

Dlrvtor de Svcrvtaria 
Dlretar do Núcleo 

JF-DAS-101.5 
JF-DAS-101.2 

07 
14 

~---------------------------------------------------------------------------
Atlvldad .. d• 
Apoio 
JudlcUrlo 
IJF-AJ-020 I 

lvcnlco Judiciário 
Dflclal d• Justlc• 
Avaliador 
AUKiliar Judiciária 
Atvndrntv Judici6rio 
Agente de Seuuranca 
JudicUrl• 

JF-AJ-D21 

JF-AJ-025 
JF-AJ-022 
JF-AJ-023 

JF-AJ-024 

e a 

97 
258 
77 

28 ------------------------------------------------------
Oytr•• Ativldades 
~ Nlv•l SuPRrior 
CJF-NS-9001 

Dibllatacário 04 

--------------~---------------------------------------~trea ~tivJd~d•• 
ele Nlv•l MÉdla 
.JF-NII-10001 

T•lefanista 
Auxlllar Op•raclanal 
~ B•rvicas Dlveraa• 

JF-NK-1044 

W~NM-.t.OO<!o 

07 

39 

' ----------------------------------------~---------~----------------S•rvho d• 
Tren•Part• Ofl
c:iat • Portaria 
IJF' -TP-12001 

Agente da Portarte JF-lP-1202 07 

------------------------------------------------------
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -A _Presi~ 
dência convoca sessão extraordinária a realizar·sc hoje. às_ 
19h 7min, cOm a Seguiitfe- -

ORDEM DO DIA 
l 

REQUERIMENTO N• 3, I>E 1993 

Votação, em turno único,-do Requerimento n~ 3, de 1993, 
do Senador Guilherme Palmeira, solicita"ndo, nos termos regi~ 

mentais. a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do edito· 
ria! intitulado "Por· q-ue parlamentarismo", pubÍicado no Jor
nal Folha de S. Paulo, edição de 10 de janeiro de 1993. 

O SR. PRESJ[)ENTE (Chagas Rodrigués)- Nada mais 
havendo a tratar, declaro encerYada a sessão. 

(Lel'anta-se a sessão às 19 horas e seis minutos.) 

Ata da 3a Sessão, em 16 de fevereiro de 1993 

3a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

EXTRAORDINÁRIA 

Presidência do Sr. Chagas Rodrigues 

ÀS 19 HORAS E 7 MINUTVS, ACHAM-SE PRESEN
TES OS SRS. SENADORES: 

Affonso Carnargo - Albano Franco- Alfredo Campos 
- Alrnir Gabriel - Alufzio Bezerra - Aureo Mello - Bello 
Parga - Beni Veras - César Dias - Chagas Rodrigues - Cid 
Sabóia de Carvalho - Darcy Ribeiro - Dario Pereira - Dir~ 
ceu Carneiro- Eduardo Suplicy - Epitâcio Cafeteira - Espe
ridião Arnin- Eva Blay- Flaviano Melo- Francisco Rollem
berg - Garibaldi Alves Filho - Gilberto Miranda - Guilher
me Palmeira- Henrique Almeida- Humberto Lucena- Hyde
kel Freitas - Irapuan Costa Júnior - Jarbas Passarinho -
Joll.o Calmon -João França - Joâo Rocha- Josaphat Mari
nho -José Fogaça - José Paulo Bisai - José Richa -José 
Sarney- Júlio Campos- Júnia Marise- Juta)ly Magalhães 
- Juvêncio Dias- Levy Dias- Louremberg Nunes Rocha
Lourival Baptista- Lucfdio Portella- Magno Bacelar- Mâr
cio Lacerda - Marco Maciel - Mârio Govas - Marluce Pin
to - Mauro Benevides - Meira Filho - Moisés Abrão - Na
bar Júnior- Nelson Wedekin- Ncy Suassuna- Odacir Soa
res -Pedro Simon - Pedro Teixeira - Rachid Saldanha Der· 
zi - Raimundo Lira - Ronaldo Aragllo - Valrnir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A lista de 
presença acusa o comparecimento--de 62 Srs. Senadores. Ha-
vendo número regimental, declaro-aberta a sessão. . 

Sob a proteção de Deus, iniciàinos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 

1" Secretário. 
São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 150, DE 1993 

Sr. Presidente, 
Requeremos, nos termos do art. 336, alínea c, do Regi

mento Interno, urgência para o Projeto de Lei dá Câmara 
n~ 153, de 199Z, de iniciativa do Senhor Presidente da Repú-

blica, que cria cargos na Carreira Policial Federal, e dá outras 
providências. · · ~ · · · 

Sala das Sessões, 16 de fevereiro de 1993. -Marco Maciel 
- Mauro Benevides - Magno Bacelar - Epitácio Cafeteira 
- Esperidião Amin. 

REQUERIMENTO N• 151, DE 1993 

Senhor Presidente, 
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, alínea c, 

do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara 
n• 55, de 1992 (n• 2.288191, na Casa de origem), de iniciativa 
do Tribunal Superior do Trabalho, que cria cargos em comis
são no quadro Permanente de Pessoal da Secretaria do Tribu
nal Superior do Trabalho e dá outras providências. 

Sala das Sessões, 16 de fevereiro de 1993. - Epitácio 
Cafeteira - Mauro Benevides - Marco Maciel - Esperidião 
Amin - Jutahy Magalhães. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Os requeri· 
mentes que acabam de ser lidos serão submetidos ao plenário 
após a Ordem do Dia, nos termos do art._ 340, II, do Regimento 
Interno. 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

REQUERIMENTO W 3, DE 1993 

Votação. em turno único, ~O _Requ~fi'!lentO n? 3/ç}3, do 
Senador Guilherme Palmeira, solicitando, õ.Os termos regi~ 
mentais, a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do edito
rial intitulado "p_o_r __ que ParlamentariSiriClT', publicado no jor
nal Folha de S. Paulo, edição de 10 de janeiro de 1993. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidente, peço a 
palaVra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - V. Ex• tem 
a palavra por cinco minutos, na forma regimental. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Para encaminhar 
a votação. Sem revisão do. orador.) -Sr. Presidente, Srs. 
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Senadores, o Senador Guilherme Palmeir::t solicita 3.- trans
crição de importante editorial do jornal Folha de S. Paulo 
sobre o tema parlamentarismo. A Folha de S. Paulo em decisão 
histórica, na --medida em que se t~ªta c;le jornal de grande 
influência sobre a opinião pública brasileira, toma partido 
em favor da república e do parlamentarismo. 

São surpreendentes, na minha avaliação,_ os aspectos do 
editorial que avalio seja importante ressaltar: 

"Esta Folha apoiou, em 1984, decidida e pioneira
mente, o grandioso movimento cíviCO-pelas "Diretas 
já", convencida de que o voto popular é essencial no 
contexto do regime presidencialista pata a democra
cia." 

Agora, resolve apoiar um sistema em que o Chefe de 
Governo, o Primeiro~Ministro, é eleito por maioria parla
mentar e não pelo voto direto, e, indo além disso, resolve 
apoiar um sistema de governo que, na sua avaliação, tem 
de ter a eleição indireta também do Chefe de Estado, o Presi~ 
dente, pelo Parlamento. 

Será consistente tal mudança de posição? Será efetiva
mente o mais adequado para o Brasil abrir mão inteiramente 
da eleição direta do Presidente da República, mesmo que 
venhamos a ter, pelo plebiscito, pela vontade da maioria do 
povo, o sistema parlamentarista? 

Tenho a conviccção, Sr. Presidente, Srs._ Senadores, de 
que muito difiCilmente o povo brasileiro vai abrir mão da 
eleição direta do Presidente, assim como dos governadores 
e prefeitos.-

A Frente Parlamentarista Ulysses Guimarães não to_mou 
posição completa sobre qual seria a conseqüência da instau
ração do parlamentari_smo a níVel dos Estados e dos Municí
pios. Tive o cuidado até -de perguntar ao Senador José Richa, 
Presidente da Frente Parlamentarista, e ele esclareceu que 
isso ficaria para os Estados e os Municípios resolverem. 

A Folha de S. Paulo está opinando que se abra mão 
da eleição direta do Presidente e, conseqüentemente, dos go~ 
vemadores e prefeitos. - ---

Ressalto que;---·ern.bora concordando com a transcrição 
de matéria de tão grande importância proposta pelo Senador 
Guilherme Palmeira, avalio que cabe externar essa qualifi
cação a:o referido editorial. 

Muito obrigado. 

o Sr. Cid Sãbóía de Carvalho- Sr. Pfesidente, peço 
a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Tein a pala
vra V. Ex~ 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB~CE. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, quero encaminhar favoravelmente essa 
transcrição que replitõ--ímportante para -os Anais da Casa, 
mas -não quero deixar de registrar a fuinha discordância com 
o editorial na parte relativa a pleitos indiretos, _ - - . -

Penso que os pleitos diretos, cOmo bem acen_tu_a o Senador 
Eduardo Suplicy, são grandes_ conquistas populares dos brasi
leiros. A eleição direta frii Unia luta muito- g~ande para as 
prefeituras de capitaiS e para ós Governos dos Estados. Sabe
mos- quão deplorável foi aquele período em que o povo se 
via privado de depositar a sua vontade, a sua escolha, a sua 
eleição através do voto. Esse foi um momento crítico para 
a Nação. 

Então, sendo parlamentarista como na yerdade o sou, 
como quase todos desta Casa devem sê-lo - acredito que 
muitos são parlamentaristas aqui, num percentua! bem eleva~ 
do com relação ao colegiado- também acentuo que discordo 
de um parlamentarismo de elite; disCordo de um parlamen~ 
tarismo que funde uma discriminação pata com Estados e 
Municípios, e um parlamentarismo division-ista~ que venha 
a alterar o princípio básico da proporcionalidade, pois no 
Brasil, no campo político, está-se desconhecendo uma das 
mais rudimentares teorias, tão simples que é capaz de ser 
aplicada à própria Sociologia, como é aplicada à Física a Teoria 
da Relatividade de Einstein. Ela foi muito complexa no final 
do século passado, começo deste século, quando tudo se pre~ 
parava para que O sábio oferecesse a elucidação da relativi~ 
dade, quando tudo era difícil para a compreensão do porquê 
da relatividade; eis que, de repente, tudo se tornou muito
comum e a relatividade, hoje, é uma teoria adotada universal~ 
mente; não há por que se discordar dela, como não se discorda 
de_ muitas_outras leis de caráter científico. 

No Brasil.,. por último, resolveu~se desaplicar a teoria da 
relatividade em matéria político~adininistrativa e, hoje, procu
ra~se o separatismo até; procura-se o esmaga111ento da repre
sentação- dos Estados menores e há quem desconfie que o 
parlamentarismo elitista levaria exatamente a isso. 

Assim, no momento em que encaminho favoravelmente 
à transcrição requerida pelo Senador Guilherme Palmeira, 
quero dizer que o parlamentarismo deve ser visto com o máxi~ 
mo de senso democrático, de espírito democrático e de união 
deste País. 

Os di visionistas poderiam querer aproveitar a tese parla
mentarista para a separação de nossas regiões, dos nossos 
habitantes, dos nossos eleitores, dos povos contidos no-territó~ 
rio brasileiro, já que se entende que o povo nordestino é 
um povo menor. Mas, na verdade, não o é. 

Sou parlamentarista, mas com a ressalva de que me posi~ 
ciono contra o elitiSmo, qu-e poderiã se servir dele para a 
perpetração de um verdadeiro crime cc::mtra: a Pátria, que é 
esse separatiSmo. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

O SR. ~PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra a V. Ex~ 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB-BA. Para enca
minhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
mais uma vez, manifesto minha contrariedade a essa forma 
de pedir a transcrição de matérias nos nossos Anais. 

O senador pode ler um artigo, requerer _que seja dado 
como lido ou, ainda, recorrer ao requerimento de transcrição 
nos Anais da Casa. Entretanto, esse requerimento induz a 
que todos os senadores também participem do ponto de vista 
expresso no artigo. __ 

__ Agora mesmo vamos votar a favoi, mas temos de fazer 
reSsalvas em relação a alguns pontos; e acaba não restando 
nada do artigo. 

Então, faço as mesmas ressalvas apresentadas por aqueles 
que me antecederam. Não é só questão de fazer parte dos 
Anais. Isso faz com que, na nossa votação, endo~semos o 
artigo, e não o endosso como um· todo. . . . 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Em votação 
o requerimento. 



Fevereiro de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seç:fo II) Quarta-feira 17 1525 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado o Requerimento n9 3, d"e 1993, setã feita· a· 

transcrição_ Solícít_ãda, fiCando prejudicado o Requerimento 
n"' 21, de 1993, que versa sobr~ o mesrri_o assl_!nto. 

É a seguinte a matéria cujâ ~tariscriÇ~o é Sol!c.ita.da_: 

Folha de S. Paulo 
EDITORIAL 

POR QUE PARLAMENTARISMO 

A República brasileira entra cm seu 104~ ano revigorada 
pela dura prova do afastamento de Fernando Collor. cOnquis
tado sem abalo da ordem constitucional. Às vésperas do ple
biscito de 21 de abril, é preciso ser fiel a esse exemplo reno
vador da cidadania. Para a Folha? o melhor modo de fazê-lo 
é optar sem hesitação pelo parlamentarismo republicano, alte
rando - sob a transformação profunda do País - posição 
anterior em defesa do sistema presidencial, na época do Con-
gresso Constituinte. -- _ -

Ao fazer tal escolha, sem prejuízo de sua orienüi.Çâo plu
ralista, a Folha nem por isso se esquiva ao-dever de alertar: 
por si só. a decisão entre república· ou mCinai'qlda e entre 
parlamentarismo ou presidencialismo }am3is ~hcgaria a sanar 
as mazelas do Brasil. Para que possa cumprir algo da sua 
promessa de modernização, terá de se associar-a reformas 
políticas inadiáveis, tais como: introdução do voto distrital 
misto; redução do número de partidos; instiflfi~da fideli
dade partidária; representação corretamente propo-rcional na 
Câmara_ dos Deputados; transparência para o fin"ailCü:tmentO 
de campanhas; fim do _voto obrigatório. 

A preferência pelo sistema em que o chefe de governo 
(primeiro-ministro) é eleito por maioria ·parlamentar, e não 
pelo voto direto, decorre da constatação de que a sociedade 
vem pagando preço elevado_ pelas limita-ções-ao sistema presi
dencial. Para evidenciar esses males congênitns, foram deci
sivos três anos traumáticos sOb _Collor. _ 

A ascensão ao cargo máximo de um personagem obscuro, 
com apoio no temor ao radicalismo e no discurso populista, 
só é concebível dentro de um sistema- que reduz a represen
tação política à personificação plebíscitária. Depositado o vo
to, o eleitorado se torna prisioneiro emasculado e emudecido 
da própria escolha, nos cinco anos de mandato, mesmo que 
desastrosos: só lhe resta aguardar o próximo pleito~ ou o 
risco imponderável de um processo de impeachment. 

O Congresso, com todas suas distorções arcaicas, é forma
do pelo voto proporcional c carrega, assim, uma rcpfeSCrttaçãó 
mais plural da sociedade. Constitui pólo de legitimidade diver
sa, com a qual se cho_ca_muitas vezes a do presidente da 
República. O sistema 'parlamentarista previne- Cssa -disputa 
paralisante, ao estabelecer entre _os Poderes um vínculo de 
responsabilidade~ Nele, o Executivo surge obrigatoriamente 
da maioria no Legislativ-o, que se torna aSSiin- Solidário com 
o governo - uma construção engenhosa que os constrange 
a cooperar. 

Tal se apresenta. no plano abstrato, a mecânica do siste
ma. Aprovado no plebiscito, sCrã preciSo iJõr b pai:-lamen
tarismo em prática, tarefa desafiadora para uma sociedade 
com instituções débeis e enraizado clientelismo. Daí o impera
tivo de fixar as características sem as quais essa reforma institu· 
cional pode redundar em desastre comparável ao do presiden
cialismo. - - - -

De longe a mais polêmica decisão refere-se ao pleito 
direto para a Presidência. Esta Folha apoiou em 1984, decidida 
e pioneíramenté;'O grándioso moVliTfênto cfvico pelas "dire
tas-já", convencida de que o voto popular é essencial. no 
contexto do regime presidencialista, para a democracia -
e o fez com ·tanto maior veemência por ~star o País, à_ épqca, 
sob o jugo militar. É cOm essa autoddade e por coerência 

. com suas convicções democráticas que se vê na obrigação, 
ao recomendar a opçãO parlamentarista, de reconhecer que 
este sistema de governo tem por correlato ideal a eleição 
do chefe de Estado (presidente) pelo Parlamento. 

.Não há como discordar de que a eleição índireta em 
um Brasil parlamentarista seria muito menos propícia à gera
ção _de crises. Eleito diretamente, o presidente da República 
cedo tentaria valer-se da autoridade de seus_ milhões de votO!! 
para desestabilizar o primeiro-ministro. A Frente Parlamen
tarista incluiu pOrérii Crii-seu projeto a eleição direta prevista 
no modelo português, concedendo ainda ao presidente o co
mando das Forças Armadas- uma combinação temerária. 

QuantO ao Parlamento, parece imprescindível impor limi
tes a eventuais abusos do voto de desconii_ança contra o primei
ro-n~linistro, __ para evitar que este se torne refém de conspi
rações irresponsáveis. A Frente elegeu, acertadamente, a efi
caz versão-alemã- "construtiva••- do voto de censura, 
que faculta ao Parlam_ento a derrubada de um gabinete somen
te se no mesmo ato formar um novo governo. 

A dimensão da tarefa que o País enfrenta é mOriumental. 
Como foi dito acima, as reformas não podem limitar-se ao 
plebiscito. Da sociedade espera-se que defina, já, se dispõe 
da energia c_ da determinação para abraçar o risco promissor 
do sistema parlamentarista. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Passa-se, 
agora, à votação do Requerimento n9 151/93, de urgência, 
lido no expediente. para o Projeto de Lei da Câmara n"' 55, 

-de 1992, que cria cargo-s-em comissão no quadro permanente 
de pessoal da Secretaria do Tribunal Superior do Trabalho 
e dá _outras providências. 

Ein votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprov~do o requerimento, a matéria a que se refere figu

rará na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subse
qüente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Passa-se, 
agora, à votação do Requerimento" n" 150/93, de urgência, 
lido no expediente, para o Pro-jeto de Lei Câmara n"' 153, 
de 1992, que cria cargos na carreira de Policial Federal e 
dá outras providências. 

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 Ordém do Dia da segunda sessão ordinária subse
qüente. 

O SR PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Nada mais 
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, 
designando para a sessão ordinária de amanhã, às 14h30min., 
a SCguirite 
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ORDEM DO DIA 

- 1- --

PROPOSTA DE EMENDA À"c<)NSTJTUiÇÃO 

N' 2, DE 1993 

(Incluída em Ordem do Dia nos termos do art. 357 do Regi
mento Interno) 

Discussão, em primeiro tüi'no; d3_P-fõp-O~sta de Emend~_ 
à Constituição no:> z;- de 1993 (n~ 48191, na câffiara dos -DePUta~ 
dos), que altera dispositivos da Constituição Federal (SiSiema 
Tributário Nacional), tendo _ 

Parecer favorável, sob n~' 25, de 1993, da Comissão 
- De Constituição, Justiça e Cidadania. (5~> Sessão _de 

discussão.) · 

-2-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N' 393, DE 1991-COMPLEMENTAR 

Discussão, em turno único, do Projeto· de Lei do Senado 
n" 393, de 1991-Cõmplementar, de autoria do Senador Moisés 
Abrão, que altera a redação do § 2'' do art. 7" e do § 29 

do art. 4"' da Lei Complementar n~ 24, de 7 de janeiro de 
1975, tendo 

Parecer favoráVel, sob nq 370, de 1992, da Comissão 
-de Assuntos_ Económicos. 

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

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 24 minutos.) 

ATO DO PRESIDENTE N• 103, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe
tência regimental e regulamentar, em conformidade com a 
delegação de competência_ que lhe _foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretorã n'-' 2, de 1973, de acordo com o disposto 
no artigo 243, § 2•daLei n•8.112, de 1990, no Ato da Comissão 
Diretoi'a n" 01, de 1991, e tendo em vista o que- consta do 
Processo n• 017 502/92-6, resolve: 

Tornar sem efeito o Ato n'-' 480, de 1992, desta Presi
dência, publicado no DCN 11, de 22 de dezcmb~ de 1992, 
que nomeou a senhora MARIA ELIN COQUEIRO DANIN 
TOKARSKI, para exercer o cargo, em côrrilSSão,_ de Secre
tário Parlamentar, código AS-1, do Quadro de Pessoal do 
Senado Federal, com lotação e exercício no Gabinete do Sena~ 
dor Onofre Qlliriãli:' " · · - ·- · - -· -- . · 

Senado Federal, 15 de fevereiro de 199:L- Senador 
Humberto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 104, DE1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui
ções regimentais e regulainentares, de collfOrm_Ídade: com a 
delegação de competência gue lhe f<?J O!:!~Orgad?- ·pelo Ato· 
da Comissão Diretora n? 2, de 1973, de acordo com o disposto_ 
no artigo 243, § 2•, da Lein' 8.112,de 1990 e no Ato da 
Comissão Diretora n<~ I, de 1991, e tendo em vista o que 
consta do Processo n' 017.502192-6, resolve: -

Nomear MARIA ELIN COQUEIRO DANIN TO
KARSKI para exercer o cargo, em corrUssão, de Secretário 
Parlamentar, Código AS-1, do Quadro de Pessoal-do Senado 

Federal, com lotação e exerc1cio no Gabinete do Senador 
Onofre Quinan. 

Senado Federal, 15 de fevereiro de 1993. -Senador 
HumbertQ Lucena, Presidente. 

.ATO DO PRESIDENTE N• lOS, DE 1993 

_ _O Presidente do Senado_Federal, no uso de suas atribui
ções· regímentáis e regulamentares, de conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n9 2, de 1973, de aco_r_dQ.COI)l o disposto 
no artigo 243, § 2', da Lei n' 8.112, de 1990 e no Ato da 
Comissão Diretora- no 1, de-1991, e tendo em vista o que 
corista do Processo n9 002.375/93-1, resolve: 

Nomear FEL IX PESSOA NETO _para cxercer_-o~_~_ig9__!_ _ 
em comissã-o; de- Secretário Parlanientar, cQ_digo AS-1, do 
Quãdro_de Pessoal do Senado Federal, c:om lotação e exercício 
nó Gabinete do Segundo Secretário, Senador Nabor Júnior. 

Senado Federal, 15 de fevereiro de 1993. ---:- Senador _ 
Humbei-to Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 106, DE 1993 

O Presidente, no uso da sua competência regimental e 
regulamentar. de conformidade com a delegação de compe
tência que lhe foi outorgada pelo Ato de Comissão Diretora 
no 2._de 4 de abril de_ 1973, e tendo em vista o que consta 
do Processo n' 001.130/93-5, resolve: 

Aposentar, volutariarnente, o servidor FAUSTO INÁ
CIO DE OLIVEIRA, Técnico Legislativo, Área de Trans
portes, Classe "Especial", Padrão V, do Quadro de Pessoal 
do Senado Federal, nos termos do artigo 40, inciso III, alínea 
c, da Constituição da República Federativa do Brasil, combi
nado com os artigos 186, inciso III, alínea c, e 67, da Lei 
n? 8~112, de 1990, bem assim com o artigo 11. da Resolução 
(SF) n' 87, de 1989, com proventos proporcionais ao tempo 
de serviço, observado o disposto no artigo 37, inciso XI, da 
Constituição Federal. 

SenadO Federal, 15 de feverdro de 1993. -Senador 
Humberto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRllSIDENTE·N, 107, DE 1993 

_O Pr~sidente do Senado Federal, no uso de sua compe
tênCia regimental e regulamentar, em conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n9 2, de 4 de abril de 1973, e tendo 
em vista o qu~ consta do Processo n9 0019006/93~3, resolve: 

Alterar o ~to desta Presidência n•217, de 1985, publicado 
. no DCN, Seção II, de 20 de ~etembro de 1985, para manter 
. àposentada a servidora MARIA TA VARES SOBRAL, Ana

lista Legislativo, Classe Especial, Padrão V, do Quadro de 
Pessoal _do Senado Federal --:- Parte Permanente, no cargo, 
em comissão, de Diretora da Subsecretaria de Coordenação 
Legislativa do Congresso Nacional, Código SF-DAS-101.4, 
nos termos do artigo 40, inciso III, alínea a, da Constituição_ 
da República Federativa do Brasil, combinado com os--a-tts~ 

-67, 186, inciso III, alínea a, e 193, todos da Lei n9 ~_.112, 
de 1990,_ e arts. 517, inciso I, e 524, do Regulamento Adminis
trativo do S.enado Federal, bem assim com o art. 11 da Resolu
ção SF n<:> 87, de 1989, com proventos integrais do cargo, 
em comissão, de Diietora da Subsecretaria de Coordenação 
Legislativa do Congresso Nacional; Código SF-DA$.101.4, 
a partir de to de setembro de 1992, _observado o disposto 
no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 15 de fevereiro de 1993. - Senador 
Humberto Lucena, Presidente do Senado FederaL 
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ATO DO PRESIDENTE N•108, DE 1993 

.o Prc:sidente do Senado Federal, no uso_ da su:;t c.ompe
têncm regtmental e regulamentar, de conforiD.idade. com a 
delegaç~o ,?e Ct?mpetência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Com1ssao D~retora n• 2, de 4 de abril de 1973 · e tendo 
em vista o que consta do Processo n" 001.399/93--:4, ;esolve: 

Aposentar, voluntariamente, o servidor PAULO.JOR
GE CALDAS PEREIRA, Analista Legislativo, Área de Pro
cesso Leg~slahvo, Classe "Especial'', Padrão V, do Quadro 
de Pessoal do Senado Federal, nos termos do art. 40, inciso 
III, alínea c, da Consfitüição da República Federativa doBra
sil, c~mbinado com os arts. 186, inciso III, alínea c~_ e 67, 
daLet n~'8.112, de 1990_, bem assim com oart. 11, da Resolução 
(SF) n~' .87, de 1989, com proventos proporcioilais àO tempo
de servtço.._ observado o disposto no art. 37, inciso XI, da 
Constituição Federal. 

Senado Federal, 15 de fevereiro de 1993. - Senador 
Humberto Lucena, Presidente. -

ATO DO PRESIDENTE N•109, DE 1993 

~ _o President: do Se_n,ado Federal, no u_so da sua compe
tenCia que lhe fm outorgada pelo Ato da Comissão Diretora 
~5' 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consta 
ao Processo n"' 001.483/93-5, resolve: · ···· ·· ·---

Aposentar, voluntariamente, a servidOra MARIA 
~ÂNCIA MATOS ARANHA COSTA, Analista Legisla
tivo, Área de ProcesSo Legislativo, Classe ''Especial;', Padrão 
V, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, nos termos 
~ art. 40, i~ciso m,_a, da Constituição da Repúbliêa Federa
tiva do Bras1l, combmado com os arts. 186, inciso III alínea 
a, e 67, da Lei n• 8.112, de 1990, e art. 11,' da Re~olução 
(SF) n"'87, de 1989, bem assim com as vantagens da Resolução 
(SF) n• 21, de 1980, coin proventos integrais, observado- o 
disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 15 de fevereiro de 1993. - Senador 
Humberto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N•UO, DE 1993 

.o Pre_sidente do Senado Federal, no uso da sua compe
tênCia r:gtmental e regulamentar, de conformidade com a 
delcgaç~o ~c ~mpetência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Connssao Drretora n• 2, de 4 de abril de 1973, e tendo 
em VISta o que consta do Processo n' 001.393/93-<i, resolve: 

Aposentar, voluntariamente, o servidor JOSÉ EVAN
DRO CARN?IRO GONDlM, Técnico Legislativo, Área de 
Processo L~gis.lativo, Cl~sse ''Especial ••, Padrão V, nos termos 
do art. :«J. mc1so ~· almea_a, da ConstituiÇão da República 
Federativa do Brasil, combmado com os artigos 186 inciso 
III, alínea a, 193, e-67, da Lei n"' 8.112, de 1990, be~ assim 
com o art: 11 da_ Resolução (SF) n• 87, de 1989, no cargo 
em comtssao, ~ódtgo SF-DAS-101.4, com proventos integrais 
observado o disposto no art. 37, incisO XI, da Constituiçã~ 
Federal. 

Senado Federal, 15 de fevereiro de 1993. - Senador 
Humberto Lucena, Presidente. 

A TO DO PRESIDENTE N• 111, DE 1993 

_O Pr~sidentc do Senado Federal, no uso de sua compe~ 
tênCia regtmental e regulamentar, em conformidade com. a 
~elegação de competência que lhe foi Outorgada pelo Ato 

da Comissão Diretora no:- 2, de 4 de abril de 1973; e tendo 
em vista o que consta do Processo n"', resolVe: · 

- Alterar o Ato desta Presidência n"' 79, de 1981, publicãd.O 
no DCN, Seção II, de 26 de junho de 1981, para manter 
aposentada a servjdora.MARIA RIZA BAPTISTA OUTRA, 
Analista Legislativo, Classe Especial, Padrão V, do Quadro 
de P~ssoal do Senado Federal---:- Parte Permanente, no cargo 
em coMissão, de Diretor da Subscretaria de Análise, C6digo 
SF-DAS-101.4, nos termos do art. 40, inciso III, alínea 8, 
da ConstitUição da República Federativa do Brasil, combinado 
com. os arts. 67, 186, inciso m, alínea a, e 193, todos da 
Lei n• 8.112, de 1990, arts. 517,inciso I, e524, do Regulamento 
Administrativo do Senado Federal, bem assim com o art. 
11 da Resolução (SF) n• 87, de 1989, com proventos integnlis 
do cargo, em comissão, de Diretor da Subsecretaria de Aná
lise, Código SF-DAS.101.4, a partir de 1• de setembro de 
1992, observado o disposto no art. 37, inciso XI, da Consti- _ 
tuição Federal. 

Senado Federal, 15 de fevereiro de 1993. - Senador 
Humberto Lucena, Presidente do Senado Feder:al. 

ATO DO PRESIDENTE N• 112, DE 1993 

_o Pn:sidente do Senado Federal, no uso da sua ~ompe
tênaa regtmental 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 n9 000.278/93-9, ;esolve: · 

Aposentar, voluntariamente, o servidor PEDRO ALE
XANDRE DE DEUS, Analista Legislativo, Área de Processo 
Legislativo, Classe "EspeCial", Padrão IV, do Quadro de Pes
soal do Senado Federal, nos termos do art. 40, inciso III, 
alínea a, da ConstituiÇão da República Federativa do Brasil, 
combinado com os arts. 186, inciso III, alínea a, 193; e 67, 
da Lei n• 8.112, de 1990, e art. 11, da Resolução (SF) n• 
87, de 1989, bem assim com as vantagens da Resolução (SF) 
n"' 21, de 1980, com proventos integrais, observado o disposto 
no art. 37, it"!ciso XI, da Constituição Federal. 

Senado ·Federal, 15 de fevereiro de 1993. :...: Senador 
Humberto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 113, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso de_ sua compe
tência regimental e regulamentar, em conformidad"e coin a 
delegação de competência que lhe foi outõrgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n' 2, de 4 de abril de 1973, e tendo 
em vtsta o que consta do Processo n"' 001663/93..:3, r~solve: 

Alterar o Ato desta Presidência n"_623, de 1991, publicado 
no DCN, Seção II, de. 9 de agosto de 1991, para manter aposen
tada a servidora ZORMELINA RIBEIRO ALVES Analista 
Legislativo, Classe Especial, Padrãõ V, do Quadro de Pessoal 
do Senado Federal- Parte Permanente, no cargo, em comis
são,de Diretor, Código SF-DAS-101.4, nos termos do art. 
40, inciso ID~ alínea a, da Constituição da República Fedefa
tiva do Brasil, combinado com os _arts. 67, 186, inciso li, 
alínea a, e 193, todos da Lei n• 8.112, de 1990, arts. 517, 
inciso I, 514, do Regulamento Administrativo do Senado Fe
deral, bem assim com o art. 11 da Resolução (SF) n• 87, 
de 1989, com proventos iritegrais do cargo, em comissão, de 
Diretor, Código SFcDAS.101.4, a partir de 1• de setembro 
de ~9Q2, observ~9-o,o disposto no art. 37, inciso XI, da Consti
tuição Federal. 

Senado Federal, 15 de fevereiro de 1993. - Senador 
Humberto Lucena, Presidente do Senado Federal. 
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ATO DO PRESIDENTE N•l14, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal~ nO- Uso da sua compe~ 
tência regimental e regulãmentar, de conformidade _com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n• 2, ae 4 de abril de 1973, e tendo 
em vista o que consta do Processo n~ 000.525/93-6, resolve: 

Aposentar, voluntariamente, a seryidora MARIA LUCI
LA PEDROSA, Analista Legislativo, Area de Processo Legis
lativo, Clitsse "Especial", Padrão V, do Quadro de Eessoal 
do Senado Federal, nos termos do art. 40, inciso III,'\alínea 
c, da Constituição da Repliblica Federativa do Brasil, combi
nado com os arts. 186, inciso III, alínea c; 193; e 67, da 
Lei n• 8.112, de 1990, e art. 11, da Resolução. (SF) n• 87, 
de 1989, bem assim com as vantagens da Resolução (SF) 
n~" 21, de 1980, com proventos proporcionais ao tempo de 
serviço, observado o disposto no art. 37, inciso XI, da Consti
tuição Federal. 

Senado Federal, 15 de fevereiro de 1993. - Senador 
Humberto ~ucena, Presidente .. 

ATO DO PRESIDENTE N• 115, DE 199J 

O Presidente do Senado Federal, no uso de sua compe
tência regimental e regul3mentat_:, em_ conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato __ 
da Comissão .Diretora n" 2, de 4 de abril de 1973, e tendo 
em vista o que consta do Processo n~ 001741/93-4, resol~e: 

Alterar o Ato desta Presidência n• 242, de 1985, publicado 
no DCN, Seção 1!, de 5 de novembro de 1985, para manter 
aposentada a servidora DALVA RIBEIRO VIANNA, Ana
lista Legislativo, Classe Especial, Padrão V, do __ Quadro_ de 
Pessoal do Senado Federal - Parte Permanente, no cargo, 
em comissão de Diretora da Subsecretaria de Taquigrafia, 
código SF-DÁS-101.4, noS türiios do art. 40, inciso III,_alínea 
a, da Constituição da República Federativa do Brasil, combi
nado com os arts. 67, 186, inciso III, alínea a, em 193, todos 
da Lei n• 8.112, de 1990, arts. 517, inciso I, e 524, do Regula
mento Administrãtivo do Senado Federal, bem assim com 
o art. 11 da Resolução SF n• 87, de 1989, com proventos 
integrais do cargo, em comissão, de Difetora .da Subsecretaria 
de Taquigrafia, código SF-DAS.101.4, a partir de I• de setem
bro de 1992, observado o disposto no art. 37, InCISO XI, da 
Constituição Federal. 
· Senado Federal, 15 de fevereiro de 1993. - Senador 

H1._,1~berto Lucena, Presidente do Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE N'll6, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso de s_ua compe
tência regiiliehtal e regulamentar, em conform~dade 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", resolve: 

Tornar sem efeito o Ato desta Pr_esidência_n~18, de 1993, 
que alterou o Ato do Presidente n" 14, de 1986, para manter 
aposentada a servidora MARIA DO CARMO RONDON 
RIBEIRO SARAIVA, Diretora, DAS-4, efetiva, no cargo, 
em comissão, de diretora da Subsecretaria de Administração 
de Pessoal em comissão, código SF-DAS-101.4, do Quadro 
de Pessoal' do Senado Federal, nos termos_ do art~AO. inciso 
III alínea a da ConstituiçãO da República Federativa do 
Br~sil combinado com os arts. 67, 186, inciso- III, alínea a, 
e 193,' todos da Lei n" 8.112/90, bem assim com o art. 11 
@:-Resolução SF n9 87t...de_19~9 com proventos integrais 9-o 

cargo, em comissão, de DiréiOi da Subsecretaria de Adminis
tração de Pessoal, código SF-DAS-101.4, a partir de I• de 
setembro de 1992, observado o disposto no art. 37, inciso 
XI, da Constituição Federal. . 

Senado Federal, 15 de fevereiro de 1993. -Senador 
Humberto Lucena, Presidente do Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE N•ll7, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui
ções regimentais e regulamentares, de conformidade com a 
delegl!j;ãO de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Conüsão Diretora n9 2, de 1973. de acordo com o disposto 
no art. 243, § 2•, da Lei n• 8.112, de 1990 e no Ato da Comissão 
Diretora n9 1 de 1991, e tendo em vista o que consta do 
processo n• OOZ.34S/93-4, resolve: ·. 

Nomear WALMOR PAULO DE LUCA para exercer 
o cargo, em comissão, de Secretário Parlamentar, Código 
AS-1, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, com lotação 
e exercício no Gabinete do Quarto-Secretário, Senador Nel
son Wedekin. 

Senado Federal, 15 de fevereiro de 1993. - Senador 
. Humberto Lucena; Presidente. · -

ATO DO PRESIDENTE N'US, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui
ções .regimentais e regulamentares, de conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n" 2, de 1973, de acordo com o disposto 
no art. 243, § 2•, da Lei n• 8.112, de 1990 e no Ato da Copmis
são Diretora n9 1, de 1991, e tendo em vista o que consta 
do processo n• 002-347/93-8, resolve: 

Nomear ANDREA KARIM MOREIRA para exercer 
o cargo, em comissão, de S_ecretáiio Parlamentar, Código 
AS-1, do Quadro de Pessoal do_Senado Federal, com lotação 
e exercício no Gabinete do Quarto-Secretário, Senador Nel
son Wedekin. 

Senado Federal, 15 de fevereiro de 1993. - Senador 
Humberto Lucena, ]?residente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 119, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe
tência regimental e regulamenJar 1 e de conformidade com 
a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato. 
da Comissão Diretora n" 2, de 1973, e tendo em vista o que 
consta no processo n9 002.511/93-2, resolve: 

Designar SÓNIA MARIA DA TRINDADE FÁTIMA, 
TécniCo Legislativo, Área de Administração, Classe "Espe
cial", Padrão III, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, 
para responder pelo expediente da Subsecretaria de Coorde
nação Legislativa do Senado Federal, no período de 11 de 
2 a 2 de 3 de i993, durante o afastamento da titular, em 
gozo de férias. 

Senado Federal, 15 de fevereiro de 1993 . ....,.. Senador 
Humberto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 120, DE 1993 

O Pre"sidente do Senado Federal, no uso da sua compe
tência regiffiental e regulamentar. em conformi'!~de com a._ __ 

delegação de competên'cia que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n~ 2, de 1973, de acordo com o disposto 
no art. 243, § 2•, da Lei n' 8.112, de 1990, no Ato da Comissão 
Dire_tora n" 1, de_1991, resolve: .. 

Exonerar RUBENS AMADORJUN!OR do cargo, em 
coniissão, de Secret:.'\rio Parlament3!.• Código AS-1, do Qua-. 
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dro de Pessoal do Senado Federal, do Gabinete do Pr_imeiro-: 
Secretário~ Senador Dirceu Carneiro, a partir de 2 de fevei'eiro 
~1~3. . . - . 

Senado Federal, 16 de feVeriifo de -199:3~~ Senádor 
Humberto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 121, De 1993 

o Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui
ções regimentais e regulamentares, de conformidàde com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissãó Diretora n" 2, de 1973, de acord_o c.om __ o disposto 
no art. 243, § 2•, da Lei n•8.112, de 1990eno Ato da Comissão 
Diretora n9 1, de 1991, e te11do em vista _o que consta do 
processo n• 002.247/93-3, resolye: . 

Nomear JORGE MOURAO DA ROCHA para exercer 
o cargo, em comissão, de Secretário Parlamentar, Código 
AS-1, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, com lotação 
e exercício no G_àbinete do T~_rceir<~_-Secretário, Senadora Jú-
nia Marise. ___ _ __ 

Senado Federia, 16 de fevereiro de 1993. ~ Senador 
Humberto Lucena, Presidente.· 

ATO DO PRESIDENTE N• 122, DE 1993_ 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui
ções regimentais e reglamentares e de conformid~de ·coni a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora--ri9-2, de 1973, d_e acordo com o disposto 
no art. 243, § 2•, da Lei n' 8.112, de 1990, no Ato da Comissão 
Diretora n9 1, de 1991, e tendo em vista o que cçnsta do 
Processo n' 002.169/93-2, resolve: 

Nomear MÁRIO NELSON DUARTE para exercer o 
cargo, em comissão, de Assessor Técnico, Código- AS-3, do 
Quadro d,e Pessoal do Senado Federal, com lotação-~ e:l'ercfcio 
no Gabinete do Segundo-Secretário, Senador Nabor_Júnior. 

Senado Federal, 16 de fevereiro de 1993. -Senador 
Humberto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 123, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe
tência regimental e regulamentar, cm conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outOrgada pelo Ato 
da Comissão Diretora-n;>2, de 1973~ resolve: _ _ -~ -- __ 

Exonerar, a pedido, JOSÉ,EVANDRO CARNEIRO 
GONDIM, Técnic<:iLegislativo, Area de Processo Legislativo, 
Classe "Especial", padrão V, do c3rgo, em comissão, de Dire
tor da Subsecretaria .õe Engenharia, Código SF-DAS-101.4, 
do Quadro de Pessoal do Senado Federal. 

Senado Federal, 16 de fevereirO dt:: 1993. - Seriadqr 
Humberto Lucena.Presidente. 

AIO DO PRESiiJt:NTE N• 124, D<: 1~7.3 

O Presidente do Senado Federal, no uso das suas atribui
ções regimentais c regulamentares, cm conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outrogada pelo Ato 
da Comissão Diret01:a n?.2, de 1993, resolve:_ 

Nomear CARLOS MAGNO FAGUNDES FRANCI, 
Analista Legislativo, Área de Engenharia e Arquitetufa. Clas
se "Especial", Padrão V, do Quadro de Pessoal_ QQ __ Seriadó 
Federal, para exercer o cargo, em comis_são, _de Diretor da 
Subsecretaria de Engenharia, Código SF-DAS-101_.4, do Qua-
dro de Pessoal do Senado Federal. - _ _ _ ~ _: -_ -=-

Senado Federal, 16 de feVúeiro de- 1993: .=..~:'"Se.O:adpr 
Humberto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 125, DE 1993 
- - . -

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui
ções regimentais- e regtilamentares, em conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n"2, de 1973, e tendo em vista o disposto 
no§ 2" do art. 15 da Lei n" 8.112. de 1990, resolve: 

Exonerar JOSÉ WELLJNGTON ALVES MONTE 
AMADO do ç;trgo de Té~n_j_ço Legislativo, Área de Datilo· 
gtafia, Classe 3",_ Padrão I. _do Q_uaçiro de Pes~oal do Senado 
Fe_deral, para o qual foi nomeado pelo Ato do Presidente 
n~ ~89, de.199~. em virtude de não haver cumprido o prazo 
previsto para entnlr em exercício no referido cargo, de acOrdo 
com o disposto no § 1" do art. 15 da Lei n" 8.112. de 1990. 

Senado Federal, 16 de fevereiro de 1993. ~Senador 
Humberto Lucena, Presidente do Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE N• 126, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua COJl!pe_
tênc-ia regimental e regulamentar, em conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Úiret0r3 -no-z: de f973, de acordo com o disposto 
no art. 243. § 2", da Lei n" 8.112. de 1990, no Ato da Comíssão 
Diretora n"' 1, de 1991, e tendo em vista o que consta do 
Processo n" 2.794/93-4, resolve: 

Exonerar GLAUCE SI!.. VE!RA SARAIVA do cargo, 
em comissão, de Secretária l?arlamentar, Código AS-1, do 
Quadro de Pessoal do Senado Federal, do Gabinete do Sena
dor Iram Saraiva, ·a partir de 10 de fevereiro de 1993. 

Senado Federal, 16 de fevereiro de 1993. - Senadot 
Humberto Lucena~ Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 127, DE 1993 

.: ~- Õ l?r~súiente--dO -s·enado Federa·!, no uso da sua compe
tência regimental e regulamentar, em conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n~ 2, de 1973, de acordo com o di_sposto 
no art. 243, § 2', da Lei n"8.112, de 1990, no Ato daComissão 
Diretora n" 1. de 1991, tendo em vista o que consta do Processo 
n'' 2.802/93-7, resovle: 

Exonear CARLOS ROBERTO MOTA PELEGRINO 
do--cargo, em comissáo, de Assessor Técnico, Código AS-3, 
do Quadro de Pesso.al do Senado Federal, do Gapinete do 
Senador Henrique Almeida. a partir de 15 de fevereiro de 
1993. . -

Senado Federal, 16 de fevereiro de 1993. ~ Senador 
Hulnberto Lucena_,_ P~~siden~e. 

ATO DO PRESIDENTE N' 128, DE 1993 

O Prf:sídente do Senado Federal, no uso de suas atribui
ções regimentais e regulamentares, de conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi Outorgada pelei" Ato 
da COmissão Diretora n~ 2, de 1973, de acordo com o disposto 
no art. 243, § 2•, da Lei n• 8.112, de !990e no Ato da Comissão 
DirêtOra no 1, de 1991, e tendo em vista o que consta do 
Processo n• 2.745/93-3, resolve: 

- Nomear WAGNER MA TIOS BACELAR para exercer 
a· cargo, em ·comissão, de Secretário Parlam~ntar, Código 
AS-1, do Quadro 4e pessoal do Senado Federal, com lotação 
e eXercício _no Gabinete do Senador. Magno Bacelar. 

--Senado Federal, 16 de fevereiro de 1993. -:- Senador 
Huliiberto Lucena~ Presidente. 
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ATO DO PRESIDENTE N" 129, DE 1993 

O Presidente do Senado Federa(, no uso de suas atribui
ções regimentais c regulamentares e de conformidade com 
a delegação de_ c?mpc.tênc;ia que lhe foi o_utorgad.a pelo Ato 
da Comissão Diretora_ n" 2~ de_l973. de acotdo com o disposto 
no art. ::!43, § 2·:. da Lei n" 8.112. de 1990, no Ato da Comissão 
Diretora n" L -d-e f991. c tendo em vista o que consta do 
Processo n'' 000.699/93-4. resolve: 

Nomear MÁRCIA BEATRIZ DICCKNANN TURCA
TO para exerc-er o cargo.-ein comi_Ssào,- de A~ses.sor Téçoico, 
Código AS-3, do Quadro de -Pessoal dO Senado Federal, com 
lotação c exercício no Gahtnete da Senadora Eva Blay:-\ 

Senado Federal. 16 de fevereiro de 1993. ,........,. Senador 
Humberto Lucena, Presidente. 

A TO DO PRESIDENTE N• 130, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso de sua compe
tência regimental e regulamentar. em conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n\' 2. de 4 de abril de 1973. e tendo 
em vista o que con-sta do Processo n" 001. 755/93-5,_ resõlve: 

Alterar o Ato desta Prcs.idência n" 39. de 1974. publicado 
no DCN,Seção II, de 16 de fevereiro de 1974, para manter 
aposentado o servidor JORGE PAIVA DO NASCIMENTO, 
Analista Legislativo, Classe Especial. padrão V. do Quadro 
de Pessoal do Senado Federal- Parte Permanente. no cargo. 
em comissão, de Auditor. código SF-DAS-101.3, nos termos 
do art. 40, inciso III. alínea a, da Constituição da República 
Federativa do Brasil, combinado _com os arts. 67. 186, inciso 
III. alínea a, 193, todos da Lei n" 8.112, de 1990. e arts. 
517, inciso I, e 524 do Regulamento Administrativo do Senado 
Federal, bem assim com o art. 11 da Resolução SF n'? 87. 
de 1989, com provcnt05 integrais-do cargo._~_m comissão. de 
Auditor. códiao SF-DAS-101.3, a parW· de lo:> de setembro 
de 1992, obser~ado o disposto no art. 37, inCiso XI, da Consti
tuição Federal. 

Senado Federal, 16 de fevereiro de 1993. -Senador, 
Humberto Lucena, Presidente do Senado FederaL 

ATO DE PRESIDENTE N• 131, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso de sua compe
tência regiment"ar e regulamCntar, em conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outotgada pelo Ato 
da Comissão Diretóra ilo:> 2, de 4 de abril de 1973, e tendo 
em vista o que consta do Processo n" 001.879/93-6~ resolve: 

Alterar o Ato desta Presidência n~ 33. de 1988, publicado 
no DCN, Seção II, de 16 de março de 1988, para manter 
aposentado o servidor LUIZ CARLOS LEMOS DE 
ABREU, Analista Legislativo, Classe Especial, padrão V, 
do Quadro de Pessoal do Senado Federal - Parte Perma
nente, no cargo, em Comissão. de Diretor da Subsecretaria 
de Administração Financeira, código SF-DAS--.101.4, nos ter
mos do art. 40, inciso III, alínea a, da Constituição da Repú
blica Federativa do Brasil, combinado com os arts. 67, 186, 
inciso III, alínea a, e 193, todos da Lei n• 8,112, c!e 1990, 
e arts. 517, inciSo I, e 524 do Regulamento Administrativo 
do Senado Federal, bem assim com o art. 11 da Resolução 
SF no:> 87, de 1989, com proventos integrais do cargo, em 
comissão, de Diretor da Subsecretaria de Administração Fi
nanceira, código SF-DAS-101.4, a partir de 1" de setembro 

de 1992, observado o disposto no art. 37. inciso XI, da Consti
tuição Federal. 

Senado Federal, 16 de fevereiro .de 1993. --Senador 
Huberto Lucena, Presidente do Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE N• 132, DE 1993 

O Presiderite dO Senado Federal, no uso de sua compe
. tência regimentai e regulamentar, em conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 

·da Comissão Diretora n~ 2, de 4 de _abril de 1973, e tendo 
em vista o que consta do Pr:ocesso __ n..., 001.989/93-6, resolve: 

Alterar o Ato desta Presidência no:> 180, de 1991, publicado 
no DCN, Seção-II, de 22 de fevereiro de 1991, para manter 
aposentada a servidora ÁUREA MACHADO DE ARAÚ
JO, Analista Legislativo, Classe Especial, Padrão V, do Qua
dro de Pessoal do Senado Federal - Parte Permanente, no 
cargo, em comissão, de Diretora da Subsecretaria de Coorde
nação Legislativa, código SF-DAS-101.4, nos termos do artigo 
40, inciso III, alínea a, da Constituição da República Federa
tiva do Brasil, combinado com os artigos 67, 186. inciso III. 
alínea a, e 193, todos da Lei n" 8.112, de 1990, e artigos 
517, inciso I, e 524 do Regulamento Administrativo do Senado 
Federal, bem assim com o artigo 11 da Resolução SF n'~ 87, 
de 1989, com proventos integrais do cargo, em comissão, de 
Diretora da Subsecretaria de Coordenação Legislativa, código 
SF-DAS-101.4, a partir de 1' de setembro de 1992, observado 
o disposto no artigo 37, incisO XI, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 16 de fevereiro de 1993-. - Senador 
Humberto Lucena, Presidente do Senado Federal 

ATO DO PRESIDENTE N• 133, DE 1993 

O Presiderite do Senado Federal, no uso de sua compe
tência regimental e regulamentar, em conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n~ 2, de 4 de abril de 1973, e tériâo 
em vista o que consta do Processo n" OP458/93-6, resolve: 

Alterar o Ato desta Presidência n' 144, de 1988, publicado 
no DCN, Seçãó II, de 4 de novembro de 1988, para manter 
aposentado o servidor AMÉRICO DIAS LADEIRA JÚ
NIOR, Analista Legislativo, Classe Especial, Padrão V. do 
Quadro de Pessoal do Senado Federal - Parte Permanente, 
no cargo, em comissão, de Diretor da secretaria de Serviços 
Especiais, código SF-DAS-101.5, nos termos do artigo 40, 
incisO III, alínea a, da Constituição da República Federativa 
do Brasil, combinado com os artigos 67, 186, inciso III." alínea 
a, e 193, todos da Lei n• 8.112, de 1990, artigos 517, inciso 
I, e 524 do Regulamento Administrativo do Senado Federal, 
bem assim com o artigo·ll da Resolução SF n? 87, de 1989, 
com proventos integrais do cargo, em comissão, de Diretor 
da Secretaria de Serviços Especiais, código SF-DAS.I01.5, 
a partir de 1~ de setembro de 1992, observado o disposto 
no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 16 de fevereiro de 1993. - Senador 
Humberto Lucena, Pre.;idente do Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE N• 134, DE·I993 

O Presidente do Senado Federal, no uso de _sua compe
tência iegirilental e regulamentar, em confo!midade com a 
delegação de competência que lhe foi _outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora no:> 2, de 4 de abril de 1973, e tendo 
em vista o que consta do Processo no:> 001580/93-0, resolve: 
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Alterar o Ato desta Presidência n" 127, de 1989. publicado 
no OCN, Seção II. de 29 de abr_ij_ dc __ J 989, para maiiter ·aposen~ 
tado o servidor NEWTON ARAÚJO SILVA. Analista Legis' 
lativo. Classe EspeCial. Padrão V, Quadro dC Pessoa_!_d_o Sena
do Federal -Parte Permanente, no cargo, em_ comissão, 
de Assessor Lçgislativo. Pa.rte Especial, códigO SF
DAS-101.3, nos termos dO artigo 40. inciso Til, alínea a, da 
Constituição da República Federativa do J3r~síl~ cO:rilbinado 
com os artigos 67, 186, inciso 111, inciso I. e 524 do_Regula
mento Administrativo do Senado Federal. bem assim, com 
o artigo 11 da Resolução SF no 87, d~ __ 1989~ co-m pióveilt6S . 
integrais do cargo,-em comissão_; de Assessor-J_.egislaffv9: Par
te Especial. código SF-DAS.l01.3, a partir de l"'de-sCte~_bro 
de 199Z. observado o disposto no artigo 37, incíso XI, da 
Constituição Federal. 

Senado Federal, 16 de fevereiro 'de 1993. - Senador 
Humberto Lucena, Presidente. do Senado Federal._ 

ATO DO PRESIDENTE N'135, DE 1993 

O Presidente do __ Sen,ado Federal, no uso de sua_c.ompe
tência regimental e regulamentar, em conformidade com a 
delegação de c_ompeténcia que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Dirctora no 2, de 4 de abril dc_1973,·e tendo 
em vista o que consta do Processo nu 001988/93~0, resolve_: 

Alterar o Ato desta Presidência n" 24, de 1989, publicado 
no DCN, seção II, 23 de fevereiro de 1989, piua manier apo
sentado o servidor RUBEM PATU TREZENA. Analista Le
gislativo, Classe Especial, PadrãO -v, d9 Quadro d-e ~css~al 
do Senado Federal- Parte Permanente, no cargo, em comis
são, de Diretor da Subsecretaria de Administração Finaricéira, 
código SF-DAS-101.4.- nos termos do ai-figO 40. íüCisO 111, 
alínea a, da Constituição da República Federativa do 'Brasil, 
combinado com os artigos 67, 186, incíso III, alínea a, e 193, 
todos da Lej n• 8.112. de 1990. artigos 517. inciso r, e-524, 
do Regulamento Adminístrativo do Senado Federal, bem as
sim com o artigo 11 da Resolução SF n9 87, de 1989, com 
proventos integrais -do carg-o, -em comisSão,- de Diretor da 
Subsecretaria de Admi_nistração Financeira, código SF
DAS-101.4, a partir de I'' de setembro de 1992, observado 
o .disposto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 16 de fevereiro de 1993. - Senador 
Humberto Lucena, Presidente do Senado Federal. 

ATO DO DIRETOR-GERAL N• 2193 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso de sua com-
petência regimental e regulamentar, res_olve-: -

Art. 1" Designar o servidor do CEGRAF, ANTONIO 
CASTELO BRANCO JÚNIOR, Matrícula n"l768, com lota
ção e exercício na Subsecretaria çlç Ad~pjr;ti~t_r_~ão, de M~~erial 
e Património para, em substituição ao servidor MARCO AU
RÉLIO DA SILVA LIMA, compor a ComissãOEspeáal insti-
tuída pelo Ato n• 8, de 1992. _ _ 

Art. 29 Este Ato entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Senado Federal, 16 de fevereiro de 1993'. ~ M_àri_Qel Vilela 
de Magalhães, Diretor-Geral. · · .. · -

ATO DO DJRETOR-GERAL N• 3, DE 1993 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso das suas 
atribuições regulamentares, fesolve: · 

Art. 1~ Ficain designados os servidores PAULO CE
SAR SIQUEIRA BIRBEIRE, JOSÉ PAULO BOTELHO 
COBUCC!, EDINALDO MARQUES DE OLIVEIRA, 

ADRIANO JORGE SOUTO. CELSO DE SOUZA e CAR
LOS ALBERTQ ,De\ SILVA PINHEIRO para. sob a presi
_qê,ncia do primeiro, .integrarem a ComissãO Especial incum
bida de proceder a revisão do banco de dados Histórico Fun
.ci_Onal, no âmbito dns Serviços de Cad~stro Funcional. Con
trole de-Inativos e de Administração de Pagamento de Pessoal. 
com vistas a atualização de dados cadastrajs dos servidores 
ati~os. inativos e dos pensionistas, para po-sterior reproces
samento a_ ser realizado pelo Centfo de informática e Processa
mento de Dados do Senado Federal- PRODASEN. 

Art. 2o O Presidente da ComisSãõ-põderá convocar os 
servidores necessários a realização dos trabalhos, levilndo em 
consideração a ne-CeSsidade e a urgência da riledida. 

Art. 3n Este Ato entra em vigor ~a_ ~':'t_a. ~-e _sua publi
cação. 

Art. 4'' Revogam-se às disposições em contrário. 
Senado Federal.17 de fevereiro de 1993.- Manoel Vilela 

de Magalh3e5, Dífetor-Geral do Senado FederaL 

SECRETARIA-GERAL DA MESA 

(Resenha das matéri8s apreciadas de 11 de 29 de 
janeiro de 1993- art. 269, II do Regimento Interno.) 

PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS À SANÇÃO 

-Projeto de Lei da Câmara n• 2, de l993 (n• 3.496/93, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, 
que dispõe sobre a r~visão geral da re_muneração dos servi
dores públicos civis e militares do Poder Executivo Federal 
e dá outras providências. 
Sessão: 14-1-93 (6) Extraordinária 

-Projeto de Lei da Câmara n•1, de 1993 (n•3.387/92, 
na Casa de origem}. que dispõe sobre o plebiscito que definirá 
a forma e o sistema de governo e regulamenta o art. zo do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, alterado_ pe
la Emenda Constitucional n9 2. 
Sessão: 20-1-93 (12) 

PROJETOS APROVADOS E 
ENVIADOS À PROMULGAÇÃO 

-Projeto de Resolução n" 1, de 1993 (apresentado pela 
Senadora J únia Marise como conclusão- de· seu Parecer de 
Plenário), que autoriza O Governo Qo Pstado de Minas Gerais 
a contratar operação de crédito externo. com garantia da 
União, junto ao Banco Internacional para Reconstrução e 
Dresenvolvimento - BIRD, no valor total equivalente a até 
cento e quarenta e cinco milhões de dólares norte aJIIericanos. 
destinada aq financiamento do Programa de Saneamento Am
biental dos Ribeirões Arrudas e Onça na Região Metropo-
litana de Belo Horizonte. -
Sessão: 13-1-93 (3) Extraordinária 

-Projeto de Resolução n• 116, de_1992(apresentado 
pela Comissão de Assuntos Económicos comO_ conclusãO d~ 
seu Parecer n" 84, de 1992), que autoriza o Governo do Estado 
de Minas Gerais a emitir LFT-MG, destinadas ao giro de 
stia _-dívida mobiliária com vendmento no primeí:i'o semestre 
de 1993. 
Sessão: 13-1-93 (3) Extraordinária 

-Projeto de Resolução n' 2, de 1993 (apresentado pelo 
Se'nador Levy Di3s como conclusão de seu Parecer de Plená
rio) que autoriza a elevação temporária do limite de endivida
mento do Governo do Estado do Mato Grosso do Sul para 
rea~zar operação de crédito junto ao Banco Come"rêíal Ban-
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cesa S/ A, no valor de noventa e três bilhõeS, duzentos c no- de Plenário), que exclui do disposto no -art. A", parágrafo 
venta e nove mjlhões, trezentos e quarenta e um mil, quinhen- único, da. Resolução n" 7, de 1992, &em com:o n:o art: 4~', 
tos e sessenta cruzeiros e vinte e sete centavos, destinada inciso IV e seus §§ 19 e 2~' da Resolução n~' 82, de 1996 os 
ao refinanciamento de dívidas resultantes' de_ Operações de contratos a serem çelebrados para a reestruturação da dí;ida 
crédito por antecípação de receita orçamentária. . ...• -externa-do setor público junto aos governos dos países erecto-
Sessão: 19-1-93 (10) : .. _ _ res e suas respectivas agências de crédito, e .dá outras provi-

-Projeto de ResolUÇão n" 117, de 1~9~- (apresenta-dO _ dências. ~ " - - ~ 
pela Comissão de Assuntos Económicos cOmo conclusão de- Se~são: 2?~1-_?_3_(19) 
seu Parecer n~' 485, de 1992), que autDrii:a o GOverno do 
Estado do Espírito Santo a emitir e colocar no mercado, atra
vés de ofertaS públicas, Letras FinanceiraS dó Tesouro do 
Estado do Espírito Santo - LFTES, destinadas ao giro de 
88% das 1.369.028.415 LFTES, vencíveis nO primeiro seffies
tre de 1993. 
Sessão: 20-1-93 (12) 

-Projeto de Resolução n• 105, de 1992 (apresentado 
pela Comissão de Assunt9s Económicos corno -·conclusão de 
seu Parecer n~' 468, de 1992), que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Alterosa - MG, a contratar operação d.e crédito 
junto ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S/ A, 
no valor de trezentos e cinqüenta milhões de cruzeiros. 
Sessão: 26-1-93 (18) Extraordinária 

-Projeto de Resolução n• 108, de 1992 (apresentado 
pela Comissão de Assuntos Económicos como conclusão de 
seu Parecer n 9 471, de 1992), que autoriza o Governo do 
Estado de São Paulo a emitir e colocar no mercado, através 
de ofertas públicas, Letras Financeiras· d_o Tesouro -do Estado 
de São Paulo - LFTP, destinadas ao giro de 83% das 
132.099.676 LFfP, vencíveis no primeiro seniCStie_de 1993. 
Sessão: 20-1-93 (13) Extraordinária __ 

-Projeto de Resolução n.,.. 3, de 1993 (apresentado pelo 
Senador Lucfdio Portella como conclusão de seu Parecer de 
Plenáiío), que aiii:oriza a Telecoffiunicação Brasileira-S/A
lELEBRÁS, a elevar temporariamente_ seus limites de endivi
damento, a fim de viabilizar o·pcraçãcrde emissão de debên
tures não conversíveis em ações, Sem garantia da Uilião, nõ 
valor de quinhentos e dezoito bilhões, quatrocentos e sessenta 
milhões de cruzeiros, à data-base de 19 de setembro de 1992. 
Sessão: 26-1-93 (17) 

-Projeto de Resolução n' 4, de 1993 (apresentado pelo 
Senador Jarbas Passarinho como conclusão de seu Parecer 
de Plenário), que ãUtOriza o GoVertio -d-0 -EstadO do Pará 
a realizar operação de crédito no valor de quarenta e nove 
bilhões e trezentos e noventa milhó_es d~ ___ cr_uzeiros, equiva-
lentes a 1.599.000 UPF em agosto de 1992, junto à Caixa 
Económica Federal. 
Sessão: 26-1-93 (17) .. . . _ _ _ . _ 

-Projeto âeResolução n• 5, de 1993 (apresentado pelo 
Senador Francisco Rollemberg como conclu!~9 ºe s~u Parecer 
de Plenário), que retifica à Resolução n• 92, de 1992, do 
Senado Federal, que autorizou o_ Goyema··~o Estado~ d~ Ser
gipe a emitir 395.369.000.000 Letras Financeiras ·do Tesouro 
do Estado de Sergipe-LFT-SE. 
Sessão: 26-1-93 (17) . _ 

-Projeto de Resolução n• 6, de 1993 (apresentado pelo 
Senador Esperidião Amin como conclusão de seu PareCer 

PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS 
À CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Projeto de Lei da Câmara n• 149, de 1992 - Co!llple
rilé:nt3.r, (no? 136/92 - CoiD.plementar, na Casa d€: origem), 
que prorroga a lei que estabelece normas sobre o cálculo, 
a entrega e o controle _das liberaçõe-s dos recursos dos Fundos 
de Participação e dá outras providências. 
Sessão: 13-1-93 ( 4) Extraordinária 

-Projeto de Lei da Câmara n• 83, de 1992 n• 515/91, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, 
que institui a Lei Orgânica NaCional do MiDistério Público, 
dispõe sobre normas gerais para a organização do Ministério 
Público dos Estados, e dá outras providências. 
Sessão: 19-1-93 (10) 

-Projeto de Lei da Câmara n• 66. de 1992 (n" 8/91. 
n_aCa_s_ê! de origem), çle iniciativa do-Piesict_ente da Repúhlica, 
que dispôc sobre o regime jurídico da exploração dos portos 
offi;ãnii:ados e das instalações portuárias e dá outras provi· 
-dendas. 

-Projeto -de Lei da Câmara n• 59, de 1992 (n•!.49119!, 
na Casa de origem)) _que regulamenta o art. 37, inciso XXI, 
da Constituição Federal, institui normas para licitações e con· 
tratos da Administraçãoi Pública e dá outras providências. 
Sessão:26-1-93 (17) . 

MENSAGEM APROVADA RELATIVA 
À ESCOLHA DE AUTORIDADES 

-Mensagem n• 86, de 1993 (n• 16/93, na origem), através 
da qual o Senhor Presidente da República submete à delibe
ração do Senado_ a escolha do General·de-Exército Antônio 
Joaquim Soares Moreira. para exercer o cargo de Ministro 
dq Superior Tribunal Militar na yaga decorrente da aposen
tadoria do Ministro General-de-Exército Jorge Frederico Ma· 
chado de Sant 'Anna. 
Sessão: 27-1-93 (23) Extraordinária 

PROJETO PREJUDICADO E ENVIADO AO ARQUIVO 

___ -Projeto de Lei da Câmara n• 127, de 1990 (n' 3.654/8\l, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República 1 

que dá nova redação ao art. 1~' do Decreto-Lei n9 6.460, de 
2 de maio de 1984, que regula a construção e a exploração 
_de_ instalações portuárias rudimentares. 
Sessão: 19-1-93 (!O) · 
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1 - ATA DA 4• SESSÃO, EM 17 DE FEVEREIRO 
DE1!193 

1.1 -ABERTURA 
1.2- EXPEDIENTE 
1.2.1 - Requerlmtatos 
- N• 152193, de autoria do Presidente da Comissão 

Temporária, Senador Cid Sabóia de Carvalho, criada atra· 
vés no Ato n• 16/92, solicitando prorrogação por mais 60 
dias, do prazo concedido àquele órgão técnico. Apiovado 

- N• 153193, de autoria do Senador João Calmon, 
solicitando que não seja realizada Sessão do ~ado no 
dia 24 do corrente, nem haja expediente em sua Secretaria. 
Aprovlldo. 

1.2.2 - Leitura de Projetoo 
- Projeto de Lei do Senado o• 13193, de autoria do 

Senador Cid Sabóia de Carvalho, que altera a Lei o• 6.435, 
de 1<n7, sobre entidades fechadas de previd&lcia privada, 
e dã outras provi<k!ncias. 

-Projeto de Resolução o• 10193, subscrito pelo Sr. 
Magno Bacelar e outros Srs. Senadores, que dã nova reda
ção ao art. 2• da Resolução o• 32191. 

1.2.3- Rtqll<tloll at.> 
- N•154193, de autoria do Senador Joio Roéha,solici

tando licença para ausentar-se dos trabalhos da C.. no 
período de 19 de fevereiro a 3 de março do ~'* ano. 
Aprovlldo, ficando sem efeitq.o Requeriment\i-Jl+ 144/93. 

1.:U-C.."Ú'8Çi" 
-Do Senador João Rocha, de a~ncia dos trabalhos· 

da Casa, no período de 19 de fevereiro a 3 de março do· 
corrente ano. · 

1.2.5 - Req .. ____ t"'ll""' 
- N• 155/93, de ur~ncia para o Projeto de Retoluçio 

n' 69192, que autoriza a ~feitura do Município de São 

Paulo a emitir 287.692.851.896 Letras Financeiras do Te
souro do Município de São Paulo, para pagamento de pre
catórios judiciais. 

:c--·-N• 156/93, de urgência para o Oficio n• S/48/92, 
através dO qual a Prefeitura do Município de São Paulo 
(SP), solicita autorização para emitir LFfM/SP, vencíveis 
em 1993. 

1.2.6- c-uolcooçie da Pr"""<ada 
-Deferimento do Recurso n• 1193, interposto nO'pra~ 

zo regimental, no sentido de que seja submetido ao Plená
rio o Projeto de Lei do Senado n• 67192, que estabelece 
as diretrizes e fixa as bases da educação brasileira. 

1.2.7- DlotWMW do Eq>edltale 
SENADOR RONALDO ARAGÃO -Intervenção 

do Ex6rcito na Polícia Militar de Rondônia. 
SENADOR ODACIR SOARES - A oeupação de 

Rondônia pelo Exército. Crise na Polícia Militar de Ron-
dônia. . 

SENADOR MANSUETO DE LAVOR- A fome 
que devasta o Nordeste brasileiro. Apelo para o Governo 
federal elaborar novo plano dftetor para o Nordeste. 

SE1'i~R EDUARDO SUPLICY - Registro da 
audi6ncia de S. EX' e mais algims Srs. Deputados com 
o Ministro da Justiça Maurfcio Coma, acerca da mobili
:mção. para· a recaptura dos assassinos de Chico Mendes. 
Considerações sobre o Orçamento da União para o exer, 
cicio de 1993 e o lPMF. 

· $ENADÓR ALUÍZIO BEZERRA - Mobilização 
da Justiça para a recaptura dos a.sassinos de Cbico Mendes 
e para a proteçio de sua esposa e fam1lia. Reunião Prepara
tória da 5' Assemb!Wl do Parlam!mto Amazónico a reali
zar-se em Brasfiia, em abril próximo. Concessão da "Co-
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EXi'EDlENTE 
CENTRO ORAP!OO DO SENADO FI!DI!JIAL 

MANOEL VILEIJ'. DE MAGALHÁES 
Diretor.Oer&J do Sea&do federal 
AüAClElDA SILVA MAlA 
Oirelor .E.RcabVO 

CARLOS HOMERO VIEIRA SINA 
Dirc:tor Adai.aiatratzvo 

DIÁRIO DO OONORI!S!O NACIONAL 

ASSINATUJV.S 

Lt.: I~ CARLOS BASTOS Se.eslral .,••••-•• •••••••••••••••••••••••••M•••"•-"-""' ....... ·-·-·oooH ..... M-o•HH~ C:rS 70.CXIO.OO 
Direlcr llld•~nal 
fLORIAN AUGUSI'O COUTINHO MADRUGA 
Diretor AdJUto 

menda Chico Mendes" para os grandes nomes da luta para 
a preservação ecológica. 

1.2.8- Requerimento 
- N' 157/93, de autoria do Senador Luiz Alberto, 

solicitando licença dos trabalhos da Casa nos dias 15 é 
16 do corrente mês. Aprovado. 

1.2.9- Leitura de projeto 
- Projeto de Lei do Senado n• 14/93, de autoria do 

Senador Iram Saraiva, que- autoriza o- Poder Executivo 
a adotar medidas de apoio aos servidores responsáveis por 
portadores de deficiências físicas, Sensorias ou mentais. 

1.3 -ORDEM DO DIA 
Proposta de Emenda à Constituição n• 2193 (n• 48/91, 

na Câmara dos Deputados), que altera dispositivos da 
Constituição Federal (Sistema Tributário Nacional) Dis
cussão encerrada em 1~' turno, com apresentação de emen· 
das. À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para 
exame das emendas. 

Projeto de Lei do Senado n• 393/91 - Complementar, 
que altera a redação do § 211 do an. 29 e do § 2~' do art. 
4• da Lei Complementar n' 24, de 7 de janeiro de 1975. 
Discussão adiada, para o dia 5 de março próximo, nos 
termos do Requerimento n' 158/93, lido e aprovado nesta· 
oportunidade. 

1.3.1 - Matéràos aprecbodas •pós • Onlem do Dili 
-Ofício n9 S/48192, em regime de urgência nos termos 

do Requerimento n• 156/93·. AproVJido, após pareoer de 
Plenário favorável nos termos do Projeto de Resolução 
n•ll/93, tendo usado da pll!avra os Srs.. Eduardo.Sup!icy 
e Esperidião Amin. À Comissão Diretora para redação 
final. 

- Redação final do Projeto de Resolução n• 11193, 
ficando. Aprovada, ficando prejudicado o Requerimento 
n• 134/93, lido em sessão anterior. À promulgação. 

-Projeto de Resolução n• 59192, em regime de urgên
cia nos termos do Requerimento n• 155/93. Aprovado, nos 
termos do Substitutivo apresentado em parecer ·de plenário 
proferido nesta oportunidade ficando prejudicado o proje
to. À Comissão Diretora para redigir o vencido para o 
turno suplementar. 

- Redação do vencido, para o turno suplementar 
do Substitutivo ao Projeto de Resolução n• 69192. Apro-
vada. À promulgação. · · 

Tiraaea~ l.XX> U~Caplare~ 

1.3.2 - Dlseunos após • Ordem do Dilo 
SENADOR NEY SUASSUNA --: Análise compa

rativa entre o Brasil e o Japão. Necessidade de repensar 
o modelo brasileiro na forma de governo. 
... SENADORA EVA BLA Y - Contrariedade diante 

da tramitação, em regime de urgência, da Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação; 

SENADOR DARCY RIBEIRO - Resposta a Sr 
Eva Blay, pOr ter sido citado notninalmente. Considerações 
sobre a Lei de Dire.trizes e Bases da Educação. 

SENADOR ALBANO FRANCO - Assinatura do 
Acordo entre o Brasil e a Bolívia referente à compra de 
gás natural e à construção do gasoduto que ligará a Bolívia 
a Slio Paulo. 

SENADOR DIRCEU CARNEIRO - Confiabilida
de do Prodasen no processamento de dados e informações 
referentes ao Orçamento da União para o exCrcício de 
1993. Jl.egistro do lançamento em órbita do primeiro saté
lite brasileiro de coleta de dados. Previsão, para 1995, 
dQ _lançamento do primeiro satélite de sensoramento remo
to brasileiro. 

SENADOR AMIR LANDO- Indignação diante da 
intervenção do Exército na Polícia Militar de Rondônia. 

SENADOR ÁUREO MELLO - Precariedade do 
Serviço de Radioterapia do Hospital de Base de Brasília. 

SENADOR CID SABÓIA DE CARVALHO -
ConsideraÇões sobre recursos de S. EX', referente a resul
tado de votação de destaque ao Projeto de Lei da CAmara 
n' 11/91 =Complementar e sobre pRt-ecei da Comissiki de 
Constituição, Justiça e Cidadania, tratando da questão. 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES - Conside
rações sobre a Proposta de Emenda à Constituição n• 2193, 
que trata do ajuste fiseal. 

SENADOR V ALMIR CAMPELO- Defesa do mo
delo republicano no plebiscito de abril próximo. Compa
ração entre República e Monarquia. 

1.3.3- ComUJiict!ções ü Pl ·-
- TérMino do prazo para apresentilÇão de emendas 

ao Projeto de Lei do Senado n•230/91, sendo que ao mesmo 
não foram oferecidas emendas. · · 

- Convocação de sessão conjunta a realizar-se hoje, 
às 19 horas, destinada a leitura de matérias. 
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- Convocação _Qe_ sessão extraordinária a realizar~se' 
hoje às 18 horas e 30 minuto~, com Ordem do Dia que 
designa. -- ----- --

1.4- ENCERRAMENTO 
2 - ATA DA 5• SESSÃO, EM 17 DE FEVEREIRO 

DE 1993 
2.1-ABERTURA 
2.2- EXPEDIENTE 
2.2.1- Mensagens do Senhor Presidente da Repúbli<a 
- N' 114/93 (n' 91193, na origem), encaminhando ao 

Senado cópia dos instrumentos contratuais relativos ao con
trato bilateral celebrado entre a República Federativa do 
Brasil e o Reino Unido, prevendo o reescalonamento da 
dívida brasileiro junto àquele goVerno. 

- N• 115/93 (n' 90193, na origem) , solicitando que 
seja prestada pela União, garantia à operação jâ éontratada 
entre a Empresa Brasileira de Aeronáutica- EMBRAER 
e o GoVerrto Francês, para o fornecimento de oitenta aviões 
EMB-312 Tucano, no valot total de um bilhão, cento e 
vinte e um milhões, setecentos e dez mil francos franceses. 

2.2.2 - Requerimento 
- N• 160/93, de autoria do Senador Eduardo Suplicy, 

solicitando do Sr. Ministro da Fazenda inforn13Ç6es que 
menciona. 

2.2,3 - Leitura de Projeto 
- Projeto de Lei do Senado n' 15193, de autoria do 

Senador Hydekel Freitas, que determina-que mrcartórios 
de registro de imóveis informem- à Delegacia da Receita 
Federal competente, a quantidade de escrituras de compra 
e venda de imóveis registrados no período de cada mês. 

2.2.4 -... Requerimento 
- N• 161193, de urgência para o Projeto de Lei da 

Câmara n\) 20/92, que extingue a Comissão Nacional de 
Moral e Civismo e dá outras providências. -

- N' 162193, de urgência para o Ofício N/16/93, que 
autoriza o GoVerno tio Estado de Sergipe a emitir 
395.369.000.000 de LFT-SE, encaminho a V. Ex• pedido 
formulado pelo Governo daquele Estado no sentido de 
que seja re-retificada a Resolução de que se trata, alterando 
o ctt>nograma de colocação inicialmente previsto pra os 
citados títulos, confonne a seguir especificado. 

2.2.5 - Comunicação da Presldêncla 
-Recebimento da Mensagem n• 113193 (n' 89193, 

na origem), através da qual o Senhor Presidente da Repú-

... · 

blica comunica sua ausência do País no dia 17 de" fevereifo 
corrente, para realizar visita de trabalho à República da 
Bolívia, a convite do Presidente Jaime Paz Zamora. 

2.3 -ORDEM DO DIA . 
Requerimento n9 146/93, solicitando que seja convo

cado o Ministro da Fazenda, Sr. Paulo Haddad, para pres
tar infonnações a esta CaSa dO Congresso Nacional sobre 
a Proposta de Emenda Constitucional n• 2193. Aprovailo. 

2.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 
-Requerimentos n~ 161 e 162/93, lidos no Expediente 

âa presente seSSão. Aprovados. - -
2.3.2- Comunicação da Presidência 
- Convocação de sessão extraordinária a realizar-se 

hoje, às 18 horas e 35 miriutos, com Ordem do Dia que 
designa. 

2.4- ENCERRAMENTO 
3 - ATA DA li' SESSÃO, EM 17 DE FEVEREIRO 

DE 1993 
3.1''--- ABERTURA 
3.2- EXPEDIENTE 
3.2.1 - Requerimento 
- N9 163/93, solicitando nos termos do art. 336, C, 

do Regimento Interno a inclusão em Ordem do Dia do 
-Projeto de Lei da Câmara n• 146!92? que cria cargos em 
comissão na Secretaria do Trabalho da 2' Região, com 
sede em Sã<? Paulo - SP, e dá outras providências. 

~ 3.3 -ORDEM DO DIA 
Requerimento n9 2193, solicitando, a transcrição, nos 

Anais do Senado Federal, do editorial "Manobra Perigo
sa", publicado no Jornal do Brasil, edição de 8 de jançjr!? 
de 1993. Aprovado. 

3.3.1- Matéria apreciada após a Ordem do Dia 
- Requerimento n• 163/93, lido no Expediente da 

-presente sessão. Aprovado. 
3.3.2 .,- Comnni<ação da Presidência 
- Convocação de sessão extraordinária e realizar-se 

amanhã, às 9 horas, com Ordem do Dia que desi~a. 
3.4-ENCERRAMENTO 
4- ATOS DO PRESIDENTE 
- N'' 136 e 143, de 1993 
5 - MESA DlRETORA 
6- LIDERE VlCE-LIDERES DE PARTIDOS 
7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANEN-

TES . 

Ata da 4a Sessão, em 17 de fevereiro de 1993 
38 Sessão .Legislativa Ordinária, da 498 Legislatura 

Presidência dos Srs. Humberto Lucena, Lcvy Dias, Nabor Jú,níor e Epítácio Cafeteira 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM.SE PRE-
SENTES OS SRS. SENADORES: . 

Affonso Camargo - Alfredo Campos _,AJmir Gabriel 
- Alufzio Bezerra - Aureo Mello - Bimi Veras - Chagas Ro
drigues - Cid Saboia de Carvalho - Dario Pereira - Dirceu 
Carneiro - Divaldo Suruagy - Eduardo Suplicy - Epitácic 
Cafeteira - Esperidião Amin - Eva Blay - Francisco Rollem
berg- Garibaldi Alves Filho- Gilberto Miranda- Henrique 

Almeida- Humberto Lucena- Hydekel Freitas- Iram Saraíw
Vã- Irapuan Costa Júnior - Jarbas Passarinho - Jollo Cal

~ mon- João França- João Rocha- Josapllat Marinho- Jo-
sê Fogaça - Josê Paulo Bisei- Josê Sarney -Júlio Campos 
- Júnia Marise- Jutahy Magalhlies- Juvêncio Dias- Levy 
Dias - Louremberg Nunes Rocha - Lourival Baptista - Mag
no Bacelar - Marco Maciel - Mârio Covas - Marluce Pinto 
- Mauro Benevides - Meira Filho - Moisl!s Abrão - Nabor 
Júnior - Nelson Wedekin - Ney Suassuna - Odacir Soares. 
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-Pedro Simon - Pedro Teixeira - Ronaldo Aragl!o ·- Valrnir 
Campelo. 

' O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - A fista de pre-
sença acusa o comparecimento de 53 Srs. Senadores. Havendo 
número regimental, declaro ~na a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 

Sobre a mesa~ requerimento que 5trá lido pelo Sr. l
Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 152, DE 1993 
Brasfiia, 16 de fevereiro de 1993 

Senhor Presidente, 
Na qualidade de Presidente da Comissão Temporária, 

criada através do ATO n• 16, de 1992, destinada a "Proceder 
amplo estudo do Sistema Previdenciário Brasileiro, tanto no 
tocante à sua estrutura quanto ao seu regime de custeio e 
benefícios e propor soluções cabíveis para o seú regular funcio
namenton, solicito a Vossa Excelência, conforme o disposto 
na alínea a, parágrafo 1• do art. 76 do Regimento Interno 
desta Casa, a prorrogação por mais 60 (sessenta) dias, do 
prazo concedido a este órgão técnico. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência protestos de estima e distinta consideração. --Senador 
Cid Sabóla de Carvalho, Presidente ôa CT. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -Eni votação re· 
querimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovãm qUeiram PermaDecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. J9> 
Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 153, DE 1993 

Sr. Presidente, 
Requeiro, nos termos regimentais? que nâo sejâ realiZada 

Sessão do Senado no dia 24 do corrente, nem haja expediente 
em sua Secretaria. 

Sala das Sessões, 17 de fevereiro de 1993. - Senador 
João CaiJDOD. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Em votação o 
requerimento. - --

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 19 

Secretário. 
É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 13, DE l993 

Altera a Lei n• 6.435, de 1977, sobre entidades 
l"ecbadas de pr-evlcWnda privada, e dá ootru providên
cias. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1"' Passam a viger com a seguinte redação os expli

citados dispositivos da Lei n• 6.435, de 15 de julho de !977: 

"An. 35. ······················----··------······ 
II - ............ c •..•••.••••..•..••.••••• .=;c-.... o~-.c;. 

&dEZ-·· 

d) fiscalizar as atividades das entidades fechadas, 
quanto ao exato cumprimento da legislação e aplicar 
as penalidades cabíveis, sein prejulzo da fiscalização 
de competência do Banco Central, da Comissão de 
Valores Mobiliários, da Secretaria da Receita Federal 
e de outros organismOs relacionados à matérl.ã; 

§ I• No caso de entidades patrocinadas por em· 
presas ou outras instituições da União, dos Estados, 
do Distrito Federal ou dos Municípios, sujeitam-se tam
bém aos controles do órgão auditorial do respectivo 
Poder Legislativo. 

§ 2"' As empresas e demais instituições referidas 
no parágrafo anterior proporcionarão, ao órgâ.o execu
tivo mencionado no inciso II e ao órgão auditoria! do 
Poder Legislativo, a assistência técnica que for solici
tada para se desincumbirem de suas funções fiscali.:

,zadoras. 

An. 39 ....... ·~-·-~---·················"·0--~~~--~-"· 
§ 2• É vedado às entidades fechadas administrar 

empresas, ainda que tenham feito aplicações em títuloS 
- delas, ou executar programas c!_e assistência _social e 
financeira? mesmo que restritamente a seus participan
tes. 

§ 3"' As entidades fechadas não podem ser consi
deradas instituições de assistência social, para fins de 
imunidade tributária ou outros privilégios conferidos 
àquelas. 

Art. 40. . ·····················---·~"···•···············' 
§ 1"' As aplicaçÕes deCÕrrentes do diSP:Qsio neste 

artigo serão feitas com base ell! _estu~os de _segurança 
e rentabilidade, atendido o limite máXimo de quarenta 
por cento em cada ativo. 

§ 2' É vedada, entre entidades fechadas, articu
lação que venha tolher a livre competição ou formar 
canelou monopólio em qualquer atividade e~nômica. 
•••••••••••••••••• ,,,,,,,,..,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,H.,,.,,.,,,.,,,,,,uo • 

An. 50. Os diretores das patrocinadoras das en
tidades fechadas não poderão ser, simultaneamente,_ 
diretores destas. 
•••••••••••••••-••••••-•••••••'''"ç··~···A ........ ,, ....... ~ .. .-. ..... . 

An. 55. ····················-~·-·····~---~--············ 
=V - ~plicação de recursos em desacordo com esta 

lei. 

An. 66. . .......... --~·-··································· 
VI -suspensão de multa e juros em relação a 

quaisquer dívidas da entidade; 
- ...... -.. -.......... ; ..... ;--; ............................................. . 

An. 80. Qualquer pessoa que atue como entida· 
de de previdência priVada se-m estar autorizada fica 
suj~ita a multa, nos termos do art. 78 desta tei. e à 
pena de reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos. Se se 
tratar de pessoa jurídica, a pena será aplícilda sobre 
seus diretores." 

Art. 2"' São acrescidas as seguintes disposições aos ani· 
gos explicitadas da Lei n• 6.435, de 15 de julho de !977: 

.. An. 34. . ..............•.. -~ .....•....•..•......•..... '· 
§ 3~ O Conselho Delibef'!livo constitui o_ órgão 

supremo das decisões da respectiva entidade fechada 
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de previdência complementar. sendo composto. em 
quantidade igual, por representantes da patrocinadora, 
indicados por esta, e por representantes dos segurados, 
eleitos nominalmente em votação secreta e segundo 
o princípio majoritário.- - ~ -

§ 4~ O Conselho Deliberativo decidirá sempre 
pelo voto da maioria de seus membros e será presidido 
por representante da patrocinadora, o qual terá voto 
de qualidade na hipótese de empate. 

§ 5' O Conselho Deliberativo elegerá osmem
bros da Diretoria. mediante chapa. assim como. indivi
dualmente. segundo o princípio- majoritário, os mem· 
bros do Conselho Fiscal e, se existür. também do Coo· 
selho Consultivo. 

§ 6' Os mandatos dos membros do Conselho De
liberativo e da Diretoria serão no mínimo de três e 
no máximo de quatro anos, enquanto os <io Conselho 
Fiscal e do Conselho Consultivo serão no míilimo de 
um ano e no máximo de dois anos, admitida a reno· 
vação por panes. 

Art. 35. . .......................... ·---- ....•....•...•.... _ 

I - ·········'·"····'·······-·················-----·-··· 
g) fixar diretrizes- e procedimentos -para o perío-

dico envio das regras do processo decisório sobre inves
timentos, assim como para a obrigatória e sisteriiática 
divulgação da rentabilidade patrimoriial, dos in_vesti
mentos efetuados. da composição das reservas, do défi
cit ou superávit com suas causas, e demais demons
trações contábeis e atuariais; 

h) estabelecer requisitos objetivos para investidu· 
ra nos cargos da diretoria e dos conselhos deliberativo, 
fiscal e consultivo. 

Art. 42. . .................•. _ .............................. . 
§ 12. A contribuiçãO-da patrocinadora será equi

valente à dos segurados para a respectiva entidade de 
previdência complementar, devendo ser feito esse ajus
tamento até 31 de dezembro de 1997. 

§ 13. Sempre que forem aumentados ou expanR 
didos os benefíciOS da preVidência complementar, será 
majorada a contribuição dos segurados, de forma a 
preservar a proporçãg estabelecida no parágrafo prece
dente." 

Art. 3>? Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 4" Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Este projeto objetfvã-Corrigir_e_ aperfeiÇCiacas-·noimaS 
básicas que regem a previdência complementar provida por 
entidades fechadas, disciplinadas no Capítulo III da Lei n' 
6.435, de 15-7-77. 

Citado diploma legal já (oi alterado ou complementado 
pelos seguintes: - ----

Lei n• 6.462, de 9-11-77, que modificou a redaçáo dos 
§§ 5' e 6' do art. 42, acrescentou os §§ 10 e 11 ao mesmo 
dispositivo -e adiou para 1~·'-78 o início_da -yigêncià ââ-Lei 
n' 6.435; · · 

Decreto-Lei n' 2.065, de 26-10-83, cujo art. 6' isentou 
do imposto sobre lucros de exercício as entidades de previ
déncia complementar sem fins lucrativos, passoU ã -tributar 
exclusivamente na fonte os diVidendos, juros e demais rendi
mentos de capital auferidos por aquelas, e revogou a equipa-

ração das entidades fechadaS às institUições de assistência so
cial para fins de imunidade tributária; 

Decreto-Lei n' 2.296, de 21-11-86, que concedeu estímu
los, mediante menor tributação, às empresas· que aplicarem 
em programas de previdência privada; 

Lei n~ 8.020. de 12-4-90, ao dispor sobre relações mtre 
as entidades fechadas de previdência complementar e suas 
patrocinadoras da AdministraÇão Pública Federal. 

Agora, nesta proposição legislativa procuraRse impedir 
que no futuro voltem a ocorrer as distorções. manipulações. 
Imoralidades e mesmo fraudes perpetradas em fundos de pen
são, a exemplo das identificadas pela específica ComiSsão Par
lamentar de Inquérito. 

_Nesse sentido, são feitas as seguintes modific3.ções no 
referido diploma legislativo. 

Art. 34, § 3>?) Em razão da inviabilidade de reunir em 
assembléia geral. da respectiva entidade de previdência com
plementar, os segurados disseminados no País, neste acrescido 
parágrafo foi conferida supremacia decisória ao Conselho De
liberativo da entidade e definida sua composição igualitária 
C:Q_~ representantes da patrocinadora e representantes dos 
s,egurados, não tendo sido referidos ··participantes" a fim de 
excluir os que forem meros beneficiários, que não contribuem. 
Faz-se necessário o equilíbrio entre ris responsáveis pelo pro
cesso decisório. induzindo à negociação entre os interessados 
e_ afastando danosas interferências iá __ v~rificadas por parte 
de diretores de patrocinadoras, especialmente das vincUladas 
à Administração Pública. 

Art. 34, § 4~) Neste novo parágrafo foi exigido o quorum 
dC maioria absoluta para as decisões do Conselho Delibe
rativo, já que se presume·se-rein assuntos da mais alta relevân
cia. Investe em sua presidência um representante da patroci
na_9ora _e lhe confere o voto de qualidade, na hipó"tese- de 
empate. - - -- -- ----

Art. 34, § 5~) Estabeleceu-se aqui que o Conselho Delibe
i'ã.uvO-deva eleger os membros da diretoria, do conselho fiscal 
e. se houver, também do conselho consultivo da entidade 
fechada. Para a diretoria foi fixada eleição mediante chapa, 
já qtie supõe uma razoável unidade. Entretanto, para os conse
lhos fiscal e consultivo foi firmada a eleição individual e segun
do o princípio majoritário, com o propósito de promover hete
rogeneidade aconselhável à eficácia da fiscalização e à criativi-
dade dos consultores. _ 

-Art. 34, § 6<.>) Foram_ fixadOs tem pós- mínimo e máXimo
para os mandatos dos membros dos órgãos_ superiores da admi
nistração. com vistas a oferecer condições para a indepen
dência no desempenho das funções de cada um. Cada entidade 
fechada escolherá o prazo ·mais adequado, dentro daqueles 
limites. - -

Art. 35, I, g) Acrescida na competênciã do órgão norma
tivo do Ministério da Previdência SOcial a de fixar diretrizes 
e procedimentos para obrigatória divulgação de informações 
fundamentais para os participantes e o mercado, assim como 
para enviar àquele as regras relativas ao processo decisório 
sob:i'e investimentos. 

Art. 35, I, b) Também definida competência ao mesmo 
ói'gão ·normativo para estabelecer requisitos objetivos para
investidura nos cargos dos órgãos da administração superior, 
principalmente com vistas à moralidade, ausência de conflitos 
de interesses, capacitação e tempo de contnOuição. _ 

Art. 35, § 1') São submetidos à fiscalização do órgão 
executivo do Ministério da Previdência e Assistência Social 
também as entidades patrocinadas por empresas ou ·outras 
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instituições da administração federal. A disposiÇão em vigor. 
perniciosamente, exclui tais entidades da fiscalização imposta· 
sobre todas as demais entidades fechadas, ao atribuir a fiScali
zação às próprias patrocinãdoras, o que veio facUltar pressõeS 
de dirigentes destas para a realização de negócios ruinosos 
para as patrocinadas, em proveito de terceiros e das autori
dades envolvidas. A competência fiscaliZadora do órgão previ
denciário preciSá abranger totias as entidades fechadas, sem 
privilégios a qualquer uma. 

Art. 35, § 2•) Uma vez suprimida a exceÇão nó-parágrafo 
precedente. aproveitou-se este para submeter também ao con
trole do Poder Legislativo correspondente as entidade:) patro
cinadas por empresas ou instituições da União. dos Estados. 
do Distrito Federal ou dos Municípios, através âõs seus órgãos 
de auditoria externa. Presentemente, não é feito-esse controle 
externo. _ _ _ . 

Art. 39, § 2•) Aqui foi estendida a todas as entidades 
fechadas a proibição de executar programas-de assistência 
social ou financeira:, airida que exclusivamente a participantes, 
o que a disposição em v_igor permite às entidades que não 
sejam patrocinadas por orgartismos-vinculados à administra
ção pública. Foi aiiiâa por inserida proibição de administrar 
empresas. tenham ou não inversões financeiras nelas. Isso 
para que as entidades de previdência complementar não se 
desviem desta finalidade. 

Art. 39, § 3•) Embora o dispositivo já tenha sido revogado 
pelo art. 6", § 3•, do Decreto-Lei n• 2.065, de 26-10'83, está 
sendo aproveitado para tornar expressa regra contrária à que 
vigorava. prescrevendo. claramente, que as ·entidades de pre
vidência completnentat não gozam de imunidade tributária 
concedida a instituições de assistênçia ~oc~al, ~em_.de _<?utro 
privilégio concedido às me_si1_1as. 

Art. 40, § 1"') Foi suprimida a interferência do Conselho 
Monetário Nacional na aplicação dos recursos das entidades 
de previdência complementar, eis que se preStava a determi- . 
nações de inversões com ínfima rentabilidade ou segurança. 
Todavia, foi estipulado um teto de 40% para cada ativo, a 
fim de evitar a concentração exagerada em qualquer espécie 
de investimento e mesmó prevenir o domínio total de qualquer 
empresa. 

Art. 40, § Z•) Excluindo também neste parágrafo a interfe
rência do CoO.~ lho Monetário ~acional n~s _aplicações, o dis
positiVO fOi aproveitifdo para proibir articulações que tolham 
a livre competição ou propieiem·a-fOrmaÇ-a6âe cartel ou mono
pólio com as inversões fihanc:ei~as, reforç~!l_4~ o princípio 
constitucional de livre concorrência entre as e~presl!. 

Art. 42, § 12) Está sendo proposto o acréscimo deste 
parágrafo, a firtf de estabelecer valor uniforme para as contri
buições das patrocinadoras, fixando-ãs em quantia equivalente 
às contribuições dos seguradOs à própria entidade fechada 
de previdência complementar. Com esta regra, moderam-se 
as transferências do custo da previdência complementar aos 
consumidores dos bens ou serviços vendido$_ pelas patrocí
nadoras evitam-se as disparidades que vem ocorrendo entre 
as patrocinadoras-e, outrossim, corrige-se o exagero de com
putar a contribuição da patrocinadora sobre o total da folha 
de salários em vez de considerá-la, estritamente, em relação 
aos participanteS. A fim de evitar desequilíbrios financeiros 

·nas entidades fechadas que recebam de suas patrocinadoras 
contribuições maiores do que as pagas pelos segurados daque
las, foi estipulado prazo de até 1997 para o ajustamento deter
minado. 

Art. 42, §- 13) Impõe que na ampliação ou expansão dos 
benefícios seja· exigida-maior contribuição também dos segura
dQs, preservando a proporção estabelecida no parágrafo pre-
cedente. - - - ---

Art. 50) Foi_ convertido em regra geral o impedimento 
de diretores de patrocinadoras acumularem cargos de _direto
res das entidades fechadas, pois a administração daquelas pre
sumivelmente absorve o tempo disponível. O texto em vigor 
faculta a acumulação quando as patrocinadoras são empresas 
privadas. 

Art. 55, inciso V) Foi restringida a hipótese de interven
ção prevista neste inciso à aplicação de recursos em desacordo 
com a lei, e não por desatenderem a normas ou determinações
do Conselho Monetário Nacional, que foi excluído de inter
ferir nas inversões financeiras.-

Art. 66, inciso VI) Supriritiu-se a indevida suspensão da 
correção monetária das dívidas, na hipótese de ter sido decre
tada a liquidação extrajudicial da entidade de previdência 
complementar, fechada ou aberta. Atualização monetária 
constitui mera tradução do valor em moeda atual. 

Art. 80. A suave pena de 1 a 2 anos de detenção foi 
elevada para 2 a 5 anos de reclusão, para a pessoa que atue 
como entidade de previdência privada sem estar autorizada. 
A simples detenç-ão, de resto passível de sursis, revela-se muito 
fraca perante o dano considerável que possa ser causado por 
irfescrupulosa exploração de ativid.ade previdenciária. 

Com as inoVações expostas. espera~se que todas as partes 
interessadas na matéria venham trazer suas fundadas sugestões 
para aperfeiçoamento da proposição legislativa. 

Sala das Sessões, 17 de novembro de 1992. --,.:Senador 
Cid Sabóia de Carvalho. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N' 6.435- DE 15 DE JULHO DE 1977 

Dispõe sobre as entidades de previdência privada, 
e dá outras providências. 

SEÇÁOV 

Das· Disposições Especiais 

Ari: 42. Deverão constafdos regulamentos dos planos 
de benefícios. das propostas de inscrição e dos certi"fi"cados 
dos participantes das ·entidades fechadas, dispositivos que indi
quem: 

I- condições de admissão dos participantes de cada pla
no de benefício; 

II -período de carência, quando exigido, para--concessãO 
de benefício; 

III - normas de cálculo dos benefícios; 
IV- sistema de revisão dos valores das contribuições 

e dos benefícios; 
V- existência ou não, nos planos de benefícios, de valor 

de resgate das contribuições saldadas dos participantes e. eni 
caso afirmativo, a norma de cálculo quando estes se retir~m 
dos planos, depoís de cumpridas condições previamente ftxa
das e arites da aquisição do direito pleno aos benefícios; 

VI -especificação de qualquer parcela destinada a fim 
diverso da garantia estabelecida pelo pagamento da contri
buição; 

VII -condição de perda da .qualidade de participante 
dos planos de benefícios; 

VIII- informações que, a critério do órgão norntativo, 
visem ao esclarecimento dos_ participantes dos planos. 
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§ 1 ~ Para efeito de revisão dos valores dos benefícios, 
deverão as entidades o~rvar as condições que forem estipu
ladas pelo órgão normativo do Ministério da Previdência e 
Assistência Social, baseadas nos índices_ de variação do valor 
nominal atualizado das Obrigações Reajustáveis do Tesouro 
Nacional- ORTN. 

§ 2"' Admitir-se-á cláusula de correção dos benefícios 
diversa da de OR1N, baseada em vaiiação coletiva de salários, 
nas condições estabelecidas pelo órgão nonnativo do Minis
tério da Previdência e Assistência Social. 

§ 3"' Faculta-se às patrocinadoras das entidades fecha
das a assuoção da responsabilidade de encargos adicionais, 
referentes a benefícios concedidos resultantes de ajustamentos 
em bases superiores às previstas nos parágrafos anlerfores, 
mediante o aumento do património lfquido, resultante de doa
ção, subvenção ou realização do capital necessário à cobertura 
da reserva correspondente, nas condições estabelecidas pelo 
órgão normativo do Ministério da Previdência e AsSistência 
Social. 

§ 4"' Os administradores das patrocinadoras que .não 
efetivarem regularmente as contribuições a que estivetem 
obrigadas, na forma dos regulamentos dos planos de benefí
cios, serão solidariamente responsáveis com os administra
dores das entidades fechadas, no caso de liquidação extrajp.
dicial destas, a eles se aplicando, no que couber, as disposições 
do capítulo IV desta Lei. 

· § 5"' Não será admitida a concessão de benefício sob_ 
a forma de renda Vitalícia que, ·adicionada à aposentadoria 
concedida pela previdência social, exceda a média das remune
rações sobre as quais incidirem as contribuições nos 12 {doze) 
meses imediatamente anteriores à data da concessãQ, ressal
vadas as hipóteses dos §§ 6• e 7' seguintes. 

§ 6• (Vetado.) 
§ 7" No caso de perda parcial da remuneração recebida, 

será facultado ao participante manter o valor de. sua_ contri
buição·, para assegurar a percepção dos beneffc1óS-dos _QÍveis 
correspondentes àquela remuneração. . __ 

§ 8" Os pecúlios instituídos pelas entidades fechadas 
não poderão exq:_der ao equivalente a 40 (quarenta) vez~s 
o teto do salárid!-tle-contribuição para a previdência social, 
para cobertura da mesma pessoa, ressai.-ada a hipótese de 
morte por acidente do trabalho, em que o valor do pecúlio 
terá por limite a dife"rença entre o dobro desse valor máximo 
e o valor do pecúlio instituído pela Lei n" 6.367, de 19 de 
outubro de 1976. · · · 

§ 9' A todo participante será obrigatoriamente eittré
gue, quando de sua inscrição, cópia do estatuto e do plano 
de benefícios, além de material explicativo qu~ descreva, em 
linguagem simples e precisa, suas características. 

(À Comissão ie- ASsuntOs Sociais-- Decisão ·ter
minativa.) 

O SR- PRESIDENTE (Nabor Júnior) - O projeto lido 
será publicado e remetido à comissão competente. 

Sobre a mesa, projeto de resolução do Senado Federal, 
que será lido pelo Sr. 1' Secretário. 

É lido o seguinte 
PROJETO DE RÉSOLUÇÃO N•lO, DE 1993 

O. nova redação ao art. 2' da Resolução ,.. 32, 
~199L · 

o·senàdo Federal resolve: 
Art. 1• O art. 2' da Resolução n• 32, de 1991, passa 

a yigorar .com a .~guinte red~ção: 

~· Art. 19 As vantagens administrativas adicionais 
estabelecidas para os gabinetes das lideranças serão 
admitidas às representações partidárias que tiverem, 
no mínimo, um vinte e sete avos da composição do 
Senado Federal.,. 

Art. 29 Esta· Resolução entra em vigor na data de. sua 
publicação. 

Art. 3" São revogadas disposiç?eS em cõntrário. · 

Justificação 

A modificação pretendida -- de um vint~ e cinco avos 
para um vinte e sete avos - justifica-se por eStabelecer um 
percentual não fracionário de senadores. 

Utilizando-se o návo cálculo ter-se-á, finalmente, uma 
parcela exata que só será modificada se, por ventura, vier 
a oCorter uma mudança na representação total do Senado 
Federal. 

.- Sala das Sessões, 17 de fevereiro de 1993. - Magno 
Bacelar - Marco 1\lftciel - Mauro Benevides - Epitácio 
Cafeteira - Louremberg Nunes Rocha - Mário Covas -
EsperldláO Amln - Anreo MeDo. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

RESOLUÇÃO N• 32, DE 1991_ 

W nova redação ao caput do art. 65 do Regimento 
Interno do Senado Federal e dá outras providências. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1' O caput do art. 65 dp Regimento Interno do 

Se'oado Federal passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 65. A maioria, a minoria, e as represen;. 
tações partidárias terão líderes e vicewlíderes." 

Art. 2" As vantagens administrativas adicionais estabew 
lecidas para os gabinetes das lideranças somente serão admi
tidas às representações partidárias com número de membros 
superior a um vinte e cinco avos da composição do Senado 
Federal. 

Art. 3<? Esta resolução entra em vigor Da data de sua 
publicação. 

Art. 4" Revogam-se o art. 63 do Regimento Interno 
do S_enado Federal e 3$ derp.ais disposiÇões em contrário. 

Senado Federal, 1? de julho de 1991. -Senador Mauro 
Beoevides, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -Após publicado 
e distribuído em avulso, o projeto ficará sobre a mesa duránte 
cinco sessões ordinárias, a fim de receber emendas. 

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

É Hdo e al'rovado o seguinte _ 

REQUERIMENTO N• 154, DE 1993 . 
Exéeléntissimo Senhor Senador Humberto Lucena 
_Digníssimo Presidente do Senado Federal 

Nos termos.do ait. 43, inciSo .II do Regimento. Interno 
. do Senado Federal, requeiro licença para ausentar-me dos 
trabalhos da Casa no período de 19 de fevereiro a 3 de março 
do corrente ano, ficando seiJ! efeit~ __ d ~eqf.!e~ento n" 144, 
de 1993. . 

· Sala das SeSsões, ].7 <k fevereiro de 1993. - Senadór 
Joio Roeu. 
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O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)",- Aprovado ore
querimento, fiCa conCedida a licença Solicitada, nos termos_ 
do art. 43, inciso ll, do Regimento Interno~ -

Sobre a mesa, comunicação que será lida pelO-Sr. 19 Secre
tário" 

É lida a seguinte 

Excelentíssimo Se_nhor Senador Huntbe_rto Lucena 
Digníssimo Presidenie-dO-senado--Federal --

Retificando comunicaÇão anterior, tenho a hOnra de diri
gir-me a V. E~ para comunicar-lhe, nos termos do _disposto 
no art. 39, alínea a, do Regimento fnterno, que me ausentarei 
dos trabalhos da Casa, para breve viagem ao estrangeiro, 
em caráter particular, no período de 19 de fevereiro a 3 de 
março do corrente ano. 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex~ protestos 
de alta estiam e distinto apreço. 

Sala das Sessões, 17 de fevereiro de 1993. ~ cSenador 
João Rocha. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - O expediente 
lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 
1• Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 155, DE 1993 

RequeremOs urgência, nos termos do art. 336, alínea b, 
do Regimento Interno, para o Projelo de ResoluçãO ii~' 69, 
de 1992 (apresentado pela Comissão de Assu_ntos Económicos, 
como conclusão de seu Parecer n~' 367, de 1992), que autoriza 
a Prefeitura Municipal de São Paulo a emitir 287 .692"851.896 
Letras Financeiras do Tesouro do Município de São Paulo, 
para pagamento de precatórios judiciais. 

Sala das Sessões, em 17 de fevereiro de 1993.- Affonso 
Camargo - Alfredo Campos - Almir Gabriel - Aluízio 
Bezerra - Áureo Mello - Bello P_arga - -Béilf-Veras -
César Dias - Chagas Rodrigues - Cid Sabóia de Carvalho 
-Dario Pereira..::.. Dirceu Carneiro- Diyaldo Suruagj-
Eduardo Suplicy - Epitácio Cafeteira - Esperidião Amin 
-Eva Blay-Francisco Rollemberg- Garibaldi Alves Filho 
- Gerson Camata- Gilberto Miranda --'-" Guillierme Pal-
meira- Henrique Almeida- Irapuan Costa Júnior -Jarbas 
Passarinho- João Calmon- João~_Fr;ç~n_ça_- João Roch~ 
- Josaphat Marinho- José Paulo Bisol- José Sarney
Júlio Campos- Jutahy Magalhães- Levy Dias -Lourem
berg Nunes Rocha ~ Lourival Baptista - Lucídio Portella 
-Magno Bacelar- Mansueto de Lavor -Márcio Lacerd"a 
- Marco Maciel - Mário Covas - Marluce PintO - Mauro 
Benevides- Moisés Abrão - Nabor Júnior- Nelson Wede-· 
kin- Ney Maranhão_:-:-.Odacir Soares_- Onofre Quinan 
-Pedro Simon- Rachid Saldanha Derzi _:_:Ró mil do Aragão 
- Valmir Campeh 

REQUERIMENTO N• 156, DE 1993 

Requeremos urgêncià, nos termOs do a·rr. 336, b, do Regi
mento Interno, para o Ofício .n~> S-48;--de 1992, através d_o 
qual a Prefeitura do Município de São Paulo (Sl') solicita 
autorização para rode LFfMISP, vencíveiS eoi 1993. 

Sala das Sessões, 17 d'e fevereiro de 1993.- Beni V eras 
- Garibaldi Alves Filho - Louremberg Nunes Rocha -
Dirceu Carneiro -João França- Levy Dias-Valmir Cam-

. pelo ~ Bello Parga - José Paulo Bisai - Almir Gabriel 
- Francisco Rollemberg. - ~ut~hy Magalhães - Lourival . 

Baptista - Darcy Ribeiro - Jarbas Passarinh<?_- Nabo~ Ju
nior ::::... Mauro Benevides- João C_almon -Pedro Teixeira 
-Eduardo Suplicy - Affonso Camargo - Rachid Saldanha 
Derzi - Lucídio Portella - Mário Covas - César Dias
Beni V eras - Junia Marise - Julio Canlpos - Ronaldo .
Aragão - Alfredo Campos - Ney Suassem - Gilberto Mi
randa - Áureo Mello - Chagas Rodrigues -Moisés Abrão 
-Henrique Almeida -- Odacir Soares - João Rocha -
Nelson Wedekin --Aluizio BeZerra --Marluce Pinto- Ira
puã Costa Junior- Eva Blay-Mareio Lacerda- Mansueto 
de Lavor - Marco Maciel - José Samey - Onofre Quinan 
- Epítácio Cafeteira - Magno Bacelar - Pedro Simon"
Gerson Caniata ___:_ Dirceu Carneiro. 

.. O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)--' Os requerimen
tos lidos serão votados após a Ordem do Dia~ na forma do 
art" 342 do Regimento Interno. 

A Presidência comunica ao Plenário que defmiil O-Re
curso n9 l, de 1993, interposto no prazo regimental, no sentido 
de que seja submetido ao Plenário o Projeto de Lei do Senado 
n• 67, de 1992, de autoria do Sr" Senador Darcy Ribeiro e 
outros Srs. Senadores, que estabelece as diretrizes e fixa as 
bases da educação brasileira. 

A mat~ria fiCará sobre a mesa durante cinco sessões ordi
náriaS pã:i'<i iêcebimento de emendas, de acordo com o dispos
to no art. 235, item II, letra c, do Regimento Interno. 

É o seguinte o recurS_t? deferido. 

RECURSO N• 1, DE 1993 

Nos termos do art. 58,§ 29 , inciso-I, da Constituição 
Federal e do art" 91, § 3•, do Regimento Interno, interpomos 
recurso para que o PLS n9 67, de 1992, que '"estabelece as 

. diretrizes e fixa as bases da educação brasileira", e os que 
cõrtl ele tramitam em conjunto, sejam apre-eiidos pelo Plená-
rio desta CaSa. - -- -

Sala das Sessões, 17 de fevereiro de 1993" -João Calmon 
-"Nelson Carneiro - Eduardo Suplicy - JoSé Fogaça"
Wilson Mªrtins - Mário Covas -José Paulo Biso! - Iram 
SaraiVã ___:_ Magno Bacelar __:_ Gilberto Miranda ~ Afonso 
Camargo -E leio Álvares - J utahy Magalhães -José Richa 
- Josaphat Marinho - Valmir "Campelo -Carlos PatroCínio 
-Gerson Cama ta- Esperidião Amin -Eva Blay- Mareio 
Lacerda- Onofre Quinãn- João França:-:- Djrc_eu Carneiro 
-. Cha_gas Rodrigues - Jarbas Passarinho ----:-_ EpitáciO Cafe~ 
te1ra - Aimir Gabriel - Garibaldí Alves Filhó - Hydeckel" 
Frettas - Bello Parga - Guilherme Palmeira. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -Há oradores 
inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 
" (Pausa") "" 

S. EX', neste momento, mio se encontxa_-_UQ plenário. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Ronaldp Aragão" 

O SR. RONALDO ARAGÃO.(J'MDJ} ·--:- RO" - Pronun-
Cia o Seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, oOntem, da tribuna, relatamos os aconteci
mentos do Estado de Rondônia quanto ao pedido de interven
ção das Forças Fede(ais na Polícia Militar. E hoje, essas forças 
j~ se encontram no Estado; desloCadas do Estado do Acre 
e da cidade de Guajará-Mirim, para que a ordem fosse mantida 
dentro d_os quartéis, porque o Comando da Polícia Militar 
já não tinha mais a Confiabilidade nem das suas tropas nem 
de uma parte dos. oficiais. Para que essa poücia não ficasse 
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acéfala. foi necessário cjüc d Exército tomasse- a frente para 
estabelecer _a ordem. 

Mas é preciso, urgcntcimente, resolver essa si'tuaçãO;pro..:-
curando-se atender à reivindicação juSta que eStá sendo _feita 
pelas esposas dos soldados, cabos e sargentos da Polícia Militar 
do Estado de Rondônia. É uma siltiã"Çâo dramática. 

Como é que se pode- exigif algó de um ddádão, que 
tem a responsabilidade da segurança do Estado, quando ele 
recebe um salário qe fome, um salário de miséria? Quãndo 
esses policiais saent de casa, eles· nãO sabem se--seus filhos 
vão ter um pedaço de pão para comer, leite pãni beber e, 
muito menos, uma alimentação básica. 

Temos estado constantemente em contato com a ~nOssa 
Bancada, em Rondônia, e estamos informadOs da situação 
grave por que passa o nosso Es~do. Entedel;llOS que é neces
sário que o GOvernador procure, urgentemente, soluciomir 
essa questão a fim de: dªr tranqüilidade à sociedade local. 

Hoje, a Assembléia Legislativa está apreciailâo um re
querimento~ onde se pede a intervenção federal no Estado 
de Rondônia, em virtude dessa situação caótica que o Estãdo 
ora atravessa. -

Nós, que representamos Rondônia e iemos a responsâ-· 
bilidade de zelar, também, pela sua boa administração e pela-
sua imagem, estamos deveras apreensivos. É preciso--que~o 
Governo do Estado tenha um intulocutor que inspire ·confian
ça àqueles que estão reivindicando s~9S jUstos, para-·qúe 
se possa, através de um entendimento, chegar a uma- soluÇão 
de consenso para esse grave problema. 

Além desse, lá existerifouttos problemas igualmente gra
ves, como energia elétrica, saneamento básico, saúde, educa
ção, serviç6 de distribuição de água, de responsabilidade~ di 
CAERD; Cujo débito-atinge mais-de um trilhão de cruzeiros. 
Tudo isso nos preocupa e nos deixa·, a cada dia, mais atórmen
tados. 

Gostaríamos de ·chamar a atenção de V. Ei~s para a res
ponsabilidade que tem o Governo do Estado com essa- sitU:a-
ção. Ele não tem o. direito de ter uma atitude de avesti:-uz. 
E preciso que se resolva essa situação urgen.rem.ente para
que o Estado não apareça so_l_!le_nte nos grandes fôrnãíS -e 
nos grandes programas de televisão conià-um Estado proble
ma, que começa a entrar no c:Jesespero, tomando-se um Estado 
sem solução. -

O Gove-rnador de Rondônia foi eleito l'elO PTR, partido 
que hoje nãO mãis existe, tende passado a denominar-se PP, 
após a fusão. Um dos jornais do Estado deu a notícia: de 
que o Goyemador era do PMDB. Gostaria de-Esclarecer que 
o governador nunca foi do PMDB, mas do antigo--POS_. Se 
não me engano, pertenceu também ao P"FL e ao PTR, mas 
nunca militou, nunca pertenceu às fileiras do PMDB no· Esta
do. Fomos Deputados na Assembléia Legislativa do EstadO, 
durante o Governo_ d() ex-coronel Jorge Teixeira; eu, do 
PMDB, e ele, na época, do PDS-

Hoje, parece que o Sr. Governador, até pela doença 
que o acomete, não está muito voltado para a adminístraÇão 
do Estado. É necessário que se comece a estudar urgente
mente uma saída para os graves problemas de Rondônia, 
iniciando-se com a solução para o problema dos salários da 
Polícia Militar e da Polícia Civil. 

Faço, desta tribuna, um apelo para que se inicie essa 
negociação o mais rápidO possível. Mas, para que isso acon
teça, é necessário que se retire o Sr. Comandante da Polícia 
Militar do Estado de Rondônia, para que se possa iniciar 
qualquer diálogo, qualquer conversa, a fim de se solucion;!r 
esse grave problema do Estado. 

Eram essas, Sr. Pres~dente, as colocaçOes que queria fa
zer. na tarde de hoje, nesta sessão. No entanto, antes_ de 
final_izÇtr, gostaria de chamar a atenção desta Casa, mais uma 
vez. para a situação em que·hoje se encontra a Polícia MiliÜtr 
do Estado de Ron_dônia- e a Nação também já tomou conhe
cimento desse fato através da rádio, da televisão e dos jornais 
-que se encontra sob a intervenção do Exército, sob a inter
venção_ de tropas federais. 

Era este, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o pronuncia
met:~to queq~eria fazer na tarde de hoje. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Concedo a pala
vra ao-nobre Senador Odacir Soares. 

l) SR. ODACIR SOARES .(PFL :_ RO. Pronuncia o se
guinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senad.ores, pedi a 
V. Exd a palavra, logo depois do discurso do SenadorRonaldo 
Aragão, para, mais uma vez, declarar-mç inteiramente de 
ácordo com as ponderações de S. Ex~. constantes, aÜá;.s, do 
pronunciamento que aqui fiz-ontem. 

AO -mesmo tempo, eu desejava trazer à iefleX.ão do Sena
do ~c:-~eral, em d~corr'ª-ncia dessa situação em que Se enco_ntra 
o EStado âe Rondônia, uma q1,1estão, que a meu ver;-·m.erece 
ser refletida por toda a sociedade_ brasjleirc:tl particularmente 
pelo Senado Federal e pela Cãmara dos Deputados. É a ques
tão da vinculação, da subordinação das polícias militares ao 
Exéi"~ito brasileiro, funcionando estas polícias militares como 
forças aUxiliares, sendo consideradas reservas do Exército Bra
sileiro. 

Sobre esta questão, inclusive, apresentei uma emenda 
constitucional, no ano pasado, que modifica a competência -
dos Estados, possibilifªndo unificar suas polícias: Militares com 
suas -Polícias Cjvis. O que n~o é possível, hoje, em face da 
disposição cOnstitUcional que praticamente detreta, em ciuá
ter permanente, uma intervenção da_ União Federal nos Esta
dos, na medida em que os Estados não têm coptpetência para 
dispor sobre suas próprias Polícias Militares, e também, até 
meSmo sobre os seus Corpos de Bombeiros que s_ão, tru;nl;>ém, 
militares. 

O fato importante para o Senado Federal, que representa 
a Federação, Sr. Presidente, é o seguinte: A Unidade da 
Federação- Estado de Rondônia -encontra~se hoje efetiva
ment~ sob intervenção federal, porque o Governador, ao ter 
sOlicitado ao Ministro da Justiça e _este ao ter encaq~.inhado 
ao Ministro do Exército a intervenção do Exército -na Polícia 
Militar, tomou impossível que o ExércitólnteryiC:sSe na POlícia
Militar sem ocupar a Capital do Estado, como está- aconte
cendo. 

O fato_ ainda não extrapolou para o interior do _Estªdo, 
talvez até pelo bom sendo, pelo discernimento e pela responsa
bilidade do General Comandante da Brigada Militar em Porto 
Velho. A questão fundamental é que mesmo nãO tendo sido -
decretada pela Uníão, após audiência do Congresso Nacioilal, 
a intervenção federal no Estado de Rondônia realmente acon
teceu. O Estado está sob intervenção porque o Exército Brasi- -
leiro ocupou a capital de Rondônia. O Exército Brasileiro, 
armado como deve ser~ ocupou as vias e os prédios públicos 
na forma da requisição que lhe fora feita pelo Govem~dor. 

Então, que-ro chamar a atenção do Senado; como Ca~a 
da Federação, pira o fato de ser ou não mantida essa disPo
sição constitucionãl que submete as polícias militares dos Esta
dos ao Exército brasileiro. 

Mas a queStão fundamental, Sr. Presidente, é que o ESta
do_de Rondônia está_sob intervenção da União, porque não 
seria possível ao Exército intervi~ nà Polícia Militar sem inter-
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vir fiSicamente no Estado~ porque a Poücia Militar tem a 
responsabilidade de proteger a ordem pública e o faZ' com 
a presença física de seus membros na ruas da capital do Estado 
e nas ruas de todas as cidades do interior. 

Outro fato importante é que as reivindicações âos solda
dos, dos cabos, dos sargentos e da oficialidade da Polícia 
Militar são inteiramente prOCedentes. Lamentavelmente, esse 
quadro de degenerescência e teterioração iilstituCiOiiaJ. já vem 
há quase 10 anos, eu di~a que desde 1985, quando assumiu 
o governo o Professor Angelo Angelim, e foi- aprofundado 
com o pri~D:eiro G_ovemador eleito no Estado, o então Depu~ 
tado Jerõmmo Santana, em cuja gestão aumentou a deteria~ 
ração política e moral do Estado. O governo que tomou posse 
no dia 15 de março de 1981 agravou ainda mais essa lastimável 
situação em que se encontra o nosso Estado, salvo, felizmente, 
pela potencialidade de suas riquezas naturais e pela pujahça, 
pelo vigor e pela determinação do seu povo. O Estado de 
Rondônia' se movimenta, cresce e se desenvolve hoje graças 
única e exclusivamente, à coragem, à determinação e à capaci: 
dade do seu povo. . 

Eram essas as considerações que eu gostaria de fazer 
inclusive fazendo remissão às palavras do Senador Ronald~ 
Aragão. Mas fundamentalmente, Sr. Presidente, estou repe
tindo tudo isso para que o Senado, como Casa da Federação~ 
e a Nação, em conseqüência, tomem conhecimento dessa reali
dade, porque tal situação amanhã poderá ocorrer em outros 
Estados, como, aliás, deveria ter ocorrido no Está.do de São 
Paulo, quando do massacre na penitenciária de Cararidiru 
onde foram assassinados mais de cem detentos que ali s~ 
encontravam sob a custódia do Poder Público. 

Como essa situação de Rondônia é decorrente do fato . 
de serem a Polícia Militar e todas as polícias- militares brasi
leirasconsideradas, na forma da Constituição, fOrÇas auxiliares 
do Exército brasileiro e, portanto, reserva do Exército eSsa 
situação de intervenção pode se repetir a qualquer mo~ento 
em qualquer Estado da Federação. 

Quero, ao terminar essas minhas palavras, fazer um apelo 
veemente ao Governador Oswaldo Pianna, Governador do 
meu Estado, para que S. E::ti' encontre uma solicitação que 
ponha fim a essa infeliz -idéia 'de pedir intervenção da União 
do Estado de Rondônia. Tal situação criou um precedente 
gravíssimo para o Braisl, na medida em que o Exercito brasile
rio, chamado pelo Govemãdor de Rondônia, interveio na · 
Polícia Mili_tare , por via de conseqüência, também, no Estado 
de Rondóma, estando, agora, de fato, o General Comandante_ 
da 17' Brigada, sediada em Porto Velho, no Comarido político 
do Estado de Rondônia. - · 

Eram essa considerações que gostaria de fazer, lamen
tando que o nosso. Estado tenha chegado a uma situação de 
exacerbação dos .conflitos sociais, na:s condições em que se 
chegou. (Muito bem!) 

O Sr. Mansueto de Lavor - Peço a palavra, Sr. Presi
dente, para uma breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -Para uma breve 
comunicação, concedo a palavra ao nobre Senador Mansueto 
de Lavor. 
. O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMP5 ,..,.- PE, Para 
uma breve comunicação.) -Sr. Presidentt;, Srs .. Sena_dores," 
José Américo .de. Almeida, no seu livro a A Bagaceira, que 
se tomou um clássico da literatura regional brasileira, tem 
uma frase que é antológica: "Miséria mai01; do que morrer 
de sede no deserto, é não ter o_que comer na terra de Canaã". 

Este é um País que tem potencialidade de alimentar vastas 
áreas e vastas populações no mundo inteiro. É um País que 
deveria ser suficiente em alimentação, em energia, em petró
leo. 

Infelizmente, Sr. Presidente, e Srs. Senadores, mais uma 
vez, parecendo uma cantilena cansativa, vimos aqui, reclamar, 
pedir apelos veementes, ao Poder Público Federal, para aten
der à população de nove Estado do Nordeste, na região do 
semi-árido, atingida pela seca. Essa população, literalmente, 
está num estado de inanição, de fome. O quadro atual do 
~ardeste, se bem que não esteja merecendo enfoques mais 
mtensos da imprensa nacional, é de miséria, de fome e de 
falta de perspectivas. _ _ __ 

As chuvas não vieram "por um ano, mas é evidente que 
com UJ? ~rabalho de infra-estrutura, principalmente no que 
toca à 1mgqação, esse problema da irregularidade climática 
estaria superado há muito tempo, com foi superado em Israel, 
cujo índice pluviométrico é inferior ao do Nordeste brasileiro, 
como foi solucionado na Califórnia, em vastas áreas do Méxi
co, da China e da Índia. Alguns Parlamentares brasileiros 
estão visitando a Índia, e viram que aquele país superou em 
algumas áreas o problema do abastecimento alimentar, melhor 
do que está fazendo o Nordeste que, neste momento, não 
tem sequer alimentos para uma população constantemente, 
securlamente atingida por adversidades sociais, económicas, 
agravadas, mas não causadas, por problemas climáticos. 

Então, a frase de José Américo é profética. Não é novi
dade populações sentirem fome. O estranho é isso ocorrer 
em uma região que tem grandes potencialidades para uma 
agricultura, como estamos provando que tem a do Vale do 
São Francisco. Não há a menor razão para que populações 
inteiras de Pernambuco, Paratba, RiO Grande do Norte, Piauí 
e de outros estados, até do Maranhão, estejam passando fome, 
porque lá é a terra de Canaã, pode se transformar na Canaã 
produtor~ de alimentos~ senão pelas chuvas regulares, na cha
mada agncutura de sequeiro, mas sim pela agricultura irrigada. 

Essa foi a solução encontrada em países desenvolvidos, 
em regiões como a Califórnia, o Novo México, nos Estados 
Unidos, e por países no mesmo estágio de nosso desenvol
vimento, como o México, a Venezuela e o Peru. O Brasil 
financia projetas de irrigação no Equador e deve_ria ampliá-los. 
Mas não poderá excluir a irrigação de nossas propriedades 
já Incluída no Plano Plurianual. Infelizmente, a proposta do 
Executivo - quando falamos em Executivo- referimo-nos ao 
Governo Collor- quanto à irrigação! neste ano, é ridícula. 

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

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Ouço V. EX' com 
muito prazer. 

O Sr. Ney Suassuna - Nobre Senador Mansueto de La
vor. semana passada fiz um discurso sobre a seca, tema que 
estamoS tratando agora, cujo teor coincide, em gênero, núme
ro e grau com o discurso que V. Ex~ está fazendo. Inclusive, 
dizia que Israel é 10 vezes mais seco que o Nordeste, que 
a Califórnia é. muito mais seca ·que o Nordeste, mas para 

. lá encontraram solução, uma solução muito mais difícil do 
que a que temos para o Nordeste. Não é possível que um 
pai de família n_ão busque comida e sim um copo de água, 
que está contami!Jada, como é o caso de Queimadas, contami
nada pela cólera; ou de Picuí, .na Paraíba, em qtie a água 
está com ameba. Então, o cid:;tdão a1;1da 40kl!l para_ trazer 
água e ainda se con_tamina. Pedi, naquela ocasião, que os 
Senadores se colocassem na situação de um pai, de. um pai 
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que sabe que a água qi.Ie vai acabar com a sede, vai estragar-lhe _ 
a saúde. Não podemos continuar dessa forma. Nós, 9-a Ba~!
cada do Nordeste, temos que nos unir~ a_qui e _na Câri:J.arii, 
e de uma vez por todas apresentar um projeto ·que fã.Ça Com 
que o Nordeste deixe de ser problema e passe a ser solução. 
E. impossível que nós deixemos 45 milhões de pessoas morre
rem à mingua. As pessoas indagam? E a indústria--da seca? 
Que ponham na cadeia aqueles que fazem a indústria da seca, 
mas que se resolva o problema de quem está lá morrendo 
de sede. Temos que efetivamente solucionar um problema 
tão simples, resolvido tãQ bem por outros países. Era o-aparte, 
nobre Senador. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR -Muito obrigado, no· 
bre Senador Ney Suassuna. O aparte de V. Ex~ aprofunda 
a minha colocação. 

Não é intenção, neste breve pronunciamento, discutir 
a. questão nordestina, que, afinal de contas, é uma ·questão 
brasileira. Venho apenas pedir medidas emergenciais, já que 
as medidas de transformação económica e social daquela Re
gião têm demorado tanto. Nossa luta vem de tanto tempo:-

Diz-se até que o Pàrlamento brasileiro, dada uma propor
cionalidade política, é dominado por nortistas e nordestinos 
e que isto viria em prejufz<Y desse pu daquele estado do Sul 
do País. A realidade é ex3.tamente o contrário. Se dependês
semos dessa proporcionalidade no Parlamento brasileiro, que 
supostamente favorece os e·stados do Norte e do Nordeste, 
já estarlaffios, realmente, com esses problemas· de infra-es
trutura hídrica, de produção agrícola, de industrialização, re
solvidos, porque teríamos, pelo menos, o que teve SãO Paulo, 
em que a política cambial se voltou toda para a implantação 
de um parque industrial naquele Estado. Tal med~da foi muit9 
boa para o País, mas realmente contribuiu para aumentar 
esse enorme fosso, esse gap económico_ entr_e São Paulo e 
o Nordeste, com uma regiãO deprimida ecoitomicamente, com 
exceção da Bahia, que soube lutar para a instalação do Pólo 
Petroquímica de Camaçari e deu um salto. Mas, assim mesmo 
ainda tem regiões problemáticas. Os outrosestados do Nor
deste ficaram sem um investhnento de porte para mudar seu 
perfil económico e suas_ c;on<iições sociais. -- - -

Este ano estão occ;:>rrendo, sem que os técnicos âiVUlguem 
ou façam alarde, mais uma grande seca. As populações estão, 
como maioria silenciosa, definhando de fome e de sede em 
todo o interior desses sertões, sem qua fiaja uina ação direta. 

Se não há problema de C!lixa, que o Govetno tome uma 
medida emergencial, utilizando esses recursos para a solução 
dos graves problemas sociais. - · 

Temos· safras estocadas em outros estados do PaíS. Na 
semana passada, conversando -com o governador dé ·sanià 
catarina, S. Ex~ nos.disse, claramente, que estava disposto 
a contribuir para a solução desses problemas, uma vez que 
há um grande estoque de alimentos b~icos em Santa Catarina, 
como é o caso do. feijão. Em outras regiões, alimentos básicos, 
como o arroz e o milho, estão estocados. Alimentos que estão 
estocad_os e apodrecendo em armazéns do Centro-SUl do Jl'aís. 

O que temos é um problema de infra-estrutura de trans~ 
porte. Não dá para transportar esses alimentos, através de 
caminhão, para o PiaJJ.í ou para o interior da Bahia. As estradas 
estão em péssima 'situaç~o. O ci:fstb dO tr~sporte equivale, 
talvez, ao custo da própria -mercadoria. Por que rião Se ·trãnS.: 
porta de naVio? Por· que não ·se faz uma espécie- de ponte 
niarítima para os portos, e dos portos para as regiões do 
iriterior? · 

Temos um programa de aquisição, do -Governo-Federal, 
as AGF, qUe devem ter recrirsós -parã que essas- aquisições, 
os produtos estocados, possam ir para as regiões em que não 
houve safra, para que a nova safra, próxima de ser colhida, 
possa ter comercialização nas regiões produtoras. 

Esse é o meu apelo, Sr. Presidente e Srs. Sendóres, para 
que, a par desses grandes problemas sociais e económicos 
do País~ se olhe para as populações afetadas mais Uma vez 
por uma gravíssima crise social e económica, agravada pelo 
problema climático, como é o caso dos estados_do Nordeste. 

O Sr. Josapbat Marinho -Permite-me V. Ex~ uni apar-
te? 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Ouço o aparte do 
-nobre Senador Josaphat Marinho. 

O Sr. Josapbat Marinho - Quero louvar a iniciativa 
de V. Ex\ nobre Senador. Sejam quais forem os inconve
nientes das providências de emergência, e este tem ·sido o 
nosso grande mal no Nordeste, não há mal em reclamá-las. 
se nessas horas críticas ó nordestino não tem outra solução, 
é natural que os seus representantes peçam as medidas de 
emergên~ias. Mas permita que junte, ainda uma vez, a essa 
sugestão de V. Ex\ a observação, tantas vezes feita no Con
gresSo Nacional, de que o Govenio precisa- ter plano a longo 
prazo~ plano plurianual, para atender às necessidades sobre
tUdo das populações economicamente mais enfraquecidas. 

-Porque se -tivenrios o plano, atendidas as prioridades estabele
cidas, quer quanto à produção, quer quanto à produtividade, 
quer quanto à comercialização, atenuaremos grandemente as 
dificuldades dessas horas crít!cas. 

· O SR. MANSUETO DE LAVOR- Muito obrigado, Se
nador. É exatamente o ponto que frisamos aqui. Não temos, 
em nenhuma parte do País, regiões inviáveis para o convfv"io 
e para a habilitação e ocupação humana. A geografia física 
e humana do País é extremamente favotável. Mesmo nas re
giões mais áridas ou semi-áridas no Nordeste temos um índice 

-de aproveitamento agrícola do solo superior ao da China e 
ao do México. Não se trata,_ portanto, de mera deficiência 
climática ou geográfica, mas, como V. EX• frisa, da necessi
dade de uma decisão política via planejamerito, como já se 
tentou e, lamentavelmente, se interrompeu, nas décadas de 
50e60. · · · -
. Te~D:os ~e. vo~tar a ess~ conjunto de ações plã.nejadas, 

vtsando a eftCiêncta da aplicação dos recursos públicos, de 
tal modo que cada cruzeiro aplicado no Nordeste o seja em 
benefí~io não do individual, não de grupos privilegiados, mas 
do SOÇJal. Temos prevista, na legislação dos incentivos fiscais 
lei complementar de desenvolvimento e planejamento, qu~ 
se constitui na V.nica fOrma de sairmos desse vergonhoso qua-
dro de fome. · 

Faço lembrai- ·aos Srs. SeriadorCs que, antes de se faiar 
em Primeiro Mundo - não me refiro aoS Estados Unidos, 
que foram, colôni~: r~frrO-me ã Inglaterra -:- o N:ordes~e já 
era um pats do Primetro Mundo. No século XVII, foi o Nor
deste uma das regiões mais prósperas e desenvolvidas do mun.
do. 
__ É necessã~O --repito - ·entender que a proposta de 
~~-plano diretor, aprovado pelo Congresso Nacional, é a 
umca correta neste momento. Enquanto nãó se vota medidas 
com? essa, só nos resta, _comO be~ disse o Senador Josaphat 
~annho, fazer aclarnaçoes por atitudes paliativas e medidas 
de emergência. Fere o nosso sentimento humanitário, cristão 
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e de representação parlamentar presenciar populações inteiras 
definhando e desfalecendo de fome e de sede, em pleno Século 
XX, já quase Século XXI. 

O Sr. Meira Filbo- V. EX' me concede um aparte? 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Concedo o aparte 
a V. Ex~ -

O Sr. Meira Filho -Senador Mansueto de Lavor, meus 
parabéns. Demonstra V. Ex~ o amor que conserva pela nossa 
região nordestina. Graças-a Deus, o Nordeste conta,_no Sena
do Federal, com a voz atuante de V. E~. parlamentar inteli
gente, que defende soluções para problemas seculares. Lem
bro-me de que, há dez anos, saímos daqui com doze cami
nhões, cada um com 10 niil quiloS de mantimentos, e- fomos 
para o Nordeste. Ao chegarmos lá, deparamo-nos com um 
terrível e deprimente espetáculo nas faixas de trabalho. Escon
demo-nos atrás das lonas dos _caminhões para chorar; chora
mos, feridos no sentimento brasileiro. ContriStador é verificar 
que o problema da seca vem se arrastando através dos séculos, 
oriundos da época do Império. Até hoje -não se encontrou 
solução. Tenho a impressão de que a estiagem nordestina 
tornou-se indústria da seca, destinada a eleger DeputadOs 
e Senadores. Não acredito que não haja força, uriiãõ nacional, 

. capaz de socorrer aquela gente, que morre à mingua. Morrer 
de fome no Brasil é o maior de todos os desaforos, e se 
chama desgoverno. Falo com sentimento, com çoração, por
que sou nordestino. Tenho a impressão de que todos ficam 
surdos quando se fala em seca. Esta, inclusive, contraria aque
le ditado brasileiro que diz que "não há mal que sempre 
dure". Estamos diante de um mal que dura toda a vida. Tenho 
o temor de que, surgindo um líder que sensibilize o nordestino, 
haja um insuflamento, uma convulsão social. Creio que aiilda 
é tempo do Brasil despertar para o Nordeste. Parabéns a 
V. Ex• 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Obrigado, Senador 
Meira Filho. · 

o· depoimento de v. Ex~- traduz exatamerite O_ que eu 
queria dizer aqui. Temos que levar à co_nsciênci3- rülciõnal 
a responsabilidade que têm os Poderes de solucionar, seja 
em carátef emergencial ou definitiVo, através do planejamento , 
e de ações coordenadas, a questão do Nordeste. 

O Sr. Darcy Ribeiro -Senador Mansueto de Lavor, 
peço a V. Ex' um aparte_ 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- C"onceáo, com-muifo 
prazer, o aparte ao Senador Darcy Ribeiro. 

O Sr. Darcy Ribeiro -Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
a fome e a seca não são problemas do Nordeste; são problemas 
de todos nós, particularmente deste Senado, onde há tantos 
Senadores nordestinos. Assisti, ao longo da vida, a iriiciativas 
importantes, nas quais depositamos .esperanças, serem levadas 
a cabo e fracassarem. Assístf à criação- e desm.oraliz.ação do 
DNOCS, que parecia ser a salvação para a seca; vi e participei 
da fundação da Sudene, que hoje, apesar de contar com um 
edifício imensO, é iD.Operaiite. O Brasil está omisso em relação 
ao Nodeste; o Brasil não está faZendo nada do que é indispen
sável a uma Região de 50 milhões de habitantes, com proble
mas perfeitamente s-olúveis. As ·questões do Nordeste estão 
equacionadas. Precisamos de_ coragem, energia e vergonha 
para enfrentar, de uma vez por _todas, a gravíssima situação 
em que vive a terça parte dos brasileiros. creio que os proble
~as da seca existem e se agravam devido à __ estrutura agrária, 

estrutura fundiári~. Estl).dos dõ B<inco Mundial indicaram que 
80%_ dos gêneros alimentícios que chegam às feiras do Nor
deste são oriundos de propriedades de menos de 20 hectares, 
e essas propriedades representam menos de 5% do Nordeste. 
Ou seja, se aumentássemos para 10% as prOpriedcides dO 
Nordeste, existiria oferta alimentar imensamente maior. Por 
Outro lado, a questão da irrigação, de captar águas do Rio 
São Francisco, está equacionada - temos técnicos capazes 
a realizar esse projeto. Falta a vontade da Nação. Peço, nobre 
Senador Mansueto de Lavor, que aceite minha sugestão de 
criarmos, no Senado, uma comissão de Senadores capazes 
de formular um plano decenal de salvação para o Nordeste. 
Vamos chamar os técnicos e formular as linhas de ação neces
sárias. Acredito que o mínimO QUe o Br-ãsif deVe aos nordes
tinos, que construiram este País, é um plano decenal de salVa
ção do Nordeste. É essa a minha sugestão, nobre Senador. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Muito obrigado, Se
nador Darcy Ribeiro. A proposta que V. E~ faz, pela sua 
autoridade, respeito e consideração de homem público, de 
luta pelas melhores causas deste País, é algo que não tem 
praticamente o que se discutir, a,não ser colocá-la em prática. 
E o apelo que trago a este Plenário. Temos_que colocar em 
prática propostas como esta, e em caráter de urgência . 

V. Ex• se referiu, também com toda propriedade e com 
base nas estatísticas, que um dos problemas que agravam 
a crise social e económicas do N ardeste é a questão fundinária, 
que, aliás, afeta todo o País, mas que no Nordeste se junta 

- aos problemas climátiCos~ repercutindo grandemente nasocie
dade. Precisamos levar à opinião pública nacional a superação 
de um equívoco. Não é o clima que causa a ·pobreza no Nor
deste, se assim fosse não haveria pobreza na Amazónia, e 
o Nordeste não é um só. Há regiões úmidas, como a região 
da Mata; e é justamente nesssa região_ que há maior índice 
de carência alimentar, a tal ponto de os cientistas haverem 
detectado uma geração de nanicos, os chamados homens gabi
rus, com estatura inferior_·a ·1,50 metro e Com disposições 
limitadíssimas para a produção e para o trabalho. 

Então não é Uma questão-de chover ou não chover, é 
uma questão de ordenamento económico e social injusto. Mã.s, 
se realmente o clima influencia e agrava essa situação, m·as 
do que os problemas climáticos de outras regiões, seja o frio 
no Sul, sejam as enchentes na Amazónia e o excesso de chuva, 
seja a própria densidade da floresta, no Nordeste é evidente 
que as questões climáticas agravam com mais- intensidade uma 
questão social de fundo, uma questão de tecido social deterin.;
rado há muito tempo. 

E -é ísso que os-' Senadores Josaphat Marinho e Darcy 
Ribeiro propõem neste momento: um plano diretor, uma lei 
nacional, onde o País inteiro- se volte para o problema do 
Nordeste colhO tirila questão nacional e procure resolver não 
com esmolas, não com emergência. Agora estamos aqui_plei
teando que o feijão de_ Santa Catarina vá- para lá, -porq~~ 
projeto de. lei não enche a barriga de quem está caind~:) de 
fome nas estradas, não mata a sede de quem está morrendo 
de sede nas regiões e nas vilas isoladas do interior dos sertões 
do Nordeste. Temos que pór em execução trabalhos de emer
gência. No ano passado, estudamos esses_ problemas - ~stá 
aí o Senador Bení V eras que sabe muito bem o que estainos 
dizendo- com os técnicos da Funceme, que avisaram desde 
O ano passado qüe essa crise asSiin se d3i'ia 'e ninguém acreditou 
porque caíram algumas chuvas no mês de m~_ço, e a situação" 
se repete este ano, .e se repetirá no próximo anci, Se-!11pr~. 
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Assím não é po'Ssívelt Gasta~se tanto dinheiro à toa; gasta-se 
com usinas atómicas, .com obras de infra-estrutura que pode
riam ser adiadas, metrôs etc, e se deixaiil populações inteiras 
sofrendo os mesmos problemas a cada ano. 

Agora:, se não tivesse jeito, se o Nordeste realmente fosse 
um deserto que não tivesse nenhuma-potencialidade, aí tudo 
bem. Isolaríamos para ser uma área onde o País todo desafo
garia a sua consciência ccy:n gestos caritativos~ MáS todos sa
bem que as esmolas, além de um paliativo, são perniciosas 
para a população da região. 

Os Governos Estaduais, como é o caso de Pernambuco~ 
estão agora, em caráter de emergência, pagando 200 mil Ct:U
zeiros mensais para algumas famílias, não para todas, para 
não fazerem nada. Recebem 200 mil cruzeiros, Supondo que 
com esse dinheiro não morrerão de fome. Primeiro, essa: inicia-:.. 
tiva não atinge a todos. Apenas uma pequena paiceta em 
cada cidade, ensejando, assim, ui:na má distn"buição que bene~ 
ficia apenas um grupo. O mesmo ocorrerá com a_ chegada 
do alimento. 

Então, nós temos que, até em caráter de ·emergência, 
propugnar por trabalho em obras duradouras e por esse plano, 
por essa comissão proposta pelo Senador Darcy Ribeiro para 
repensar o Nordeste dentro do Brasil, dentro da realidade 
brasileira. Ou o Brasil muda para mudar o Nordeste, ou o 
Nordeste não muda. É essa a tese que defendemos junto 
com tantos outros. E o Senador Beni Veras, que está presi
dindo uma importantíssima comissão sobre desigualdades re
gionais, já em fase fiilal, mais do que eu sabe que essa pro
posta~ essa tese tem sido debatida dentro e fora da Sudene, 
dentro e fora da Sudam, nos gabinetes do Planejamento. 

O que esperamos é que, agora, com a _nova Ministi:i 
do Planejamento, a S~ Yeda Crusius, uma· pessoa que tem 
a confiança, que entra com muita garfa, que luta, símbolo 
da luta da mulher· brasileira, que S. EX' faça esse planejamento 
e esse plano diretor para as regiões deprimidas do País e 
para uma maior integração regional. 

O Sr. Francisco RoUemberg - V. EX' me permite um 
aparte? 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Antes de concluir 
o meu pr.onunciamento, concedo o _aparte ao nob~:e _Senador· 
Francisco Rollemberg. · 

O Sr- Francisco Rollemberg - Senador Mansueto de 
Lavor, lamento que eu aqui não estivesse no __ início _da fala 
d~ V. Ex+, para poder me abeberar nos ensinamentos que 
V. Ex' lança, produz para o Plenário nesta tarde. E talvez 
não viesse interrompê-lo se um dos aparteantes, o eminente 
Senador Meira Fillio, não tivesse lembrado, com uma frase 
contundente, aquilo que, de uma- certa fOfnia~ ·nos--esj)iciÇã~ 
nos machuca, nos avilta como nordestinO: a tão falada indús
tria da seca. Sr. Senador Mansueto de Lavoi-,"eu respiro O 
Nordeste, vivo o Nordeste; o Nordeste é O.IDJ:u lugar de 
origem e o lugar onde por certo irei descansar os meus ossos .. 
Por isso o Nordeste constitui o ineu dia-a~a:Todos os meus 
atos, durante 16 anos na Câmara dos DeputadOS e -há 6 ariôs: 
no Senado da República, sãcr-voltados para aquela _região, 
para a minha região, para a sua região Senador, como também · 
para ela se voltou de _ IP.aneira tão intensa e tão devotada : 
há bem pouco tep1po o Senador Beni Veras, quando criou 
a comissão para estudar QS desequiltbrios regionais. Vê V. 
EX'; até -nós nordestinos acreditamos e_ ace-it_amos aquela frasê 
_ins_ul~osa de sermos eternos pedintes, procuradoreS da carida-
410 ~blica e !eceptado~es das !!e nesses de uma indústria. Sr. · 

Senador, não é bem assilh. <YNordéste necessita, carece, 
precisa é de uma ação continuada, ininterrupta em torno das 
idéias já levantadas, dos_ estú'dos já feitos para soerguerem 
aquela região. Eu pergunto a V. Er: qUais os projeto de 
irrigação - com_ .exceção do seu Estado, alguma coisa no 
_Rio Grande do Norte e no meu Estado --que estão em 
"progressão naquela região? Não existe. Esses- prõjetos são.· 
tocados em caráter experimental, alguns as empresas priVadas 
estão -fazendo, e produzindo bem. O Estado- de V. Er., a 
Parruba e o Rio_ Grande do_ Norte estão vendendQ para o 
Eurõpá· frutos tropicais irrigados, como o melão, o abacaxi 
·e a· uva do Vale do São Francisco, mas, mesmo assim, os 
governos não se têm sensibilizado para investir no Nordeste, 
pelo menos naquilo que ele contribui, naquilo que dá ao res
tante do Brasil como sua quota' para o desenvolvimento. Todos 
nós sabemos dos nossos recursos hídricos: fala-:se no São F_ran
cisco, na transposição do Tocantins, nos rios sUbmersos do 
Piauí, do Rio Grande do Norte da qualidade da nossa terra, 
insolação excessiva, mas o que se faz? Não se âbrerD os pOços 
artesianos necessários, não são feitos i:nhls açudes de grande 
volume~ como Orós, e não se utliza Orós como deveria ter 
sido utilizado, não só para a produção de _alimentos como 
de energia. Fica, dessa forma, aquele monstro no Ceará a 
oferecer a água, presa nas suas cercanias. Ora, Sr. Senador, 
todos nós. que vivemos e respiramos o Nordeste, região que 
faz parte do nosso espírito, .da nossa alma, da nossa brasili
dade, sabemos que o .Nor.deste é vi.abjlís_simo. Entretanto, 
é necessário que se dê àquela região algo que possa Ser incor
porado ao seu património. Por exemplo, não se falou maisn .. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - A Presidência 
solicita ao nobr~ orador que conclua o seu pronunciamento,, 
pois há vários oradore$-inscritos. 

O SF. MANSUETO DE LAVOR- Já estou concluindo, 
Sr. Presidente. 

O Sr. Frimclsco ltotlemberg- Não· se fala mais nas dry 
fannings, cujos resultadO$ foram tão promissores tanto no 
seu Estado quanto no meu. Não há a preocupação de se 
levar um rebanho bovino dimeosionaqo para a capacidade 
produtiva da nossa Região. E o que ocorre? Na época das 
chuvas, todos buscam o_ gado bovino ~-caprino. Em decor
rência disso, superlotam as regiões; <}Ue ficam exauridas na 
primeira seca, porque se pretende d~ ao Nordeste não uma 
agricultura e uma pecuária de sustentação e ievá-lo para a 
sua vocação natural, como, por exemplo, o turismo, a indus
trialização, a irrigação. Assim, prende-se o Nord~ste a uma 
pecuária para a qual não está preparada, para a··qual não 
pode ser produtiva. Nossa Região não pode competir com 
o Centro~Oeste e Sul do Brasil. pu poderia tecer uma série 
de outros comentários porque falar do Nordeste é falar de 
mim mesmo, mas o Sr. Pr8idente já IJOS açlmoestou a_ que 
este seu pronunciamento, eminente Senador; e este meu-~par
te deVéfíam encerrar. Quero dizer a V. EX' que, como nordes
tino, não acredito e nem aceito ~idéia de qu.e somos carentes 
e necessitados de uma indústria de secas. Somos entretanto 
êài"êntes e necessitados_ de umà ação e de úOU: átenção d~ 
Governo C~ntral, o restante do Brasil CQmo um todO, p~ 
que possamós, longe do separatismo pregado pelO Sr. Gover':' 

-nador dQ Rio Grande do Sul, que·hoje faz disso uma bandeira, 
junt~s', fãzer um~, grande Nação.)atabenizo V. EX' pelo pro
nunCiamento que faz, nesta tarde. 

O SR- MANSUETO DE LAVOR -Tem V. EX' o meu 
agradecimento pela intervenção tio me'u aparte, que foi uma 
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co_ntribuição valiosa à linha de raciocínio que vínhamos impri
nundo. Espero que esse debate prossiga, não só diante da 
situação emergencial e conjuntural que vive o Nordeste no 
momento, mas tendo em vista a necessidade da implantação 
de obras e investimentos duradouros e com retomo para a 
sociedade no Nordeste e no Brasil. 

O Sr. Beni V eras -Permite-me V.-E~ um aparte? 
O SR. MANSUETO DE LAVOR - Com anuência da 

Presidência, ouço V. Ex• 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A Presi

dência pede ao nobre Senador Beni V eras que seja brevíssimo, 
porque o or3.dor já eStá cõm o tempo ultrapassado.-

0 Sr. Beni V eras- Informo que o relatório da CotluSsão 
dos Problemas das DesigUaldades Inter-Regionais encontra-se 
em fase final. Dia 5 de março, teremos uma reunião pública 
em Recife para tratar dos_ termos finais di:t questão. Esperamos 
que daí possamos ter uma bandeira em tomo-da qual possamos 
nos unir e batalhar. 

OSR. MANSUETO DE LAVOR- Muito obrigado. Para
benizo V. Ex• pelo brilhante trabalho feito à frente da Comis
são que analisa as desigualdades regionais do País. 

Portanto, Sr. Presidente, deixo aqui O riieU apelo à sensi
bilidade de V. EX' e dos Srs. Senadores. Espero que esse 
apelo chegue também a um homem vivido, sofrido, com gran
de sensibilidade social, que é o Presidente Itamar Franco. 

Pelo Nordeste, pela situação em que vivem aquelas popu
lações nesse momento, precisando do nosso apoio, da nossa 
solidariedade e da nossa decisão, através de um novo Plano 
Diretor para o Nordeste, dentro de um novo planejamento 
e uma nova concepção económica e social da sociedade brasi
leira! 

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

Durante o discurso do Sr. Mansueto de L.q,vor, 
o Sr. Nabor Júnior, 21" Secretário,· deixti a cadeira da 
presid~ncia, que é ocupada pelo Sr. Humberto Luçena, 
Presidente. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORESi 

Albano Franco - Amir Lando - Bello Parga -Carlos 
Patrocínio - César Dias - Darcy Ribeiro - Ge~n Camata 
- Lavoisier Maia - Lucídio Portella - Luiz Alberto -
Mansueto de Lavor - Mareio Lacerda - Nelson Carneiro 
-Nelson. Wedekin - Onofre Quinan - Rachid Sadanha 
Derzi -Raimundo Liia -Teotónio Vilela Filho. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A Mesa 
esclarea'·ao Plenário que, como há um preparo de uma maté
ria em regime de urgência que ainda não se_ ultimou, vai 
conceder a palavra por 15 minutOs ao Senador Ney Suassuma. 

O Sr. Ney Suassuoa- Sr. ~esidente, prefiro discursar 
após a Ordem do Dia, porque 15 minutos lião .são sUficientes 
para que eu faça o meu pronunciamento. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- V. EX' será 
atendido. 

Concedo a palavra aa nobre Senador Valmir Campelo. 
(Pausa.) · 

S. Er não está presente~ 
Concedo a palavra ao nObre Senador Almir Gabriel. 

(Pausa.) 
S. Er não está presente. 
Concedo a palavia ao nobre senador Cid Sabóia de Car

valho. (Pausa.) 
S. EK' não"CStá presente. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Aluízio Bezerra. 
(Pausa.) 

S. Ex~ não está presente. _ 
Concedo a palavra, por 15 minutos, ao nobre Senador 

Eduardo Suplicy. 
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
eu gostaria de registrar a audiência que, juntamente com os 
Srs. Deputados Paulo Bernardo, Ernesto Gradella, Lourival 
Freitas e Aldo Rebelo, tivemos hoje, com o Sr. Ministro 
da Justiça Maurício Corrêa, solicitando todo o empenho do 
Governo, no sentidO de que haja a recaptura dos responsáveis 
pelo assassinato de Chico Mendes. O MiniStro ·da Justiça disse 
de como toda a Polícia Federal, não apenas no Acre, mas 
em todo o Brasil está mobilizada e de como o próprio Gover
nador do Acre procurou tomar as medidas necessárias para 
mobilizar a polícia daquele Estado para que, o quanto antes, 
se possa ter recaptura dos responsáveiS pelo assassinato de 
Chico Mendes. 

Disse o Ministro da Justiça que, inclusive, está conside
rando a possibilidade de ir ao Acre, possivelmente na quarta
fe.ira, ou de quarta para quinta-feira próxima, se Dão ocorrer 
até lá a recaptura dos acusados de assassinato, inclusive já 
condenados a 19 anos de prisão. Há um clamor de todas 
as organizações brasileiras e intemaciQri3.is relativamente a 
esse assunto. 

Tendo em vista ter dito o Ministro da Justiça que gostaria 
-se realmente for ao Acre- de que Membros do Congresso 
NacioJ1.al o acompanhassem na viagem, quero dizer que é 
da nossa disposição acompanhá-lo, para que possamos averi
guar em que medida as autoridades policiais estão realizando 
o trabalho o mais corretamente possível. Inclusive, hoje, em 
Brasília, está presente o Prefeito Jorge Viana, da Capital do 
Acre~ que vai também procurar colaborar com as informações, 
relativamente a tudo aquilo que se puder realizar para se 
chegar ao paradeiro dos fugitivOs, a fim de qtle se faça justiça. 
Há n~ces.sidad~ de que essas pessoas, responsáveis por crime 
tão odiento, cumpram a devida pena. 

É preciso salientar que parece ter havido conivência das 
autoridades para faciliar a fuga. A única maneira de se mostrar 
que realmente não houve essa conivência é a mobilizãÇãO · 
das autoridades policiais estaduais e do Governo-Federal para 
consegui~ a recaptura dos acuSados e condenados pelo assasSi~ 
nato de Chico Mendes. · · · . 

Sr. Presidente, gostaria também, já- <i_ue vamos discutir 
proximamente para votar amanhã, a eménda. constituCiOnal 
que vai instituir o Imposto Provisório sobre MovimentaçãO 
Financeira, de colocar aqui o nosso apelo? a todos _os_ Srs. 
Senadores, para que contribuam para o maior esclarecimento 
possível relativamente à natureza dos gastos_ do Governo Fe
deral. 

Ainda há pouco, o Senador Mansueto de Lavor colocava 
a responsabilidade do Congresso Nacional em estar atento 
par~ os problemas da fome e da pobreza, resultantes da seca, 

~ no Nordeste brasileiro. Claro que recursos devem ser canali
zados nessa direção, mas mais do que isso. 

· Cop.side:iándo ·qUe o Congresso .. Nacional não teve ~até 
hoj~, _di~ 17 de feVereiro, a pciSsibilidaOe de examinar adec}ua
dani.ente o conteúdo do Orç~ento de 1993, e considerã.ndo 
que o Senador Mansueto de Lavor, Relator da Comissão MiSta 
de Orçairiento 4a União_, ainda hoje_me confinnou.que passa
remos a ter, nos dias 26 e 27 próximos, pelos tenninais do 
Prodasen, instalados no gabinete de cada Senador, as.informa:.. 
ções relativas ao Orçamento da União paía este ano, eu goSta-
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ria de ressaltar - inclusive, ainda hoje fiz essa sugestão ao 
Senador Mansueto de Lavor- que, por ocasião .da discussão 
do WMF, possa S. Ex• nos dar uma apreciação de qual o 
conteúdo dos gastos públicos que o Executivo - agora, com 
a participação do CongreSso N_acional -definiu para o ano 
de 1993. 

Fica muito difícil, Sr. Presidente, Srs. Senàdôres; estar
mos a justificar este ou aquele imposto, se não temos clareza 
como serão gastos os recursos relativos ao dinheiro do povo. 

Quero, portanto, ressaltar que o exercício da cidad3.nia 
estará sendo efetivamente reSpeitado na medida em que haja, 
para cada cidadão brasileiro, clareza sobre a forma de se 
arrecadar recursos e a forma de destinar esses mesmos re- _ 
cursos. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como ainda 
temos alguns minutos da prorrogação, concedo a palavra ao 
Senador Aluízio Bezerra, para uma breve comunicação. 

O SR. ALUÍZIO BEZERRA (PMDB - AC. Para uma 
comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. p-resideiite, Srs. 
Senadores, fomos informados, ontem, da fuga dos assassinos 
de Cbico Mendes, meu companheiro de luta na Amazônia, 
para quem inclusive requeri, por ocasião de sua morte, uma 
sessão solene aqui no Senado, que prestou homenagem a 
esse grande herói, defeilsor da ecologia. Tendo em vista esse 
acontecimento, a Bancada do Acre enviou telegrama ao Sr. 
Ministro da Justiça, nos seguintes termos: 

"No momento em que existe um clima conturbado, 
em razão da fuga dos assassinos do saudoso Chico_Men
des, solicitamos encarecidamente_ a V. Ex~ que coloqúe, 
sob proteção da Polícia Federal, a -esposa, hamar, e 
o filho, Sandino, de Chico Mendes, pois úarci e Darli 
Alves são perigosos facínoras e poderão, inexplicavel
mente, querer vingança contra essas pessoas." 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, efetivamente, a Bancada 
do PMDB do Acre, aqui no Senado, formada_ Por mim e 
pelos Senadores N~bor Júnior e Flaviano Melo, enviou esse 
telegrama ao Sr. Ministro da Justiça, ontem, pedindo apoio 
tanto na captura dos assassinos como também na proteção 
da família de Chico Mendes, Izamar e seu filho Sandino, 
diante do risco que estão correndo, justamente por se tratarem 
. de assassinos dC: grande periculosidade. - _ 

Gostaríamos também de aproveitar esta oportunidade 
para comunicar aos Membros Oesta Casa que, nos próximos 
dias, estaremos iniciando os preparativos da V Assembléia 
do Parlamento Amazónico, que se realizará aqui em Brasília. 
Hoje, já está na cidade a comissão preparatória, com delega
dos da Bolívia, do Peru, do Equador, da Colômbia, da Vene
zuela, da Guiana e do Suriname, que terá como missão o 
estudo e a preparação da agenda final para a V. Assembléia, 
que acontecerá aqui no Congresso Nacional, no período de 
26 a 29 de abril próxirrio.-Nes:;a oportunidade, será concedida, 
pela primeira vez, a Comenda Chico Mendes. 

· Neste exato momento em que se dá a fuga dos assassínos 
de Chico Mendes, queremos dizer que, ao nível do Parlamento 
Amazqnico, que congrega os Parlamentares de todos os países 
da Bacia Amazónica, essa comenda está sendO tida como 
a distinção mais importante, com a qual serão agraciados aque
les que se dedicaram e que mais trabalho prestaram à ecologia 
e à defesa do meio ambiente. Nós estamos procurando, através 
dessa comenda, fazer a- distinção das personalídades, a níVel 
nacional e internacional, que mais trabalhos tenham prestado 

ão meio ambiente, ao seu desenvolvimento e à sua conser
vação. 

Portanto, nos próxiinos dias, teremos ã feliz oportunidade 
de podermos distinguir, através dessa comenda, batizada com 
o nome dessa figura extraordinária, conhecida internacional
mente como defensor do meio amb_iente .• tod()S aqueles que 
venhani. a prestar trabalho em defesa do meio ambiente, ·em
favor, portanto, do que, no ano de 92, -ã.traVés-da Conferência 
Internacional do Meio Ambiente, constituiu-se como a mais 
impOrtante preocupação da humanidade, que deve buscar so
luções para estabelecer esse grande desafio, que é o desenvol
vimento em ha"rmonia com o ecossistema. Com essa comenda, 
efetivamente, através do Parlamento Amazónico, faremos a 
distinçãO dessas personalidades ou de todas as pessoas -que 

· · _ véntü'úll premr· õu elaborar serviços de alto nível neste sen
tido. 

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

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Sobre a 
-mesa, requerimento que será lido pelo Sr. }9 Secretário. 

E lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 157, DE 1993 

Senhor Presidente, 
Requeiro a Vossa Excelência, nos ternio"S -dO art:-~3. 

II, do Regimento Interno, sejam Consideradas como de licença 
autorizada os dias 15 e 16 do corrente mês,_ por haver ficado 
nõ meu Estado, o Paraná, realizandO contatos poüticos do 
meu partido, o PTB, Cuja presidência do Diretório Regional 
eu assumi dia 16. 
_ S_;;~la das Sessões, 17 de fevereiro de 1~3. - Senador 

Loii Alberto. ·· .· · · / ' 

o SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Aprovado 
o requerimento fica concedida a licença solicitada nos termos 
do art. n• 43, II, do Regimento lnterno. · · · 

Sobre a mesa, projeto de lei de autoria do Senador Iram 
Saraiva, que_será lido pelo Sr. 19 Secretário. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 14, DE 1993 

Autoriza o Poder Executivo a adotar medidas de 
apoio aos servidores responsáveis por portadores de de
ficiências físicas, sensoriais ou mentais . 

~ o·cohgresso Nacional decreta: 
Art. 19 Fica o Poder Executivo autorizado a instituir 

medidas de apoio aos servidores públicos federais que sejam 
comprovadamente responsáveis pela prestação de assistência 
a pessoas portadoras de deficiências físicas, sensoriais ou men
tais. 

Art. 2~ Para atendimento do disposto no art .. l 9 , pode
Tão ser adotadas, entre outras, as seguintes medidas, sem 
redução da remuneração do servidor; 

I - diminuição da jornada de trabalho, considerando 
cada situação específica; 

, II - horário especial ou móvel, para cumprimento da 
jornada de trabalho definida. · 

Parágrafo único. A concessão de ciualquer desses pene
ffcios obedecerá a parâmetros e critérios a· Serem expressa
men_te definidos pelo Poder EXecutivo e publicados no Diário 
Oficial da União, devendo considerar, entre outros aspectos, 
o grau de deficiência, o nível sócio-económico e educacipnal 
do servidor e o número de portadores de deficiência sob sua 
responsabilidade. 
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Art. 3~> Esta -lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 4"' Revogam-se as disposições em contiáiió. 

Justificação 

O presente projeto de lei viSa a proporcionar ao servidor 
público federal condições que lhe pennitam prestar adequada 
assistência a pessoas cuja responsabilidade lhe caiba, porta
doras de deficiência física, sensorial ou mental que requeira 
cuidados especiais e permanentes. , 

Atualmente, o Regime Jurídico Unico dos Servidores 
Civis da União, editado pela Lei n"' 8.112, de 11 de dezembro 
de 1990, reproduz a preocupação do Estado com a familia 
do funcionário, mantendo tradição de há mais de quatro déca
das, ao permitir, em seu-art. 83, que o servidoYóbtenha licença 
remunerada, de até 180 dias, por motivo de doença em pessoa 
de famíliã.. Nessa hipótese, o servidor fica iriteiramerite afas
tado do_ serviço durante o período de licença, percebendo 
remuneração integral. 

OCorre que riluitilS ·das vezes a assistência -ao eilfermo 
pode ser prestada simultaneamente com a exercício d'?·cargo, 
desde que haja flexibilidade de horário ou redução da JOrnada 
de trabalho. É nesse ponto que o presente projeto procura 
conciliar os interesses do serviço pUblico com os do servidor, 
de modo que este possa ao mesmo tempo oferecer sua contri
bUição à repartição e prestar assistência ao_ doente pelo qual 
é responsável, sem prejuízO de sua remuneração integral, ain
da que o período do benefício "ultrapasse cento e oitenta dias. 

Bem mais amplos do que possam parecer são o espírito 
e o alcance da presente proposição, pois, ao auxiliarem os 
deficientes_ físicos, os pais e responsáveis estarão prestando 
relevantes serviços à sociedade. 

Mencione-se, por oportuno, que alguns entes federativos 
já a:dotaram medidas de amparo a deficientes~ à semelhança 
do que -ora estamos propondo, como se observa do art. 83 
da ConstituiçãO-·do Estado do Rio de Janeiro, do art. 177 
da Lei Orgânica -do Município do RiO de Janeiro e da Lei 
n• 323, de 30 de setembro de 1992, do Distrito Federal. 

Em face do exposto, esperamos contar com o apoio dos 
--ilustres pares, para a aprovação do presente projeto de lei. 

Sala das Sessões, 17 de fevereiro de 1993. __.:... senador 
Iram Saraiva. 

(A Comissão de Assuntos Sociais a deciSão_ terfni: 
nativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - O Projeto 
lido será publicado e remetido à comissão. cOmpetente. -

Esgotado o tempo destinado ao Expediente. 
Presentes na Casa 70 Srs. S-enadores. 
Pas_sa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
N•2, DE1993 

(Incluída em Ordeni -do_ Dia nos termos do_ art. 
357 de Regimento Interno.) . 

Discussão, em prinieiro ttirilo", da Proposta de 
Emenda à ConstituiÇão n' 2, de 1993 ·cn• 48/91, na 
Câmara dos Deputados), que altera dispositivos da 
ConstituiÇão Federal (Sistema Tributário Naciõnal), 
tendo _ 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 25, de 1993, 
de COmissão-

-De Constituição, Justiça e Cidadania. (5• Sessão 
de discussão.) 

Em obediência ao disposto no art. 357 do Regimento 
Intei:nO, tiansCorre hoje o quinto día de discussão da proposta 
e apresentação de emendas assinadas por um terço, no míni
mo, da composição do Senado. 

Sobre a mesa, emendas que serão lidas pelO Sr. 1 '? Secre
tário. 

São lidas as seguintes 

EMENDAS OFERECIDAS A PROJ>OSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 2/93, 
ALTERA DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL . 

(SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL). 

EMENDAN°1 
Suprimam-s~, no art. 1° da PEC !>r 2, de 1993, os it~ns ~ proplf~m 

alteraçlfes nos arts. 102 e 103 da Constltuiçtro Federal, a seguir transcritos: 

• Art. 1.?2. ..•• , ..•. , .•. , ..•. , ...........•.......... , .. ., , ... , ...• , , ... , ....... , , ...... , ......•. ,., ....... , .,, , ., ., . ., •••. 

I" ''"''''''-:'"*''''".-'''aooo:~o-oooooooooooouooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo:-oooo.,oooooooo-o~ooooooooOOoOOOO 

a) a aç!lo díreta de inconstitucionalidade de lei ou ato nom1ativo federal ou estadual c a 
açllo declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal; 
.................. ··~· ..... ···~····--~------~ ·······•······ ............................................................................ . 

§ 1" A argQiçll.o de desctm!primcnto de preceito fimdamental decorrente desta 
Constituição será apreciada pelo Supremo Tnõumd Federal, na fom1a da lei. 

§ 2" As decições definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tnõooal Federal, nas 
ações declaratórias de constitucionalidade de lei ou ato nom1ativo federal, produzirllo eficácia 
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eonll1l todos c efeito vinculante, mativamcntc aos demais órglos do Poder Judiciário c ao 
Poder Executivo. • 

• Art. 103 --· ············--·-·-------·---------·····--····················· ·············•····························· ......................................................................................................................................... 
§ 4° A açlio declanrtória de constitucionalidade poderá ser proposta pelo Presidente da 

República, pela Mesa do SC!Illdo Federal, pela Mesa da Cllmara dos Deputados ou pelo 
Procurador·Gml da Rcp6blica. • 

JUSTIFICAÇÃO 

A proposta de instituir a aç!o declarat6ria de constitucionalidade de lei 
ou ato normativo federal violenta os princlpios democriticos em que repousam a organizaçlo 
do Poder Judiciário c a prcstaçlo jurisdicional cm nosso pais, ao tentar impor wn modelo de 
decisões judiciais centtalizadas. 

Aprovada a açlo, a prcstaçlo jurisdicional ficaria •engessada" pelas 
decisões do Supremo Tnõunal Federal. já que delu nlio mais poderiam divergir os demais 
Tnlmnais e JIÚZes. 

. Com isso, nlo somente terfamos um Judiciário centralizado • típico de 
regimes poHticos autoritários •• como o Direito, no Brllsil, perderia sua dinllmica de pcnnanentc 
adaptaçfto aos casos concretos e, portanto, à evoluçlo social 

A esses breVes argumentos, deve-se aduzir, por 11m, aquele de que wn 
(mico 6rg!o • no caso, o Supremo Tn"bunal Federal • 6 mais suscetível às pressões poHticu do 
que o conjunto do Poder Judicimo. Assim, quando se idealiza wn Judicimo efelivamente 
capaz de proteger direitos, .; wna enorme temeridade dciDr u decis6es à mcrce de ingcrenciu 
poHiicas. 

Sala das Sessões, ./r/ 
.- r 

(' 

IPL!tvu 
, 

E. /fMJ/11 
(i>M k) 

6V'11n-i'c..u._~ ~J 
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Dá nova redação a alínea "a" do Inciso I do Art. 102 

e ao § 49 do Art. 103. 

Art. 102 - •••• •.. • • • • ••••••• "!' •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

"I ...................................... • .............. . 
a)- A ação· direta de inconstitucionalidade de lei ou ato 

normativo federal ou estadual e ação declaratória de constituci2 
nalidade d~ lei ou ato normativo federal ou es.tadual" ; 

Art. 103 ..................................................... 
"§ 49 - A ação declaratória de constitucionalidade pod~rã ser 
proposta pelo Presidente da República, pela Mesa do Senado Fed~ 

ral, pela Mesa da câmara dos Deputados, pelo Governador do Esta

do ou pelo Procurador Geral da ~epública". 

JUSTIFICATIVA: 

Julgamos que a extensão da competência prevista neste 
dispositivo a Governador de Estado contribuiria para a eliminação 

de um grcmde número de ações judiciais a nível estadual. 

Sala das sessões, ' lrde fevereiro de 1993. 
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EMENDAN°3 

Dá nova redação a alínea "a" do inciso I do Art. 102 e ao § 49 
do Art. 103: 

Art. 102 - ...................................................... 
" I ..................................................... 

a - A ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato 
normativo federal ou estadual e a ação declaratóriade 
constitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou 
estadual;" 

Art. 103 - ...................................................... 
" § 49 -A ação declarat6ria.de constitucionalidade-poderá ser. 

proposta pelo Presidente da República, pela Mesa do 
Senado Federal, pela Mesa da Câmara dos Deputados, p~ 
lo Governador de Estado ou pelo Procurador Geral da 
RepÚblica." 

JUSTIFICATIVA: 
Julgamos que a extensão da competência prevista neste dispositi
vo a Governador de Estado contribuiria para a eliminação de um 
grande número de ações judiciais a nível estadual. 

----- ---~---~ 

I 
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EMENDAN°4 

Suprtma-oe, no llrt. t• da PEC N" 2, cJ. 1993, o Item que propilo 
altel'llçl!os no llrt. 105 da Courtltulçlo FocJ.rlll, a ooiPlfr tnmocrlto: 

•• Art. 1()!5 ................................................................. - ........ - ... - ............................................... . 

I- ............................................................................. ;.;, .. ~o ••••• o.o.e.o.o ........ -. ............... .-............... .-••••••••• 
..................................................................................................................................................... 

I) a açlo dlretá cJ. lnterpreteçlo do Direito FocJ.rlll, C1Qu cJ..:lol!oo oerlo tomadao 
pela maioria abooluta do• teUI ~mmbroo e te rio encáela colltnl todoo e efeito• vlncullllte, 
lnclu.oln pa... u inltinclu lnrorloreo. 

§ 1• ................................................................................................................................................ . 

§ 2" Podam propor a açlo da allnoa 1 do lueloo I cJ.tte artigo o Proolelante da 
Repllbllca, a Meoa do Senado Federal, a Meu da Clmara doo Deputado• ou o Procurador
O.rlll da Ropllbllca. 

§ 3" O ProCUI'Ildor-Gorlll da Ropllbllca oori prnof.IIIUODte oUTldo nao açl!o1 dlretel do 
lnterproteçlo do Direito Fodorlll, bem u1Jm o Advogado-O.rlll da Unllo, quando a açilo Dilo 
ror proposta polo Prelldorrto da Repdbllca." 

JOI(llli"!CACÃQ 

A proposta do lmtltulr a açlo dlrota cJ. lnterprotaçlo do Dlrolto 
Fodorlll agrido 01 prluefplo• damocritlcoo om que repou.oam a Ot'pDiqçilo do Poder 
Judiei trio o a prollta.çlo jurilcllclonal om no11o pall, ao Untar Impor um moela lo ela elacloOol 
judicial• colltnlllqdao. 

Aprovada tal açilo, a preotaçilo jurlodiclonal ncarla "Oll&OIIada" 
polu cJ.cill!oo do Supromo Tribunal cJ. Jllltlça, já quo doia alo pocJ.rlam divergir os domai• 
Tribunais e Ju&at. 

Com 11101 Dilo somente terlamoo um Judiciário centralizado- tlplco 
do rosfmol IIUtorltirloo -, como o Dlrolto, no Brull, porcJ.rlaoua cllnAmica ela pormmente 
•daptaç•o, ao• euoo eoncretoa e, portanto, à evoluç•o aoelal. 

A ••••1 bro...,o 11J111111W2too, dovemoo aduzir, por ftm, aquolo do quo 
um dnleo 61'8lo- no euo, o Sup•rlor Tribunal do Julltiça- 6 maio ou.ocet!Yol lo pro110o1 
polftleu do que o conjunto do Poder Judielllrlo. Aotlm, quando •• lcJ.alJq um Judiciário 
orottvam•nte capas cJ. proupr dlroltoo, i uma onormo to~mrldado cJ.IDr u doeloOow à ~mrc' 
cJ. inprinclu polltleao. 

Sala dao Soool!ot, 
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EMENDAN°5 

Inclua·-se, C<JITIO alte1·aç:ão t< const<>.x do <\l"t. 1Q o:;>. 

PROPOSTA DE: E:líE:I~DA acima irfclicada, refed\nc:i<\ G:><Pl"ess<r< ac> a1·t. 149 

da Constituiç:lo, com a seguinte redac:lo: 

abaixo enumerados passam a vigorar com as segui~tes alterações: 
~ ' . - - --

.............. ' . •- ................... ,- .-........... -· ... . 
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Ad. i49 - .... , ................................... . 

. . . . . . . . . . ·- .. - ·---·- -----· ........ ,· ...... -.................. ' 

·.• 
§ 22. Os Estados, o Distrito Federal e os Município~ 

Po~erio instituir contribui.ç~o cobrada de seus ser~idores para o 

custeio, em benefício destes, de sistemas de previdência e assi$tin·-

cia social." 

.JUST:IF:ICAC:I!lO 

O Ajuste Fiscal consubstantiado na Pro~osi;io sob 

anilise nesta Casa, se prap5e a criar condi;5es para a diminui;lo do 

d•ficit p~blico e estan~amento da sonega;lo. No entanto, a proposta 

uma acumula~io de impostos,- com efeitos inflacionirios ev~.~entes~ e 

de empregosJ por parte das empresas, seja na scbrecars~ trib~.Ltirim e 

no pre;o final dos produtos, para a popula;lo. 

Ci~ntes da'importincia de garantir as cond_i.~5e~ mint~.:~--·· 

mas para a manuten;lo adequada e mais justi'das atividades aos agen· 

tes econBmlcos, vimos propor a presente Emenda que pretende a isen-
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em lei. 

A isen,lo ora pretendic!* pode gerar uma economia em 

torno de i2X soare o preço final, a qual se refletiri num melhor de-

sempenho das empresas e, por conseqLlinte~ em maiores po~sibilidad€s 

do t n1.balhaclo1-. 

Trata-se, portanto, ele iniciativa destinada a dimi-

nuir a presslo inflacioniria sobre os pre~os finais de produtos de 

amplo consumo popular, coadunando-se com a necessidade de promover 

nalizar as ca~a~as menos favorecida$ da populaçicJ e -sarant1ndo as 

condi~5es mínimas ~s empresas produtorasJ para manute11~io dos emp,·e-

gos e ·da produ~lo. 

~ 
Senador Louremberg Nunes Rocha 

•7 -r. . ;;;o-e - l ~fJ.-,1 
~E--t-JII o~o,z rJe-y m~e~Ho-Jf.lik:. 
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EMENDAN°6 

Supríma-se do artigo 12 da PEC n 2 2, de 1993, o enunciado 
que pretende acrescentar um parágrafo sétimo <!O artigo 150, da Constituição 
Federal. 

JUSTIFICAÇÃO 

A substituição tríbútária é instituto que, por sua natureza, deve ser regulado 
através de lei complementar, já que relacionada, diretamente, com o sujeito passivo 
da obrígação tributária, o contríbuinte. 

A definição de contríbuintes, entre outras, foi cometida pela Constituição 
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Vigente à lei complementar (art. 146, III, a, ln fine. CF), exatamente para unificar o 
direito nacional, impedindo que cada entidade da Federação trate da matéria a seu 
bel-prazer. 

Cumprindo tal determinação, o Código Tributário Nacional jâ regula referido 
instituto em seu art. 128. 

A redação proposta pela PEC, se aprovada, seria mais um incentivo ao 
manicómio tributário existente no País e permitiria transformar o IPI e o ICM em 
impostos sobre circulação presumida, onerando o produtor por fases sucessivas que 
poderão não ocorrer, tudo em nome da simplificação, em verdade um simplismo 

perigooo. Sala do "'""""· ~everelro do 1993. 

) -~~ 
o \ ......... -L ... ..,., .. A 
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l.S 

EMENDAN°7 

Suprima-se o § 7!! do artigo 150. contido no artigo 1 • 

da Proposta de Emenda à Constituição n! 02. de 1 99:3: · 

J U S T F C A Ç Ã O 

A emenda em tela visa retirar do tel<tó ·em exame o 

§ 7R do artipo 150. 
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Fevereiro de 1993 

O menciohado dispositivo institui no direito brasileiro 

uma forma inusitada de tributaç~o. ou seja, a exigênCia de tributo em face da 

mera DflltflCio de ocorrência do fato aerador. 

Em assim sendo, estar-se-á jogando por terra o mais 

importante princfpio jurídico-co~stitucional que rege o direito tributário. 

Com efeito, o princípio da legalidade, que teve sua 

origem na Carta de Jo!o Sem Terra, 1215, tornar-se-á letra morta se aprovado 

o dispositivo em apreço, pois confere ele à lei a atribuição de erigir sujeito 

passivo da obrigaç!o antes ocorrência do fato gerador. 

Trata-se, na realidade, de violenta afronta aos mais 

comezir'lhos fundamentos jurídicos-tributários consagrados universalmente e 

que se destina a conferir garantia individual contra o arbítrio. 

De nada ajuda, por outro lado, a previsão de 

imediata e preferencial restituição por parte do Estado, da quantia paga, no 

CMO de n!o realização do fato gerador. 

T ai prescrição constitui-se numa verdadeira 

consagraç&o legal do odioso e criticado princípio do solve et repete. o qual 

pri.gia a exigAncia tributária sem causa, em desprestígio da segurança do 

contribuinte. 

A adoção dessa norma, que contraria todas as 

conquistas demoer~as na ~rea fiscaL colocará em risco a maior garan<:i-:, _;o 

contribuinte: o princrpio da reserva legal. 

A lei que cria o tributo somente é aplicável ~ e 

, .wJC!o ocorrer a hipótese nela prevista, gerando a partir daí efeitos jurídicos, 

,ue estes· se originem de presunções condicionais. 
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material do direito tributário, consoante dispõe o § 1 ! do artigo 113 do Código 

Tributário Nacional: 

Art.113- ....... . 

§ 1 I - A obrigação principal surge com a ocorrência do fato 

gerador, tem por obieto o pagamento de tributo ou penalidade 

pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela 

decorrente." (grifamos) 

Estas raz5es parecem-nos suficientes para 

demonstrar a imprestabilidade do § 7! do artigo 150 ora proposto. 

I ' s,.n. [i(Fí~~\\) J-r·íC'€_~. 
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.Art. 155: 

Art. 155 -
"§ 29 -

IX -

-- DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Quinta-feira 18 1571 

. , 

EMENDAN°8 

Dâ nova redação a alinea "a" do inciso IX do § 29 do 

..................................................... 

...................................................... 

.................................................... 
a - Sobre a entrada de mercadoria importada do exterior, 

ainda quando se tratar de bem destinado a uso, consumo ou ativo 
fixo do estabelecimento, ou para uso ou consumo do importador , 
assim =mo serviço prestado no exterior, imposto este que cabe
rã ao Estado de destino f!si= da mercadoria, do bem ou do ser
viço, po.dendo ser exigido na ocasião do desembaraço aduaneiro". 
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JUSTIFICATIVA: 

Tendo em vista o grande vólume de demandas judiciais 

enfrentadas por todas as Unidades Federadas, urge que se busque 

a solução definitiva da querela por via constitucional. 

Com efeito, extrapola o número de cem mil ações mo

vidas contra, tanto os Estados quanto a Receita Federal. 

Sala das sessões,/~. de fevereiro de 1993. 

I 
Senador 

I 
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., I /".5 DI.). 
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EMENDAN°9 

Dá nova redação a alínea "a" do inciso IX do S 29 do Ar't. 155: 

Art . 1 55 - •.•.•••.. ~ ..•••..•.•••.•...•.••••.••. • • • • • •· • • • · · • • • • 
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" I 29 

IX 
a 

- ...... · ............................................ . 
- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• III' •••••••••• 

- Sobre a entrada de mercadoria importada do exterior, 
ainda quando se tratar de bem destinado a uso, cons~ 
mo ou ativo fixo do estabelecimento, ou para uso ou 
consumo do importador, assim como serviço prestadono 
exterior, imposto este que caberá ao Estado de dest! 
no físico~ da merca.doria, do bem ou do serviço, pode!!_ 
do ser exigido por ocasião do desembaraço aduaneiro." 

JUSTIFICATIVA: 
Tendo em vista o grande volume de demandas judiciais enfrentadas 
por todas as Unidades Federadas, urge que se busque a solução d.!.. 
finitiva da querela por via constitucional. 
Com efeito, extrapola o número de cem mil ações movidas contra , 
tanto os Estados quanto a Receita Federal. 

"UD:;......~c_. ~~/~ 
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Art. 155: 

Art. 155 
"§ 29 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Fevereiro de 1993 

./ 

EMENDANôlO 

Dá nova redação a al!nea "b" do inciso X do § 29 do 

....................................................... 

................................ •:• .................. . 
X • • • • • • • • • • • • • • • ·• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

b) Sobre operações que destinem a Qutros Estados petró
leo, inclusive lubrificantes, combust!veis l!quidos e gasosos 
dele derivados, quando destinados a comercialização, industria

lização e energia elétrica". 
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JUSTIFICATIVA: 

Visando eliminar o grande volume de questionamento 

judiciais enfrentados por todas as Unidades da Federação, que 

acarreta significativa perda de receita, é necessário que se 

busque a solução definitiva através do aperfeiçoamento do 

dispositivo constitucional. ~~~/ 

Sala das sessões,~de fevereiro de 1993. 

;; ! !• .) > I,; 

YX.Eú"/.A:z/_ ~k~ 
~J.~~~~ .. ~~~ ;/,"'·· 
~~ .~ I -- ~,u#--

~~~ 
I 
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EMENDAN°ll 

Emenda Aditiva à Proposta de Emenda Constitucional·n9 02/93 

Dá nova redação a alínea "b" do inciso X do § 29 do Art. 155: 

Art. 155 - .................................................. 
" § 29 

X 

- ................................................. . 
- ................................................. . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
b - Sobre operações que destinem a outros Estados petr2 

leo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos 
e gasosos dele derivados, quando destinados a comer 
cialização ou industrialização, e energia elétrica;" 

JUSTIFICATIVA: 
Visando eliminar o grande volume de questionamentos judiciais 
enfrentados por todas as Unidades da Federação, que acarreta 
significativa perda de receita, é necessário que se busque a 
solução definitiva através do aperfeiçoamento do dispositivo 
constitucional. 

.. 

-----~- .. 
\.. 11 J.alJ..I~-..(. J V~ I'? C A M PO 5:. 

~Df.\ _j, VÍ\C'-' "'f(.L, ·_"1 
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o;., 

EMENDAN°12 

Inclua-se, como alteia~lo a constar no art. 12 da 

PROPOSTA DE EMENDA acima indicada, referlncia expressa aos arti~os 

157, 158 e i59 da Const i.tcliç:lo, com a seguinte ,-edaç:iiío: 

j!\r t . i2 Os dispositivos da Constituiç:lo Federa 

abaixo enumerados passam a vigorar com as seguintes altera;5es: 

157 Pertence aos Estados e ao Distrito F~deral 

o produto da arrecada~ão do Imposto da Unilo sobre renda e proventos 

de qualquer natureza - incidente na fonte sobre rendimentos pagos, 

---· ----~~-
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·a qualquer título, por eles, suas autarquia• e pelas funda~5es que 

instituirem ou mantiverem. 

Art. 158 Pertencem aos Municípios: 

I - o produto da arrecada~lo do imposto sobre a renda 

e proventos de qualquer natureza incidente na fonte, sobre rendimen

tos pagos, a qUalquer título, por eles, suas autarquias e pelas fun

da~5es que instituirem ou mantiverem. 

II - ci.n<ilienta po,- cento do produto da arrecada~ão do 

imposto sobre a propriedade de veículos aut6motores licenciados em 

seus territ6rios; 

III - vinte e cinco por cento do produto da arrecada

~lo do imposto sobre opera~5es relativas l circulaçlo de mercadorias 

e sobre presta~5es de servi~os de transportes interestadual e inter

municipal e de comunica~lo; 

Art. 159 Do produto da arrecadação de seus impostos, 

exceto os de que trata o art. 154, inciso II, e o imposto de renda e 

proventos de qualquer· natureza incidente na fonte aob>-e ,-endimentos 

pagos, a qualquer título, por ela, suas autarquias e fundaç5es que 

instituir ou mantiver, a Unilo entregar~: 

I - dezenove por cento para o Fundo de Participa~lo 

dos Estados; 
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II - quatro por cento para o Fundo Especial do Dis-

III - vinte e um por cento para o Fundo de Participa

ção dos Municípios. 

IV - trls por cento para a aplicaçlo em programas de 

financiamento do setor produtivo das Regi5es Norte, Nordeste e Cen

tro Oeste, por intermédio de suas in•tituiç5es financeiras de car~

ter regional• de acordo com os planos regionais de desenvolvimento. 

§ iQ Para efeito do c~lculo da entrega a ser efetua

da de acordo c:om o "caput" deste a1·tigo, excluil·-se-~ a pa1·cela da 

arrecadaçlo do impo•to sobre a renda e proventos de qualquer nature

za po;n·tencE!'ntes aos Estados,.· ao Distrito Feden>.l e aos 11uni.cJ:I>ios, 

nos termos do disposto nos arts. 157 e 158, inciso I. 

§ 2Q Do produto da arrecadaçlo do i~posto de que 

trat~ o art. 153, i~ciso IV, a Unilo entregar' dez por cento aos 

Estados e .ao Distrito,federal, proporcionalmente ao valor das res

pectivas exportaç5es de produtos industrializados. 

§ 3Q A.nenhuma entidade federada poder' ser destinada 

parcela superior a vinte por cento do montante a que se refere o pa

r~grafo precedente, devendo'o eventual excedente ser distribuído en

tre os demais participantes, mantido, em relaçlo a esses, o crit~rio 

de partilha.nele estabelecido. 
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§ 49 O~ Estados entregar~o aos respectivos Hunicí-

pios vinte e cinco por cento dos recursos que receberem nos termos 

do§ 29, observados os critirios estabelecidos no art. 158, parisra

fo ~nico, incisos I e II. 

JUSTJFICAC:j!$0 

A Emenda Const i.t~lcional do Pode1· Exec~1t i.vo a F'Ei n!i! 

n!i! 48-A, do Deputado Luiz Carlos ~aul~. que tem como Primeiro sisna

tirio o Deputado Roberto Freire busca a elimina;lo do profundo desa

jL\ste estnltU\"al do Oq:amento 'P~blico. 

157, 

Dentre as altera;5es propostas figuram as dOS artigos 

158 e 159 da Constitui;lo Federal, que tratam da reparti;lo 

das receitas tribut,rias. 

Como bem informa a Justifica;lo da Proposta de Emenda 

do Execut:i.vcl, "o a\·tigo l.59 é modi·ficado, t<lte1·ando a composi;lo do 

Fundo de participa;lo dos Estados e Municípios, que passam a compar

tilhar com a Unilo todos os impostos, com exce;lo do imposto provi

sório sobre movimentação financeira e do imposto passível de insti

tuição na iminência ou no caso de gue.T\"a exte1·na". 

Diz ainda a Justificação: 

"Se1·á mantido o mesmo VL)lUI!ie de 1·epas~••• inicialmente 

previsto para 1993. Isto permitirá maior est~bilidade e garantia dos 
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independente d(l comportamento de um ou de o•..ltl·o 'imposto e 

maior solidariedade fiscal entre os tr~s niveis de governo. 

A presente Emenda visa a rest~belecer a~ssinada pelo 

Deputado Roberto Freire e proposta em nome do Executivo com as ino

va~5es relativas a cria;lo do Fundo Especial do Distrito Federai e a 

manuten;lo do percentual de tr~s por cento para aplica;lo em progra

mas de financiamento do setor produtivo.das Regi5es Norte, Nordeste 

e Centro Oeste. 

Com rela;lo a altera;lo que cria o Fundo Especi~l do 

Distrito Federal cumpre esclarecer que i p~blica e notdria a carln-

cia de recursos com que se defronta o governo local, com imPlica;5es 

na remunera;lo dos profissionais do ensino, da sadde e dos 6rglos de 

segurança pública. 

As constantes tentativas de proibi;lo ou redu;lo de 

repasses de recursos de verbas da Unilo para o Distrito Federal t~m 

provocado apreens5es e instabilidade sobre a sociedade e governo lo-

cais. 

Uma das formas de minimizar os efeitos das dificulda-

de• para obten;lo de recursos necess,rios • governabilidade do Dis

trito Federal é a cria;lo do Fundo Especial do Distrito Federal,_ que 

a exemplo dos Fundos de Participa;lo dos Estados e dos Município~. 

vai garantir a participação da Capital Federal na arrecada;lo dos 

tributos que comp5em aqueles fundos. 
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Outro aspecto que merece destaque com rela~io a apresenta~io 

da presente Emenda é a ~un~ão de, mais que as outras Unidades da 

Federa~~o. o Distrito Federal. como hospedeiro do Governo Fede-

ral, pÕe a sua disposi~~o seus equipamentos urbanos, seguran~a 

pÚblica e todos os d~mais servi~os pGbticos prestados pelo Gover-

no da Capital Federal. 

Sala das Sessões, em 

ASSINATURA NOHE 

Senador VALHIR CAHPELO ________ _ 

_ tfld&_J::ç:~f!.t~./------
_itlGL~d ___ JCL~hSL __________ _ 

2~.1::i4-.J ___ f.t.d.fLsa1!.:2 _ 

_ :t.fsA?_u.e_~---<:.~-~.:t~--~-R. 

--~~Y-~--~-L~?-------------
--~J!f_:r__r5_ __ :?._Q_f{?__~L---

_...d:"ef".f.:f-.~--.IT./L..fL<:::'~--------,, 

---~~-~~JaJi ___________ _ 
tl • 1 -
~I 5~ (,\., ~~Q 
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ASSINATURA NOME 

·~ ... ~~~~~--~~~~---

-----~~~-~~-------------

--~-~~-4~L~~---------------n . . -
~-'· --~-- -L~-~-1-~--~-~----

t-~~--~~----
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NOME 

-----~-~------------
___ }J}fl!§2q_ __ c;d!'!f!?~--

--~~S6Q_~~~-~~---------

Dá nova redação ao artigo 159, item I, letra c, da Constituição 

c) três inteiros e três décimos por cento, para aplicação em 
programas de financiamento ao setor produtivo das Regiões Norte, Nord
este, Centro-Oeste e Sul, através de suas instituições financeiras de cará
ter regional, de acordo com os planos regionais de desenvolvimento, fi
cando assegurada ao semi-árido do Nordeste a metade dos recursos des
tinados à Região, na forma que a Lei estabelecer. 

JUSTIFICATIVA 

A Região não pode deixar de participar na distribuição de verbas 
federais para o desenvolvimento regional. Que a Região Sudeste fique de 
fora é compreensível, pois lá se concentra o desenvolvimento industrial 
do país. Se o propósito é promover a desconcentração da economia, não 
pode ser a Região Sul tratada em condições iguais às da Região Sudeste. 
A parcela reinvindica, de 0,3% do IPI e IR nacionais é um meio termo entre 
os 0,6% das Regiões Norte e Centro-Oeste e os da Região Sudeste, fican
do bem aquém dos 1,8% distribuídos para a Região Nordeste • 

.hft_..; #11) SG~o~, r:w ,l.fi.?/9:S 

------· ·-- ....._ __ '- ;~ ;,> --
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EMENDAN°14 

--\tr' UiJ Yf\-!2...A-l' V=!\ 

l),;;t. .... N ~ .Joel~ 

I' $' 

Inclui no artigo 34, das Disposições Constitucionais T ransi
tórias, § 13°, a saber: 

Parágrafo 13° : É assegurada a aplicação para a Região Sul, 
através do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul -
BRDE, dos recursos equivalentes a 3 décimos por cento da arreca
dação do IPI e IR nacionais, estabelecidos no artigo 159, I, "c", con
forme Emenda Constitucional n° , enquanto não entrar em vigor 
a lei prevista naquele dispositivo, cuja promulgação far -Se-á até 31 
de dezembro de 1993. 

JUSTIFICATIVA 

A inclusão da região Sul no repasse de verbas federais para 
o desenvolvimento, só poderá se dar através do BRDE, Instituição 
com quase 30 anos de tradição e experiencia no desenvolvimento 
económico da região e que já elaborou inclusive um plano de desen
volvimento para a Região Sul no pcriodo de 1991-95, como menciona 
a própri~ Constituição Federal; no artigo 159, I, "c". 

J71!-U /?1f5 ~-:;, /.f/Z/93 
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EMENDAN°15 

(.) v e-u (..(.À & ;.s_ , 

\.rft"\)'h'ritl. ~'"' 

"SUPRIMA-SE O PARAGRAFO UNICO DO ART. 160 DA PROPOSTA 
DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N9 2, DE 1993". 

JUSTIFICAÇÃO 

o principio da Autonomia Financeira dos ·Entes Federa
dos, na República, garantido pelo Art. 160 da Constituição Federal 
de 1988, só comporta, no Parágrafo Onico de tal dispositivo, uma 
exceção, para o caso da união condicionar·a entrega de recursos ao 
pagamento de seus créditos. 

A Revisão Constif;uC:i:ónal deste .. ano, que já se encon -
tra na ante-sala, oportuniz~num plano mui~o.mais amplo e c~m um 
maior debate entre os Entes interessados, fo~as par~ a quitação 1 
dos créditos da União, dos Estados e suas A~tarquias sem que ocor-

dos. 

Hoje, 95% das Receitas Disponiveis nos Munic!pios são 
originários de transferências constitucionais - FPM ·e. ICMs -, via
bilizar a retenção de tais transferências, GOmo decorreria com a 
aprovação do texto em análise, seria golpear extintivamente a Aut2 
nomia Mupicipal; 
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Mantenha-se o texto hoje em vigor e na Revisão cons 

titucional construa-se uma solução menos traumática. 

Sala das Sessões, /I de fevereiro de 1993 

./A--19-t~ 
~;d~; NELSON WEDEKIN 
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BMBNDAN°16 

l)ê~··sf~:.o- ~:\O P<:\t''i~~~~··e:\·1-o 1lnir.:c~ r.lo :r:~~··t .. 1.6 1/) c.;::\ Co·.~~=~titulç:i:\cJ Fe:-~dt;:·~t··~~l~" 
com a nova r·edaçã<J <~a EManda wm· ep(grafe~ a segt1lnt:~ lpedn~KtJt 

•Par,grafo dnlco- Essa veda;~o n~o impede a Uniio de condi
cionar a entre~a de recursos ao pagamento de seus cr.ditos, 
inclusive de suas autarquias.u 

JUHT :CFICAÇí:\0 

O prlnc(pio da autcnou\ia financeit~a c[os -Entes Federaa<ls, r1a 
l~et">I.Íblic:t:\, 9ê:\t•·ani:ido pt::.•lo ;..\rt .. ~-~~)0 d<;s. Con~~.tl'\:.l..tlt..:~~(:) Ft;::·de:t··_~l.l d~~ ;,908_,-- ·-::;d __ 
comporta, no Pa1p~9r·~·ro ~nic(J (ie tal dis~)(J!;itjvo, ltma exce~gcJ, para o cn
so dt!t União c:ondicic>ne\1'' '" E·~·ntt''€·~9t=-.\ ~e:- 1''€·!\:J.lt''~HC.)~i ao t:)~:\{:J<J.m~::~nt:~,.,1 rjE.-:- sç~u~:; c;;···é·R· 
ditos. 

Com c cr~scente n~m~ro d& demandam entre a Unlio e os Estado~; 
~ Munic{pios~ ~m virt~1de da retet\~âo de cr~ditos ent ~ace d~ d~b_itos ~om 
autarquias <Ja lJniio -· pr1n,:ipalmente (:om c J'NS!~- foi or~JPo~t:~ a nb~1ptu· 
ra de ~xce~io tamb~m para os C)''~ditos das nuta\''quia~; ~mqu~l~ .. 

Agora~ pretender taJ"béJn~- come c t:~xt.o e1" ar1~l~!~~ pr·op~e 
ampl iat .. f-:1. exc::eç:~t.1 p<:\1''~\ CH~ r::~~~t:adó~~ (:.~ ~:~t.H:\'!':i- Auta1•·qu!f-:ts cL f-'t!lmin8.l'"r dF.- Vf~·z., 
a autonomia municipa17 po1s 7 sem autonomia ~inanc.~lray n~o h~_nutonomia_ 
nenl'luma •. 

Muitas ~*o as autarquias nos Estado~ ~; n~~··ma1an!ente~ t:o(j(Jfi~ ·os 
rnunic(pfos, em um dado mt)mento ... cl~vem a uma ou _v~rjm~ -<jela~;., O qiJe, e~ 
teser subJne1:eria todos os MU11lcfpios ~ reten~io d~ s~~,s-_;PeLlt•~~~os 9e1o!~ 
~stados ~~ se for o caso7 tamb~m pela LJr\l~o~ 

NSo ~ l~cl~~rvel pr·ospe~ar o t:exto em mn~l·i~e·r P~l~;r hoJer 95% 
dae r·eceit~~~ d~s!~on(vels~ n~~_Munic:(J~1om tim orlg€m ~m-tl~ans·P~r&rtcia5~ dos 
Est~d(JS e da lJni~<~~ 

A aulOJ'l!Jmfa ~urlicip~l (jeve p1revalecer·" 

Sf:tlt:.. c141~ Be~~$~:iÕ€·~:57 /-f- dt? -r·e~ver·(\·~t~··o d~~ 1.'79~:~ 
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EMENDAN°17 

Inclua-se no artigo 11 da PEC n 1 2, de 1993, ou onde couber, 
dispositivo dando ao parágrafo 11 do artigo 173 da Constituição Federal, 

a seguinte redação: c~. A-i~~ ~(.Jll ~ ~--~A.A?)) 

" Art;. 178 ... 

§ 1" A emprega pública, a goci&iade de economílfl mfe;ta e outra6 

entidadee; que explorem ativídade econômíca e;ujeítam-e;et ao regime jurídico pr6prio 

da9 empree;ae; privada~!}, inc/ue;ive quanto à fat8ncíQ, concordata, obrigaçõee; 

trabalhi6ta9 e tributária9." 

JUSTIJI'ICAÇAO 

A alteração proposta ao§ 11 do art. 173, da CF, objetlva sujeitar as empresas 
públicas, as sociedades de economia mista e outras entidades, quando explorem 
atlvidade económica, também, aos regimes de falência e concordata. 
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O Estado, ao atuar como se fosse uma empresa privada, deve arcar com os 
mesmos ónus que dessas se exigem. Assim, tais empresas estarão sujeitas ãs mesmas 
normas aplicáveis às empresas privadas, especialmente, quanto á sujeição à falência 
e concordata, o que induzirá, por certo, às empresas estatais aadotaremcomportamento 
mais competitivo e eficiente, impedindo, dessa forma, injeção de dinheiro público em 
estatais ineficientes. 

Sala q,e Sessões, em 9 de fevereiro de 1993. 

)~~C-&> 
Se:qador Albano Franco 
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EMENDAN°18 

Inclua-se, como altera~io a constar no art. 

10. da PROPOSTA DE EHENDA acima indicada, re~erência expres-

sa ao§ 2o., I e II do art. 173 da Constitui~ão, co• a se-

guinte redaç:lio• 

"Art. io. Os dispositivos da Constituição 

Federal abai>:o enumerados passam a vi gorar com as seg•.1intes 

alteraç;ões: 

uArt. 173 ••••••.•••••••••••••..••••••••••••• 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . " ....................................... . 
•.• ........ " .......... . 

~ 2o. As empresas p~bli~as e as sotiRdadP~ de 
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I - nio poderio gozar de privilégios ~Iscais 

nio eMt'enslvos às do setor privadop 

II nos termos da lei espec(flca em visor. 

estio suJeitas à falência e concordata as empresa~ públicas 

e de economia mista. 

JUSTIFICAÇÂO 

As empresas p~blicas e as sociedades de eco-

nornia mista devem estar suJeitas à ~alincia ou concordatar 

como, ali ás, pr·of'O~>to P<~lcl Gover·no F~·dtwa"l, ~-m :Li de nevem-

Emenda • Constitui;lo no. 48-A, de 1991. 

mentar, também parece pertinente, como entendeu o preclaro 

Relator da Comlsslo Especial PEC nQ. 48/91, Sr. Dep. 8ENITO 

GAMA, que, em seu Relatdrio de 9 de dezcmbr·o de 1992, apro-

vado por aquela Comimsio Temporária na Cimara dos Deputarias 

em igual data, assim se expressou: 

"Sujeição das empresas públicas e das 
sociedades de economia mista a proces
sos de ~alência e concordada muito 
contribuirá para diminuir os Privil~

gios dessas entidades em relação às 
empresas privadas, servindo, gualmente, 
para tornar eficientes suas administra
c;ões." 

, ·incisos I e II, do art. 173 da Constitur;lo, tal como pro~ 
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- --·-----· 

EspR~i.al - PEC no. 48/91, d~ C6ma~a B~• Deputadas. 

Por outro -lacfo, a Emenda ora popo~ta, comple-· 

ta o ~entido do ajuste ~iscal" A~ emp1re~m 1i p~blic~~ e Stlt1~~. 

dades de eccnon1ia mista, clentr·o elo es~,(wito de nlC)<:I~r·J1idacje e 

transpmrinc:ia p~blica, n~o porje1n p~rmAnecer (:CJll t1··~i:antento 

especial, devendo mer, pcr·tanto ~>asa{veis d~ fml&ncia ou 

concordata~ A ine·Pjciincim rie tale~ ~m~~~~e·~aa vem sande !~js

ternaticamente relevac~a e cober·ta com r~cursos pJ~)l ic:cs que 

penalizam o c9nt~ibui11te ~ sobJ~e~arregam o d~ficit pl1b1\(:o~ 

S€1 t<:\Íl!' e1mpr·•••~m r.>ct.o!;•.Htm cr,\t''<H::tet•·i'~:tic:<,H; <PH~ ,,u;'· .<Hn·m·:im<.>r·· 

daquelas do seto~ 1:~~ivado, r1~0 podem usufuritr ('lt) p~ivil~gio 

de ~Socorrer risco de sobrevivincia, c que, em ~ltiota ins

tlnc'ia, pie em questio sua prdpri·a ,)IJ•;tific~ltiva de man,Jten-

ç:ão. 

Há que se considerar, ainda, c aspecto da pr·dpria 

eficiincia attmini•trativm que deve or·ientar· m~ açS&s do ~s

tado fre11te ~sociedade. As;E;\m, entendemos que as dlretorias 

df~ t~:\i$ €1\lPI,.e"S~\\S dti~Vt':\m ~:;.er C:OI'H•t.jtu{d:at!:io Ç\ p;,~\t•·i:it'' de. C_:··i±é·N· 

rios t~cnicos, que garantam uma aten~io vDltada par·a ·o inte

resse-p~blico que, n~st2 (:~so, se <::c)rtf~1rlde 1:om o prr6~)t~tcl (;u··

c:·eS'!:",t:J do- empt''G~cnd i m«·~nt o .. 

A ~ropc!stm de Fmenda que cr·a apr·eset·ttamos, 

e"ãt'i Pftl''f'<~·i t':\mt!:~nt:e i ntt·~'f:JJ''i':\dcn ~'s fi ni':t'! i clc·:tdt·:~:~ c! o Aj•..tmt:~·:·~ Fi$ .... 

cal, e ~cntr·i!Juir~ pm1··a reafir·nlar h soc!~dade ~ deter·mina~io 

do Congresso NaciCI'l~l e do Gc)~erno Federal de c:or1duzir o 
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Pa{s ao apr·oveitamento instit:uclonal e econ8mico1 ~ondi~io 

in~lspensive1 ao seu des~nvolvilllento 

J>€ 6 t-LÇ;l-'VA, ~ Co N ~ \ ,·.HJ ( (. A6 .,., • '2. , . ' 
c~·. ~, & I 'H I ,., 1\ c"~ 4\ i) € Q ~·\ ~ ~) 

(kLo f!il A-íL6 A 

E. cA-fe T"e"l.IZ- A 

' 
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EMENDAN°19 

Ao art. 1~, com referência à letra L, acrescida ao 

Inciso 1. do art. 105 da Constitulç~o: 

Suprima-se a letra 1. acrescida ao inciso I do art. 

~ps da .ConstituicJo. 

JUSTIFICAÇXO 

E demasia perigosa instituir a aç~o direta de 

interpretaç~o do direito federal atribuindo a compet.éncia 

de sua apreciaç~o ao Superior Tribunal de Justiça, e dando 

â respectiva decls~o "eficacla contra todos e efeito 

vinculante, Inclusive para as instancias Jnrerlores." 

~- supress~o de instancias ou o estrangulamento de 

sua sb se 

rlgorosaaente excepcional. A 

deve admitir em carater 

apreciaç~o auitipla das 

demandas proporciona o confronto de teses e opini~es e 

favorece ••lhor ~.apuraç~o da verdade. "Aç~~ dJ~eta de 

interpretaçKo" é veiculo que pode conduzir a excessos 
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inco•patlveis com o Juizo plural, sob.·etudo se o 

Julga•ento tiver, co•o previsto, alcance vinculante de 

outro& 6rg«os. Inconveniente de posslveis declsUes 

contraditórias n«o basta para que se estabeleça verdade 

dog•&tica, por interpretaç:ro genérica, restringindo o 

poder de decidir de outras inst4ncias. E• principio, é 

pelo direito de recurso que se corrige• erros e anomalias. 

Sala das Sesstles, em/}de fevereiro de 1993. 

lia r 1 nh<f 

-l.a-""&( ~S"') 

L[( 
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EMENDAN°20 

Supriwa-se o art. 2o, com S§US paràgrafos. 

JI!STIFICAClíO 

O imposto sobre movimentaç~o ou transmiss~o de 

valores e de créditos, como proposto na emenda, é 
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ilegitimo e injusto. Contraria o sistema e o espir!to da 

Constitulç~o, visto que tere a cidadania (art. !nc. 

II); deforma ou nega o principio consoante o qual os 

!apostos ter~o caráter pessoal e ser~o graduados segundo a 

capacidade econOmica do contribuinte (art. 145, parágrato 

1~); suspende a vedaç~o da cobrança de tributos num mesmo 

exerctcio financeiro (art. 150, I II, b); cancela a 

imunidade reciproca entre a Uni~o, os Estados e os 

Municlpios (art. 160, VI, a), e assim desfigura o Estado 

Democrático de Direito (art. 1~). 

A 'par disso ~ inconveniente e inJusto porque opera 

"em cascata" e ating~ a populaç~o economicsmente fraca, 

pois intlulrà gravosamente na formaç~o dos custos e, em 

conseqO~ncia, na tixaç~~ dos preços de todos os produtos. 

Sala das Sesstres, em/)de de 1993. 

Jn~~~ú 
Senador· Josapbat Marinho 

/ 

-~~íi!!º""=~-!:!J~~_]~~~~;Ssk~;~b,:::::=::'l\_ .. 

A~~ 
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EMENDAN°21 

D!·se ao artigo 2• , caput, da PEC n• 2, de 1993, a seguinte redaçiio: 

"A Unl6o poderd in$tlt11ir, nos termos de lei complementar, com viglncia de 
doze meses, imposto sobre movlmentaç6o 011 transm!ss6o de valores e de crlditos e 
direitos de natureza financeira". /'-
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JUSTIFICAÇÃO 

1. Admite-se o caráter emergência! do imposto proposto pelo Poder 

Executivo para fazer face aos compromissos financeiros da Uniiio nos próximos meses. 

Por outro lado, conv~m lembrar que a reforma da Constituiçiio de 1988 terá inicio a S de 

Outubro de 1993. 

2. Dada a urgência de se conseguir uma solução definitiva para os 

desequilibrios financeiros da União, Estados e Municípios, a reformulação da 

constituiçiio pode e deve priorizar a reforma tributária ampla e capaz de promover um 

ajuste fiscal que harmonize as finanças dos governos nos três n!veis. 

3. Em vista disso, nada mais lógico do que limitar a vigência do 

lPMF a doze (12) meses. Com isso o Congresso Nacional fica comprometido a iniciar e 

terminar a reforma tributária em tempo habil e fazendo com que a nosa estrutura de 

impostos entre em vigência o mais breve poss!vel - ocasião em que se extingue o IPMF 

provavelmente, até mesmo antes dos 12 meses aqui propostos. 

Em suma, esta emenda trata o Imposto Provisório como provisório. 

Sala das Sessões, em 10 de Fevereiro de 1993. 

~~~ 
Senador Albano Franco 

~ 

3 ~~,v~ 
4 liA r .1.u.~. Y)~ ~\.l"I'Q 
s L L,-IL. v~~vO.(Á~ 
6 AÀo~~ 
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EMENDAN°22 

§ 22 - Ao imposto de que trata este artigo nio se 
aplica o artigo 150, III, "b" e VI, ''b", 
''c'' e ''d'', nem o disposto no I 52 do art. 
153 da Constitui~lo". 

JUSTIFICATIVA 

O Professor e Deputado Roberto Magalhies, em tra
balho sobre a imunidade reciproca teve oportunidade de assi
nah.l" que "a limita~io à imposi~lo ·de tributos está ligada 
ao surgimento da institui~ão parlamentar, tendo déter•inado 
mesmo a edi~lo da primeira Carta Magna; a do Rei Jolío Sem 
Terra, no distanti sdculo XIII. 

E na verdad!f, até hoje, a disciplina consti.tucio
nal dO poder de tl·ibutar é capítulo obr·igatório e impo1·tante 
de qualquer Carta constitucional moderna. 

Um dos princípios cons.titucionais que, nos 
federativos, logo se imp810 como imprescindível foi o 
NIDAfJE RECÍPROCA, recepcionado pela nos!ia Pl"imeira 
tui~io Repuhlicana de 1891, cujo art. 10 dispunha: 

"Aos estados Cé vedado) tribut•r b•n• t1 
f.rderai:s ou iitlrlli~O'Ii a C./lll"gO dll Unilo, " 
c:al!'lente. " 

r~rgimes 

da Il'IJJ
Con!lti'-

rt~ndllti 
rt~cipro-

A doutrina que deu suporte à iMunidade reciproca 
teve o1·igem nofi Estados Unidos, ao ensejo do ll/rlAdihg ClA!II/r de 
1819 entre o e10tado de Mar~land e a Unilo, quando·a Corte 
Suprema daquele país firmou a tese da imunidade dos meios de 
a~ão do gove1·no federal frente às pretll'tlsl!les do fi!!ICO esta
dual. 

Naquele julgamento o Juiz MARSHALL estabeleceu a 
má)(ima de que "o poder de tributar envolve o poder de des
t rui1·." 

Ou seja, se o estado tributa a Unilo e esta tribu-
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ta o estado, em seus bens e rendas, a federa~~o come~ará a 
ser destruída pela transferincia de tributos e re~~as de uma 
entidade para outra, pela vontade unilateral de cada uma. 

A nossa atual Constitui~lo, de 1988, seguindo a 
tradi~io de todas as anteriores Cartas Republicanas estabe
lece no art. 150, inci!io VI, alínea "a", proibi~llo de a 
Unillo, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios "ins
tituirCem> impostos sobre patrim8nio, renda ou !iervi~os, uns 
dos outros". 

E acrescenta sobre a proposta ora considerada: 
"Abre-se assim perigosa exce~llo ao princípio constitucional 
da imunidade tributária recíproca pressuposto da autono
mia dos entes políticos que integram o pacto federativo 
pela primeira vez em toda histórica republicana. 

Estados e 
ferincia 
0,25X. 

Isto significa que cada cruzeiro arrecadado pelos 
Municípios sei"IÍ tributado, quando objeto de t!·:.;,. 
bancária ou pagamento a fornecedores e pessoal, e• 

A determina~lo constitucional em preservar o Sis
tema Federativo, expressa em várias disposi~5es, pode ser 
ilustrada POI" mais duas delas, alé11 da que é objeto da pre
!iente análise." 

1nch>P I: 
O artigo 60 da Carta Magna estabelece no seu § 42, 

... 4R - Não fiill"li obJtrto de dei iberaf;flo a proposta 
tt~ndtrnttl 11 abolir: 

E o artigo 85 da Constitui~io disp~e que sio cri
mes de responsabilidade "os atos do Presidente da República 
~ue atentem contra a Constitui~lo Federal e, especialmente, 
contra: 

"I - a trKistlnci~t~ da Uni/lo;" 

Por outro lado, em se tratando de imunidade reci
proca, e sendo esta rompida em favor da União qual é o rom
pimento que se faculta aos Estados e Municípios? 

Nio há esta compensa~ão. O que existe é uma agra-· 
vante, contida no ··~g do artigo 22: 

... SR - O produto dltl lll"l"tiCI!Idilf:flo do t.tposto d11 que 
tr~t~t~t~ ••t• 11rt igo nJto se tlncontra suJeito 
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a qual quer IIIOd.!ll idadit dit repart i~Xo co111 
out I" a t~nt i dlldtl' fifdt~rad• "_ 

Ou •~Ja, vira-se a Constitui~lo d~ cabeça para 
baixo. Enquanto atualment~ 1111 ga1·ante a imunidade reciproca 
e a r~partição de imposto1!1 com as unidades federadas, pr~
tende-se agora acabar coM a imunidade e nio fazer a reparti
~ão. 

Nem se alegue que imunidade 1!1erá concedida na lei 
complementar regulamentadora da emenda constitucional. Se 
vai ser concedida na lei complementar, porque cassá-la na 

· Constitui~ão? 

A federação não se sustenta pelos favores de lei 
complementar e pela fixação de alíquota zero. A federação se 
mant~m pela grandeza dos princípios constitucionais. 

A fixação de alíquota, ainda que alíquota zero, é 
evidentemente o atestado da quebra do princípio constitucio
nal. 

Espera-se, face ao exposto, que a emenda 
lhida pelos eminentes integrantes desta Casa, 

Sala das Sess5es, em~de fevereiro 

Q_ 

seja aco-

de 1993. 
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EMENDAN°23 

~, {;__4_!2//fllL!J-/ /JL 1/f) €- D~ 
Di-se ao § 22 do art. 22 da Proposta de Emenda ~ 

Constituiç~o n2 2, de 1993, a seguinte redação: 

"Art. 22 ---------------------------------------

-----------------------------------------------------
I 29 Ao iMposto de que trata este artigo nio se 

aplica o art. 150, III, .b., e VI. A· .b.. e .d.. nem o 

disposto no I :5Q do art. 153 d·a Const ituiçio". 

JUSTIFICAC~O 

A presente emenda tem POl" ojet ivo conservar a 

imunidade tributária, prevista no att. 150, VI,~. da Constituição, 

que beneficia as entidades assistenciais, ou sem fins lucrativos, de 



Fevereiro de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NAÇIOJ'IAL (Seção II) Quinta-feira 18. _1621 

tlorte que a incidência do novo imposto, em apreciao;:ão, não as 

atinja. 

Tais entidades desempenham papel relevante, 

auxi 1 i ando o Estado na consecussão de seus fins, em án?as que se 

revelam d~ maior interesse pdblico, sobrevivendo fundamentalmente de 

recursos oriundos de doao;:5es e contribuio;:5es de terceiros, não sendo 

justo nem conveniente que uma parte de seu patrim8nio, por minima 

que seja, venha a se\- retil-ada 1i!Ob a forma de imPo9to, pois i9to 

resulta,-ia na diminuio;:ão · de suas pa\-cas economias e acabaria 

comprometendo ainda mais sua atuao;:ão. 

Ademais, vale observar que a imunidade, que ora se 

b~lSCa manter, tem sido uma constante no direito brasileiro, 

merecendo abrigo constitucional desde a primeira Carta Politica. 

JUI. 

.i:f: ti- CE.rh\ .9>1 

~·.v 7 t.l r,l € "'-' c , " 

{.>' ;·.'.. L. F IJ ' 

t 
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EMENDAN°24 

§ 29 do Art. 29, com a seguinte redação: 

"Ao imposto de 
o artigo 150, 
o disposto no 

JUSTIFICATIVA: 

que trata este artigo não se aplica 
III, "b" e VI, "b", "c" e "d", nem 
§ 59 do Art,l53~onstituição". 

A redação contida no § 29do Art. 29 da PEC n9 48/91 
violenta o principio constitu~ónalda imunidade recíproca dos 
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entes tributantes, consagrado em todas as Constituições 

blicanas. 

Rep_!:! 

A presente proposta objetiva, salvaguardando o 
princípio, impedir que haja transferência de recursos dos Esta 

dos e Municípios em favor da União, " lfl 
Sala das Sessões , ~de fevereiro de 1993 

~I) · .S ~~~::. 1 
•• 

/' ( ~i f 

. ' 

--·. 

' ( 
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S 29 do Art. 29, com a seguinte redação: 

"Ao imposto de que tra'ia este artigo não se aplica o 
artigo 150, III, "b" e VI, "b", "c" e "d", nem o 
disposto no § 59 do Art. 153 da Constituição." 

JUSTIFICATIVA: 
A redação contida no § 29 do Art. 29 da PEC n9 02/93 violenta 
o princípio constitucional da imunidade recíproca dos entes 
tributantes, consagrado· em todas as Constituições Republica
nas. 
A presenta proposta objetiva, salvaguardando o princípio, i!!! 
pedir que •aja transferência de recursos dos Estados e Muni
cípios em f~vor da 
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EMENDAN°26 
O Parigrafo 2g do artigo 2g da Proposta de Emenda 

Consti.tuc:ional nQ 48, de i99i, passa a to~1· ~•' ~;eguint~~~ n~dação: 

'' Parágrafo 2g Ao imposto de que trata este artiDp 
n~o se aplica o Art. 150, III, ~e VI, t. ~ ~ ~, nem o dimpost~ 
no parág1·afo 5g do Al"t. t53 da Const i.t~tiçãa." ~ 
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Justificativa 

A queda da imunidade reciproca é precedente 
extremamente grave: o dispositivo que esti elimiri~ndo consta nlo 
apenas na Constitui;lo de 1988: ele esteve presente em todas as 
cartas constitucionais{de nossa Repdblica. 

Na situac:lo atual das contas federais, a queda da 
imunidade para o IPHF confere, 6 Unilo, o direito de se apoder~r 
de uma fatia de esforço tributirio ·de Estados e Municipios, 
diminuindo-lhes a renda disponível para atender às necessidades 
de seus·~idadlos. 

Esta prerrogativa vem n~~ontramlo da história. 
negando principies bisicos da Carta de 1988, onde se aproiundou a 
independlncia dos diversos niveis de Doverno. Em termos de 
pdblico, é importante assinalar que o atual sistema é certamente 
ma).s eficiente que o antel-ior, onde a· gesHío c•?.'n·tl-al.izada de 
recursos estabelecia uma barreira entre governantes e gov•rnados, 
impedindo que os cidadlos cobrassem seus direitos daqueles a quem 
tnllnsferiam l"ecln·sos, sob a forma de tl-ibutc)s .. 1\ 

~: 
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EMENDAN°27 

Dê-ae ao parã&rafo 3~ do art. 2g_ O SBjtUlnto 

conteúdo: 

t 3~. O produto da arrecadaç~o do i•posto de que 

trata este arti&o serã repartido pela Uni~o com os Estados 

e os Mun1c1pioa, se&undo dispuser a lei co•plementar • 

.JUSTIPICAÇXO 

Nada Justifica que o produto da arrecadaç~o do 

créditos n•o seJa suJeito "a qualquer modalidade de 

repar~iç•o com outra entidade federada.• Se a emenda 

supriae vantarens tributãrias dos Estados, e se est&a e os 

Municipios, até por efeito da inflaç•o, experimenta• 
, 

craves d1t1culdades t1 nane e 1 r as, e Justo que essas 

unidades participem do produto da arrecadaç•o do novo 

!aposto, contorae for estabelecido na lei comple•entar. 

Sala das Sesstres, e•/}de de 1993. 
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EMENDAN°28 

DJ-se ao parágra_fo 40 do artigo 20 da PBC no 2, de 1993, a seguinte 

' - 411 - Do produto da arrecadaç(lo do Imposto de que tratll este 
artigo ser(lo destinados: 

popular;_ 
I - vinte por cento, para custeio de programas de habitaçllo 
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JUSTIFICAÇÃO 

1. H6 um consenso entre os economistas - e o pr6prio Go'ferno · 

Federal reconhece • que o crescimento acelerado do endividamento interno contribui 

para a elevaçlo das taxas de juros que, por sua vez," agravam ainda mais o processo 

inflacion6rio. 

2. O combate l inflaçllo ~ a tarera mais urgente e mais essencial para 

se retomar o crescimento econ6mi~o. Nada pode ser feito, por~m, quando o mercado 

financeiro oferece rendimentos reais muito acima do que se pode obter com a produçlo 

de bens e serviços e do que se. pratica no mercado internacional. 

3. O especulaçlo, entretanto, s6 diminuir6 quando se diminuir a 

rentabilidade confort6vel da atual ciranda financeira. Esta, por sua vez, s6 pode ser 

reduzida, reduzindo• se o endividamento interno. 

Esta emenda visa assegurar o uso mais nobre· que se pode fazer neste 

momento dos recursos do ·JPMF. ~ isto que viabilizar6 a retomada do crescimento e 01 

pr6prios projetos sociais. '-J..~ / 
Sala das Se~ \(de Fevereiro de 1993. 

i~ Seaador A~ 
2·-~ e~hi 'it.ra<l> 

4~-~ft· 
~ 

6 

9±+v..:::;?~ 
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EMENDAN°29 

Acrescente-se ao artigo 2° da PEC n° 2 de 1993, o seguinte parlgrafo S•: 

'Art. 2• •.. 

5• - Na data da viglncia da lei complementar de que trflta o 
caput deste artigo ficard suspensa a contribuiçt1o social dos empregadot!-'>incidente sobre o 
faturamellto das empresas•. 

JUSTIFICAÇÃO 

1. O Governo Federal demonstrou intenção de simplificar a atual 

estrutura tributária. Ao propor o IPMF, ele se comprometeu a suprimir outros impostos. 

2. O IPMF tem a virtude de ampliar a base de arrecadação e incluir 

nela inúmeros contribuintes potenciais que hoje operam à margem da tributação. Mas, 

ele tem o defeito de penalizar os contribuintes regulares que já pagam uma carga pesada 

de impostos. Essa duplicação é .injusta. 

3. A compensação aqui proposta visa, portanto, atender aos objetivos 

de simplificar a atual estrutura tributária e promover a justiça tributária • assegurando, 

ao mesmo tempo, o adicional de arrecadação pretendido pelo Governo Federal. 

Em suma, esta emenda restaura a proposta original do Poder Executivo. 

Sala das Sessões, e~e Fevereiro de 1993. 

~~~ 
Senador Albano Franco 
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EMENDAN°30 

Acrescente-se ao artigo 2° da PEC n° 2 de 1993, o •P.r;u;nle parágrafo s•: 

"A.rt. 2a ... 

5• - Na data da vigência da lei complementar de que trata o caput 
deste artigo ficará suspensa a contribrtiçilo social dos empregadd#'fncidente sobre o · 
lucro". · 

JUSTIFICAÇÃO 

. 1. O Governo Federal demonstrou intenção de simplificar a atual 

estrutura tributária. Ao propor o IPMF, ele se comprometeu a suprimir outros impostos. 

2. O IPMF tem a virtude de ampliar a base de arrecadação e incluir 

nela in6meros contribuintes potenciais que hoje operam à margem da tributação. Mas, 

ele tem o defeito de penalizar os contribuintes regulares que já pagam uma carga pesada 

de impostos. Essa duplicaçilo é injusta. 

3. A compensação aqui proposta visa, portanto, atender aos objetivos 

de simplificar a atual estrutura tributária e promover a justiça tributária - assegurando, 

ao mesmo tempo, o adicional de arrecadação pretendido pelo Governo Federal. 

Em suma, esta emenda restaura a proposta original do l'oder Executivo. 
· \IV 

Sala das Sessões, em \V de Fevereiro de 1993. 
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I 

EMENDAN°31 

Suprima-se o artigo 31 da Proposta de Emenda à 
Constituição nl! 02, de 1993. 

J U S T F C A Ç Ã O 

Da leitura do texto normativo contido no art. 1 g da 

Proposta de Emenda Constitucional em exame, verifica-se que dentre as 
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alterações preconizadas acham-se a extinção do adicional ao imposto de 

rend~ de compet.;nci~ dos Est~dos, previsto no inciso 11 do ~rtigo 155 dcs 

Constituição vigente e do imposto sobre vendas a varejo de combustfveis 

líquidos e gasosos, de competência dos Municípios. 

Tais extinções teriam como objetivo reduzir a carga 

tributária em face de criação do imposto sobre movimentaçlio ou transmissão 

de valores e de créditos de natureza financeira, imposto este a ser exigido 
sem a observância do princípio da anterioridade. 

Todavia, o artigo 31! da Proposta, ao tratar da 

extinção do adicional ao imposto de renda sobre lucros, ganhos e 

rendimentos de capitaL preceitua que o mesmo somente será eliminado a 

partir de 1 u de janeiro de 1996, sendo cs sues alíquota reduzida cs dois e meio 

por cento no exercício de 1995. 

Desta forma, de pouco proveito será a eliminação do 

adicional, pois durante a vigência do imposto sobre movimentação financeira 

(até 31 de dezembro de 1994) o mencionado adicional continuará a ser 

exigido. 

Essas as razoes que nos levaram a propor a 

supress:2ío do csrtigo 31 d~ Proposta, tendo em vistes que o dispositivo em 

questão prolonga indevidamente a vida do adicional extinto no artigo 1 !!_ 

/ f de fevereiro de 1993. 
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EMENDAN°32 

SuprirM·se o .!litigo 41 da Proposta de Emenda ~ 

Constituiçio nl 02, de 1 993. 

J U S T F C A Ç Ã O 

Da leitura do texto normativo contido no art 1! da 
Proposta de Emenda Constitucional em exame, verifica-se que dentre as 

<!!Iterações. preconizaci<Ss acham-se <!I extinção do adicional ao imposto de 

renda de competência dos Estados, previsto no inciso 11 do artigo 155 da 

Constituiç:aío vigente e do imposto sobre vendas a varejo de combustíveis 

lrquidos e gasosos, de compet!ncia dos Municrpios. 

Tais extin~s teriam como objetivo reduzir a carga 

tributária em face de criação do imposto sobre movimentaç:aío ou transmissão 

de valores e de créditos de natureza financeira, imposto este a ser exigido 

sem a observ!ncia do princípio da anterioridade. 

Todavia, o artigo 4! da Proposta, ao tratar da 

extinç~o do imposto sobre vendas a varejo de combustrveis lrquidos e 
gasosos, preceitua que o mesmo somente será efiminado a partir de 1! de 
janeiro de 1996, sendo a sua alíquota reduzida a um por cento no exercício 

de 1995. 

Desta forma, de pouco ou de nenhum proveito será 

a etiminação do referido imposto municipal. pois durante a vigência do imposto 

sobre. movimentação fin<Snceira {até 31 de dezembro de 1 994) aquele tributo 

continuar.6 a ser exigido. 

Essas as raz&!s que nos levaram a propor a 
:supressão do artigo 41 da Ptoposta. tendo em vista que o dispositivo em 
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questão prolonga indevidamente a vida do imposto sobre vendas a varejo, 

extinto pelo <'!lrtigo 11. 

--

Sala de Sessões, erJI\ J.} de fevereiro de 1993. 

~;00fl ph ,,'-1 \'1\f,r•• 

~~~ .· ~;o!) r>.··" ) ].::..r:J·Y~Â •. 
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EMENDA N° 33. 

Di-5e a seguinte reda~ão ao pará~ra~o 6R do Art. 401 

''Art. 40 •••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••• '' 
§ 62 .,. As apo111ent ad·or i as. e pensões dos ser v i dores pÚ

bllca's ~ederals serão custeadas com recursos provenientes do Or~a•tmto 
Fiscal da União e das contribui~Ões dos servidores. na ~OrMa da lei • 

.JUSTIFICAÇIO 

Esta proposta pretende corrigir de~initivamente a ~la

grante distor;lo con~igurada na r~iterada alocação de recursos de con
tribui;ões sociais para o custeio de aposentadoria e pensões dos ser
vidores públicos civis e militares, que têm regime de aposentadoria 
diferenciado dos segurados da Previdência Social, e para ci qual não 
contribul·ram de ~orma sistematlca. · 

A reda;ão do dispositivo não é clara. A rigor as con
tribuiçÕes sociais compõem, tan1bém, os recursos da União. A seguridade 
social é parte da União. Assim, para garantir a efetividade desta pro
posta é necess,rio que a redaç:lo seja modi~lcad~, explicitando que os 
recursos alocados pela União para custeio de seus encargos previden
ci,rios <EPU> seJam provenientes do Or;amento Fiscal • 

Inversamente, poder-se-' veda~ o.uso das contribui~ões 
da seguridade social para o custeio das aposent~dorias e •ensões dos 
servidores civis da União. -
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o~ 

Suprimir o Art.5g da Proposta 
Constitucional e renumerar seu art.6g. 

de Emenda 

Justificativa 

A proibic~o ~ expans~~. em 
mobili,ria de Estados e Hunicipios, 
inconsistente com as diretrizes do atual 
de fundamento econômico e financeiro. 

ter~os reai•, da divida 
afigura-se totalmente 

gover_no, a 1 ém de carecer 
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Desde que assumiu o governo, o Presidente Itamar 
Franco tem manifestado seu repddio i situaçlo em que se encontra 
a economia brasileira, sufocada por recesslo que já dura 12 
anos, com visivel piora da qualidade de vida da popula;lo.Durante 
a dtcada de 80, e att o presente ano, o povo brasileiro tem 
assistido a um circulo vicioso que combina deterioraçlo das 
finanças da Unilo e queda do nivel de atividade econBmlca, com 
dramáticas consequências sociais. Neste período, o investimento 
foi brutamente reduzido, com efeito multiplicador perverso sobre 
o nivel de renda. 

A reverslo deste quadro requer 
investimento, utilizando todos os. mecanismos 
transferir recursos de setores líquidos a outros, 
investir, criando emprego e expandindo a renda. 

A Constituiçlo de 1988, ao expandir 
tribut'ária de Estados e Municípios, dotou estas 
maior capacidade de captar recursos. 

incentivo ao 
que pe1·mitam 
desejosos de 

a competência 
instâncias de 

Nlo há ddvida que casos houve em que, i maior 
disponibilidade, correspondeu uma expanslo desordenada de gastos 
correntes, com visivel ineficiência alocativa. Há, no entanto, 
diversos casos em que a independência fez-se acompanhar de 
seriedade e amadurecimento administrativo. Nestes casos, 
expandiram-s~ investimentos e melhorou-se a qualidade dos 
serviços prestados ao pdblico. A expanslo dos gastos, calibrada 
pela maior disponibilid~de de recursos, permitiu manter o 
endividamento a niveis compatíveis com a receita, base de 
afel"içfío da capacidade de pagamento. 

E neste contexto que cabe situar a impropriedade 
da restriçlo geral ao crjscimento da divida mobiliária. O vulto 
das obras a serem conduzidas pelo setor p~blico nlo permite ~ue 
sejam financiadas, apenas, a partir da receita corrente: ' 
fundamental que se disponha de recursos de emprtstimos, que 
permitam conduzir investimentos, hoje, a partir da garantia de 
receitas futuras.Dentre o conjunto das fontes disponíveis de 
financiamento, extremamente escassas,a divida mobili,ria 
representa alternativa ágil e de custo relativamente baixo, 
sempre que a situaçlo financeira do emissor esteja equilibrada. 
Embora seja claro, no Brasil de hoje, que se deva buscar 
associaçlo de re~ursos pdblicos e privados, a contençlo do 
endividamento, como colocada, acaba se tornando fator de 
limitaçlo do crescimento. 

O congelamento dos niveis de endividamento 
mobiliirio dá tratamento igual a situaç5es desiguais, penalizando 
Estados e Hunicipios que vim desenvolvendo esforço •'rio de 
aumento de receitas próprias e de racionalizaçlo de despesas e 
que, exatamente por isso, têm controlado o seu nível de 
endividamento. · 
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A aprovaç~o deste dispositivo, p~lo Senado, 
significa abdicar de poderes que, mui sabiamente, lhe foram 
conferidos pela Constituiçlo de 1988: seria-ignorar o pr~ceito, 
consubstanciado no inciso IX do A1·tigo 52, C!lte outo1·ga, ao Senado 
Fede1·a1, competência· pa1·a "estabelecei" 1 imites globais e 
condiç5es para o montante da divida mobiliiria dos Estados, do 
Distl·ito Fede1·a1 e dos Mltnicípios". 
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EMENDAN°35 

Dê-se ao §49 do art. 29 da Proposta de Emenda à Constitui 
ção n9 2, de 1993, a seguinte redação: 

"§49 Do produto da arrecadação do imposto de que trata es 
te artigo serão destinados vinte por cento para custeio de programas de 
habitação popular e cinco por cento para custeio de saúde". 

JUSTIFICAÇJ\0 

Tornou-se consensual a constatação de que a saúde pública 
no Brasil atravessa uma situação caótica. A principal causa é, reconhe
cidamente, a escassez de recursos orçamentários para as atividades de 
custeio. A demanda de serviços de saúde por parte da população cresceu 
abruptamente em função da extensão do sistema de atendimento público 
aos não segurados da previdência ~ocial,. garantida pela Constituição 
de 1988. 

Por outro lado, a Carta Magna vinculou em carãter perma -
nente recursos para a educação e para o seguro-desemprego. E, agora, a 
Proposta de Emenda Constitucional ora emendada vincula vinte por cento' 
da arrecadação do IPMF(imposto sobre movimentação ou transmissão de va
lores e de créditos e direitos de natureza financeira) para atender, em 
caráter transitório, aos programas de habitação popular. 

Os recursos provenientes das contribuições sociais de quê 
tratam os incisos I, II e III do art. 195 da Constituição destinam-se à 
financiar a seguridade social. Esta abrange,, hoje, a saúde, a previdên-
cia e a assistência social, mas é notório que a previdência açambarca a 
maior parte dos recursos, dado o grande contingente de beneficiários e 
a extensão dos beneficies previstos. A saúde e à assistência social são 
destinados os Poucos recursos que sobram. 

Ademais, a arrecadação da contribuição previdenciãria dos 
trabalhadores diminuirá em consequência da instituição do IPMF, uma 
vez que a aliquota da contribuição sofrerá ~decréscimo de 0,25' pa
ra compensar o IPMF que passará a ser devido. Assim sendo, a prin~ipal 
fonte de financiamento da saúde será afetada desfavoravelmente. 
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Urge compensar, pelo menos, esta nova perda. A nossa pro
posta, se aprovada pelos ilustres Pares, promoverá a indispensável 
compensação no período transitório de vigência do IPMF, ao fim do 
qual todos esperamos debelada a recess~o • 

.J ;!LA IJ1f> '56'><:..:-..> l ;;T,M. .l--1 I;? /r;; 3 
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Cid Carvalho 

- Jl.f:f.oi'.SO .raJ'!'.argo 

" ' - r.u!s Jllrerto 

- Márcio ~acerda 

-"João Rocha 

- Moisés APrão 

- Ronaldo Aragão 

1J t:1- ~ t0 -~ K z i._.~ 
- Nela.on Wedekin 

- Marluce Pinto -
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-- Beni Ver:as 

- Eva Blay 

- José Paulo Bi~ca 

- Lourival Bapt~sta 

.· .' ,-; {~ ~"V'C f! /1 C$ML: Magno Bacelar 

l'lfredo Ce.rnnos 

--r,. ~" - Pedro Teixeira 
I'" I ~~I 1<'7 

Passarinho 

- Gilherto ~~i-r<'.n ·a 

' 

saraiva 

- Eduardo Sunlicy 

· - Amir Lando 

- Onofre Quinan 

_,Nabor Júnior 
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EMBNDAN°36 

Dê-se à alínea "a", do inciso I, do Art. 102, a redação 
seguinte: 

~"Art. 102 -

I -

.............................. ~ ............ . 

............................................. 
a)- A ação direta de inconstitucionalidade de 

lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação decla 
ratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo 
federal ou estadual." 

J U S T I F I C A C K O 

Julgamos que a extensão da comnetência prevista neste 
dispositivo a Governador de Estado contribuiria para a eliminação 
de um grande número de ações judiciais.a n!vel estadual. 

em /f de fevereiro de 1993 
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EMENDAN°37 

Dê-se ao § 29 do art; 29 a seguinte redação: 

"Mt. 29 . ...........................•••.....•...........••.. 

§ 29 - Ao imposto de que trata este artigo nao se 
aplica o disposto no art. 150, III, "b" e VI, "b", "c" e "d", 
nem o que preceitua o §59 do art. 153 da Constituição.". 

JUSTIFICAÇÃO 

A redação contida no § 29 do Art. 29 da PEC n'? 
48/91 violenta o principio constitucional da imunidade rec!pr2 
ca dos entes tributantes, consagrado em todas as Constituições 
Republicanas. 

A presente proposta objetiva, salvaguardando ·o 

principio, impedir que haja transferência de recursos dos Esta 

dos e Municípios em favor da União. 

Sala das 'Sessões .-,em P de fevereiro de 1993. 

frt (/~ 
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EMENDAN°38 

O § 49 do Art. 103, passará a ter sequinte redação: 

"1\rt. 103 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

§ 49 - A ação declaratória de constitucionalid~ 

de poderá ser proposta pelo Presidente,da República,pe 
la 'Mesa do Senado Federal, pela ~esa da Câmara dos 

Deputados, pelo Governador de Estado ou pelo Procura 
dor Geral da República." 

Julgamos que a extensão da competência nrevista neste 

dispositivo a Governador de Estado, contribuiria para a elimina 
cão de um qrande número de ar.ões judiciais a n!vel estadual. 

Sala das Sessões, em /I- de fevereiro de 1993· 
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,, . 

A alínea ."b", do inciso X, do§ 29, do Art. 155, :oassar;;i 
a ter a seguinte redação: 

"Art. 155 
§ 29 

X- ••••••• • • • • • • ••••••••••• • • • • • • • • • • •• • • • •••••• 

b)- Sobre operações que destinem a outros Estados 
petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis 'liquide<; 

.e gasosos dele derivados, quando destinados a cornerciali 

zaÇão ou indust;l:'ializac;:ão, e ener~ia elétrj,ca:" 

J u.s TI FI c A cÃo 

c i ais en:t ren tau-.:.,;; pul. c:.vucl.,;, a.& unJ.Ud.Cl<o<» u.« ~ "'u"'.r açao, que acarl'JJ! t;~ 
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siÇJnificativa perda de receita, é necessário que se buscrue a solu 

ção definitiva através do aperfeiçoamento do dispositivo constitu 

cional. 

'. 

Sala das Sessões, em ~de fevereiro.de 1993 

"''r (J J;tt~tl-

j)'Í,.,. G-, fJ S),"-9-"' 
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EMENDAN°40 

Fevereiro de 1993 

~ 

. t ' •• { ~ -(""!.('/ •;, 

A al!nea "a", do inciso IX do §· -~-"', do Art. 
155, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 155 - •••••••••••••••••••••••••••••••• 

§ 29 - .................................... 
IX - •••••••••••••••••••••••. -.............. . 

a) - Sobre a entrada de mercadoria impo~ 

tada do exterior, ainda quando.se tratar 
de bem destinado .a uso, consumo ou ativo 
fixo do estabelecimento, ou para uso ou co~ 
sumo do importador, assim comC'.l serviço .. pres 

. -
tado no exterior, impç:>sto es.te ·que cabe rã 
ao Estado de destino fÍsico da mercadoria, 
do bem ou do serviço, podendo ser exigido 

'~-- / ' . '' ' 

por ocasião do desembaraço adu.al)eiro." 
" 
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Tendo em vista o grande volume de demandas 

judiciais enfrentadas por todas as Unidades Federadas, urge que 

se busque a solução definitiva da querela per via aonstituci2 

nal. 
Com efeito, extrapola o número de cém mil 

~ movidas contra, tanto os Estados quanto a Receita Federal. 

SaÍa das Sessões, em /~de fevereiro de 1993. 

Senador BENI VERAS 

~ 
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-.Cf-·,;,c -,.,_, Co t<: d' 

&d,fr,~ 

/ 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Discussão 
da Proposta de Emenda à ConStituição n~_2/93, e das emendas, 
em primeiro turno. - _ . -

Não havendo quem peça a palavra1 encerro a discussão. 
(Pausa.) -- -_. · 

As emendas serão remetidas, para exame, à Comissão 
de ConstituiÇão~ Justiça e Cidadania, nos termos do art. 359 
do Regiinertto Interno. 

O Sr. Albano Franco- Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
conforme determina e preceitua o Regimento, e V. Ex~ asseve
rou, peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Nobre Sena
dor Albano Franco, a discussão foi encerrada, mas dou-lhe 
a palavra para V. Ex• fazer uma breve comunicação, já que· 
não falou durante a discussão. 

O SR. ALBANO FRANCO- Lamento o nosso desenten· 
dimento, Sr. Presidente, porque entendem-os que V. Ex• teria 
efetivamente aberto o espaço regimental para discussão. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A Presi· 
dência reabnente abriu a palavra, mas como nenhum Senador 
a pediu, encerrei a discussão. · 

Concedo a palavra a V. Ex~ para uma breve comunicaçãO 
sobre a matéria. 

O SR. ALBANO FRANCO '(PRN- SE. Para uma breve _ 
comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. 
senadores, o objetivo das ri.ossas emendas à proposta do _ajuste 
fiscal do Governo é, principalmente, no sentido de .voltar 
à proposta original do Governo que. chegou ao Congresso 
N'aeional. 

Algumas das nossas emendas principais Visam, efetiva: 
e primordialmente, assegurar a iniciativa da proposta inicial 
do GovernO; refiro~me, aí, à questão de que 50% dos recursos 
arrecadados do IPMF terão o destino de abater, a nossa dívida 
interna, ou seja, o Governo res&atará parte dos seus títulos 
mobiliários~ que hoje provocam e promovem as elevadíssimas 
e insuportáVeis ta,xa_s de juros cobradas no mercado financeiro. 
Desta forma, a nossa·emeoda visa preservar a própria origina-
lidade do projetp de ajuste- fiscal d() GovernQ_. C- • • 

Nos'Sa outr*emenda·visa efetivam·ente assegurar a transi~ 
toriedade do prOjeto de ajuste fiscal através do IPMF, viSa 
garantir que somente por'12 meses, á partir da sua vigência, 
terá validade esse imposto. Por -que essa nossa proposta? Por
que teremos, no final dest~ ano, a revisão con~~tucional, Que 
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possibilitará, finalmente, uma ampla reforma tributária neste 
País, quando esperamos conseguir aquilo que o País almeja: 
ampliar o universo dos contribuintes. 

Por isso, porque a sociedade tem dúvidas da aceitação 
do IPMF, a nossa emenda visa assegurar, asseverar a transito
riedade, como também outras emendas de nossa autoria vi
sam, conforme estava previsto na proposta original do Gover
no, retirar, diminuir alguma outra carga tributária, no sentido 
de amenizar, aliviar as conseqüências do IPMF. Propomos, 
inclusive, a eliminação do Cofis, ou seja, Finsocial, que foi 
também fruto ·do estudo, da análise original do projeto do 
Governo, como também o próprio projetO Original do Go
verno chegava a admitir- a eliminação, em alguns casos, da 
cobrança do IPI. Fizemos essa proposta que visa, efetiva
mente, amenizar as conseqüências do IPMF. 

Por que fizemos essa proposta de emenda, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores? Porque vamos votar favoravelmente a_o 
IPMF, pois não podemos deixar o Governo ser íriviabilizado. 
Sempre defendemos, aqui e fora deste plenário, que o Go
verno precisava reduzir· ou eliminar o seu déficit público, e 
somente através do ajuste fiscal isso seria possível. 

Portanto, não poderemos, neste moínento, deixar de dar 
esse crédito de ConfianÇa ao Presidente Itamar Franco, homem · 
digno, de conduta reta, que merece esse crédito de confiança. 

No entanto, as nossas emendas visam efetivamente asse
gurar uma melhor destinação-dos recursos do IPMF. Por isso 
as nossas emendas têm a simpatia, a compreensão dos Srs. 
Senadores, como tambéin do próprio Governo, com quem· 
temos dialogado: com· Sua Excelência o Senhor Presidente 
da República, e com o- Ministro da Fazenda, Sr. Paulo Had- · 
dad. 

Eram essas as explicações, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
a respeito das nossas principais emendas que foram lidas há 
poucos instantes. 

Era· o que tinha a d~r, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDE;I'jTE (Humberto Lucena) - Item 2: 

DiscuSsão, em. t'!lrrio úriii:ó, do Projeto d~ .~i .do .. 
Senado n• 393, de 1991-Complementar, de autori~ do .. 
Senador Moisés Abrão, que altera .a redação do § 2•. 
do art. 2• e do § ·2• do art. 4• da Lei Complementar 
n• 24, de 7 de jan,eiro de 1975, tendo 

Parecer f~v0r~vel, sob n• 37,0, de 1992, da Co-
missão . , 

.---de Assuntos Económicos .. 
O Sr. Josapbat Marinho -Sr. Presidente, peço a palavra 

pela ordem. 
O SR. PRESIDtNTE (Humberto Lucenà) - Concedo 

a palavra a 'o nobre séi:tildór. . ' ' " · · · 

O SR. JOSAPHA~ MÀRINHO (PFL ~.BA. PeÍli Ór!lem .. 
Sem revisão do orador,) - Sr. Presidente, releve V. EX' a 
indagação: Qual a !leçlaração final da !)lesa a respeito do. 
projeto de emenda à Constituição? . J J , 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Foi 'eneer
rada a discussão, com· áPresentaçáo de edt~tidas, e a matéria 
volta à Comissão de Constituição, JustiÇa é Cidadania. 

O SJt. JOSAPfi:Á.r,MARINHO ~ ~~íto obrigado a V. 
EX' , ' .L ~- • 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Sobre a 
mesa, requerimento que será lido peta Sr.~l~ Secretário. 

É lido e aprbvado o seguinte '· 

REQUERIMENTO N• 158, DE 1993 

_Sr. Presidente, 
Requeiro, nos termos do art. 279, c, do Regimento Inter

no,- o adiamento da discussão do Projeto de Lei do Senado 
n(> 393, de 1991-Complementar, de autoria do Senador Moisés 
A.brão, que altera a redação do § 2~' do art. 2(1 e do_ § 2~" 
do art. 49 da Lei Complementar n~" 24, de 7 de janeiro de 
1975, a fim de que seja feita no dia 5 de março de 1993. 

Sala das Sessões, 17 de fevereiro de 1993.- Mauro Beoe
vides. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Aprovado 
o requerlniento, a matéria sai da Ordem do Dia pata a elã. 
retomar na data aprazada. 

. O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Esgotada 
a matéria constante da Ordem do Dia: · - · · - · 

Passa-se à apreciação do Reé.}ueriiÍleiito n(> 156/9.3, de ur-
gência, lido no Expediente, para o OfíciO n(> S48/92. -

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer 

sentados. (Pausa.) · 
Arpvoado. . . 
Aprovado- o. requerimento, passa-se à imediata ã.precia-

ção da matéria. · · -
Nós termos do disposto no art. 140, a, do Regimento · 

Interno~ designo o nobre· Senador Esperidião Amin para pro-
ferir parecer. · · · - · 

Discussão, em turno único, do Ofício- "S" 48, de 1992, 
'da Prefeitura Municipal de São Paulo, splicitando autorização 
para emitir Letras Financeiras do Tesouro Municipal LFI'M/ 
SP, destinadas ao giro de 88% da dívida mobiliárill 'vencív~l 
·no I• semestre de 1990. - - ~ ·~- -~ 

Pare.ce~; de Plenário sobre o Ç)ffcio. "S" 48, de 199f,. pedi
do da.Prefeitura Municipal de São Paulo, solicitandO autori
zação pata e~itir Letras' Fianceitas- do Tesouro Nadonal 
LFI'M/SP, destinadas ao giro de 88% da dívida mobiliária 
vencível no I• semestre de 1993. ~ · 

O SR. ESPERIDIÂO AMIN (PDS '-'- SC. Para 'proferir 
parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs'. sena-
dores: . . _ 

· l. ' A Prefeitura-·do Muniçípio_4e_ &i_o,I!3:ulo sql!c!t~ &a~J:to
rização do Senado Feder,al para emitir Letras Financejras do., 
Tesouro Municipal LFI'M/SP, destinadas. ad giro de 88% de 
3.974.426.744 títulos da espécie, vencíveis no I• semestre de 
1993. ' • 

. 2, . A matéria ~h e:çame é regulada pela Resolução n•. 
36/92, do Senado Federal, que estabelece as condiçpÇs e limi
tes pari operações de crédito de Estados, Distrito federal 
e Municípios, bem como de_suas autarquias. . , 

3. . Com relação à instrução do pedido, a solicitànte apre
senta os documentos eXigidos_ pera · cii3da resolu-ç~ô .. Cabe 
observar que a Delegacia da Receita Federal em Sã(), P.aulo 
expediu "Certid~o Posi~iva de DébitO", caracterizando 'c;> débi
to daquela Prefeitura junto à União (Cr$810,07 relativos ao 
Imposto de Renda retido na fonte), embora a resolução do 
Senado não exija a. referida certidão.. , , , . . 

4. O. Banco·Central do Brasil afinna em seu1parecer 
que a· operaÇão se encontia dentro. dos limites pre\;istos na 
Resolução n~' 36192, e que ·não causará maiót impáctó na mer-
cado mobiliário. ~ ~ . 

· 5. No-mérito, des.tacamos que a operação sOb, exame 
não representa dívida nova ·e assim, não acarretar~ maior 
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pressãÕ no mercado mobiliário. Ademais, a emissão repre
sentará o giro de 88% dos títulos vencíveis no 19 semestre 
do próximo ano. Por fim, convéni Salientar que, com esta 
operação, o perfil do.endividamento mobiliário da Prefeitura 
do Município de São ,I~a.uJo será alongado - reduzmd~-se 
para 8,1% os títulos com vencimentos em 1993 e aumen~ando · 
para 18,36% os títulos vencíveis el!l1996. --_ --

6. Diante do exposto somos favoráveis à operação de 
crédito, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 11, DE 1993 . 

Autoriza a Prefeitura do Município de São Paulo a emitir 
LFTM/SP destinadas ao giro de 88% de 3.974.426. 744 títulos 
vencíveis no 19 semestre de 1993. 

Art. 1' É a Prefeitura do Município de São Paulo auto
rizada a emitir e colocar no mercado, Letras Financeiras do 
Tesouro do Município- de S~o Paulo, destinadas ao giro --de 
88% de 3.974.426.744 de títulos com vencimento no 1•semes
tre de 1993. 

Art .. 29 A operação de créditO a que- se refere o artigo 
anterior será realizada mediante emissão de Letras Financeiras 
do Tesouro Municípal/SP, nas seguintes condições: 

a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos 
a serem substituídos, deduzida a parecela de 12% a título 
de juros; , " -

b) modalidade: riomiilã.tiva-transferível; , 
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesou-

ro Nacional (mesma taxa referendai); 
d) prazo: até 1.026 dias; · . 
e) valor nominal: Cr$1 ,00; 
I) caracterfsticas das titolos a serem substituidos: 

Ve'n_c~q,~nto 
I 0-3-93 
1°-6-93 

Quantidade 

3.112.273.645. 
. 862.153.099 

3.974.426.744 

Tttuio, 
69!0Q5 

. . 6910Q5 

g) previsão de cOiocaçãQ ~ vencl~ento dos titulos a serem 
emlti40s:•'. 

Co!ocaçlio Vencimento 
'!0 .!3'-96 ' 
1°-6-96 

Tftulo 

691096 
. 691096 

Data-Ba8e 

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos 
termos da Resolução n' 565, de.20-9-79, do Banco Central;_ 

i) autorização legislativa: Leis n" 7,945, de 29-10-73 e 
10.02(); de 23-12-85 e Decreto n•27.630, de26-1-89: · · ' 

Art. 3" O pratõ _'para o exercícH:{da presente' aU(oii-' 
zaçãd .é de 270 dias, a contar 'da data ,de sua pu~liCação. 

Art. 4" 'Esta ·reSo)uÇ'ão eritra eot vigor na data de sua 
publiCàÇão: · · · . · . . • . . . . _ 

Art.: · 5• Revogam-se as disposições em contrário. 
Este::~- o parecer, S~. Presiden.te. · 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - O patecer -
conclui péfa apresentâÇão dq Projetti de Resoruçii? n• 11, 
de 1992, que autoriza a Prefeitura do Mumcfp10 de Sao. Paulo 
a emitii--l.ét"ras do Tesouro Municipal de São Paulo, de~tmadas 
a o giro de &8% das 3 bilhões, 974 milhões, 426 mil e 744 
títulos, ·vericíVeis no p"rimeiro Semestre de 1993. 

'ú pàfecer é favorável. 

Completada a instruçã!) da matéria, passa-se à discusSão 
, do projeto, em turno único .. 

Em discussão. 

O Sr. Eduardo Supllcy- Sr. Presidente, peço a palavra 
para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -'Concedo 
a palavra ao nobre Senador. 

O SR,. EDUARDO SUPLICY (PT - SP. Para discutir. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores 
quero ressaltar, como Senado!- por São Paulo, que inclusiv~ 
foi candidato à Prefeitura da Cidade de São Paulo, que, exami
nando o processo relativo à neceSSidade de emissão de títulos 
e de rolagem da dívida do Município de São Paulo, observei, 
rel3tivaiilente às certidões negativas de quaisquer débitos do 
Município de São Paulo para com. a Fede~ção, 9-ue o ~~SS 
o F_undo de Garantia por Tempo de Servtço, tais certid:oes 
estavam vencidas e, portanto, avaliei que seria importante 
informar ao Prefeito Paulo Salim Maluf de que isso estava 
ocorrendo e. que se fazia necessária: a.-providência devida junto 
aos organismos da Federação. . 

· Observo, boje, no Jornal O Diário Popular, a manchete 
de primeira página: "Maluf acusa Suplicy de votar contra 
a cidade", e leio as palavras de PaulQ Maluf: "Fiquei estupe
fato quando recebi, ontem, no meu gabinete um fax do Sena
dor Suplicy, dizendo que não seria favorável à rolagem das 
dívidas de São Paulo porque faltava um documento que deve
ria ter sido entregue ainda na gestão Erundina". 

São Paulo que faltava um documento, antecipadamente 
à hora da votação, era meu dever, inclusive com o sentido 
de auxiliar a cidade da qual sou morador, au:nliar a cidade 
que é a minha, e sem qualquer intuito de atrapalhar ou de 
obstruir a votação desse projeto. . . ·. 

Ainda ontem, com a fidalguia e o respeito que S. Ex+ 
tem tido para comigo, o Senador Esperidião Amin expli~u
me q~e .e~taVa já providenciandc;> a do~mentação de~t~a . 
Mais do que isso: chamou-me a atenção o Senador Espendtao 
Amin para o fato de que, quando:do exame de rblage~ das 
dívidaS de estados e municípios, cOn_Siâerando-se o tempo 
desde o. ingresso dqs documentos a~é a aprovação, muitas 
ve:zes ultrapassa-se O tempo de vigência das certidões, gue 
normahnente é de 3 meses. Diversas- vezes --reconheço que 
nent sempre fui tão atento - deixamos de obedecer o prazo 
estabelecido. No entanto, na medida em que o Senador Espe~ 
ridião Amin alertou-me para a quéstão do prazo, dispus-me 
não apenas a votar- a favor, mas a assinar o requerim.ent? 
de urgência para apreciação e aprovação dos processos relati
vos .a rolagem da dívida do Muncipio de São Paulo. _-

Aproveito para' chamar a atenção~ ~os_ nobres Se~~clo.res 
- gostaria de ter a cqlaboração do PDS - para ? fato a~ 
averigllan,Tios sempre se os órgãos (go~ernos e~tadu31S ~ mum
cipais) que pedem a ·rolagem de dívidas estao em dta com 
instituições como o INSS, Caixa Ecórtômlca Federal e Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço. · · · 

,- . 0--Govemo Mu_p.j~ipal de São Paul9 _tem tido problemas 
com a Caixa Econ_ômica FederaL- D~x:_ante o Govén;iQ Luíza_ 
Erundina, tentou-S~,.~in1:ímeras vezes,, re.alizar acordos coin 
essa instituição, segundo os quais a Prefeitura sanaria suas 
dívidas; em compeÍ\Sclt;ão aquela entidade destinaria recursos 
para a cidade. Em algumas ocasiões, esses acordos foram 
quebrados pela Caixa Económica Federal, depois d~ assinados 
pela Prefeitura. As· prefeituras e governos estaduats, que têm 
a emisão de títulos examinada pelo Sen~_do, devem assumir 
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a responsabilidade de honrar os compromissos com organis
mos federais. Caso contrário, não teiâó 'àiláliSada- sua l"olagem 
de dividas. 

Quero registrar a miilha intenção de colaborar, ainda 
que competidor e adversário político do Sr. Paulo Maluf, 
para que São Paulo tenha os recursos necessários ~ uma boa 
administração. - - 7 

- - - -

O Sr. Esperidião Amio- Sr. Presidente, peço a palavra 
para discutir. - - -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS - SC. Para discutir. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs-. Senadores, 
quero, não para redargüir~ mas simplesmente para acolhe 
as palavras do Senador Eduardo Suplicy, dizer que não posso 
comentar nada a respeito da matérfa veiculada, porque a essé 
jornal, apesar de eu me considerar .um leitor -popular, não 
tive-acesso. - ---- ---

0 segundo ponto refere-se ao cuidado e ao zelo do Sena
dor Eduardo Suplicy. Considero que a sua disposição em cola
borar com a aprovação deste projeto de resolução está caracte
riZada pelas sua assinatura. Solicitei, cOm absoluta sinceridade 
e fidalguia -S. Ex• assinou, também com sinceridade e fidal
guia- a aquiescência de S. Ex' ao requerimento de Urgência: 
Resta-me, portanto, acolher as palavras do nobre Senador 
Eduardo Suplicy, deplorando que o jornal tenha contido algu
ma farpa que infelizmente não poderei desbastar, porque não 
sei nem se pelo jornal serei ouvido~ Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Continua 
em discussão o projeto. (Pausa.) 

Não havendo quem mais queira discuti-lo, encerro a dis
cussão. 

Em votação o projeto. _ _ 
Os Srs. Senadores que o ~ .. rovam queit:am peimaneCer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado, 
A matéria vai à Comissão Dire'otra para a redação final. 

O SR. PRESIDENTE (J lumberto Lucena) - Sobre a 
mesa, redação final que será lida pelo Sr. 1• Secretário. 

É lida a seguinte 

PARECER N• 32, DE 1993 

(Da Comissão Diretora) 
Redação final do Projeto de Resolução n~ 11, de 

1993. 

A Comissão Diretora apresenta a redação_ final do Prdjetó 
de Resolução n"' 11, de 1993, que autoriZa a Prefeitura do 
Município de São Paulo _a emitir LFf~/~P d~st~na~as ao _giro 
de 88% de 3~974.42.6. 744 títulos venÇJ.Vels no pnmetro semes-
tre de 1993. .. . ... , . 

Sala de Reuniões de Comiss~o, 17 de feyereir"o de 1993._ 
- Cbagas Rodrigues, Presidente - Nabor Júnior~ Lucídio 
PorteUa, Relator - Levy Dias. 

ANEXO AO PARECER N• 32 DE1993. 

Redação f"mal do Projeto de Resolução n~ 11, de 
1993. 

Faço saber que o .Congresso Nacional aprovou, e 
eu, ·, Presidente do Senado FederalJ nos termo~ do art. 
48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a segumte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1993 
Autoriza a Prefeitura do Município de São Paulo 

a emitir LFTM/SP destinadas ao giro de 88% de 
3.974.426.744 tftulos vencíveis no 1• semestre de 1993 

Art. 1 • É a Prefeitura do Município de São Paulo auto· 
rizada a emitir e colocar no men~~do, Letras Financeiras do 
Tesouro do Município de São Paulo, destinadas ao giro de 
88% de 3.974.426. 744 de títulos com vencimento no 19 semes~ 
tre de 1993. 

Art. 2"' A operação de crédito a que se refere o artigo 
anterior será realizada mediante emiSsão de Letras Financeiras 
do Tesouro Municipal/SP, nas seguintes condições: · 

a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos 
a serem substituídos, deduzida a parcelade 12% a títulos de 
juros; . 

b) modalidade: normativa -transferível; 
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesou:. 

ro Nacional (mesma taxa referencial); 
d) prazo: até 1.096 dias; 
e) valor nominal: Cr$1,00; 
f) caracteríti~ dos títulos a serem substituidos: 

Vencimento 

1°-3-93 
10-6-93 

Total 

Quantidade 

3.112.273.645 
862.153.099 

3.974.426~744 

Titulo 

691095 
691095 

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem 
emitidos: 

Colocação Vencimento 

1°-3-93 
1°-6-93 

1°-3-96 
1°-6-96 

Titulo 

691096 
. -6910% 

Data-Base 

1°-3-93 
1°-6-93 

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos 
termos da Resolução n• 565, de 20 de setembro de 1979, 
do Banco Centriil do BràSil. 

i) autorização legisJatlvá: Leis n?õ 7 . __ 945, de 29 de outubro 
de 1973 e 10.020, de 23 de dezembro de 1985 e Decfe!ó- · 
n' 27.630, de 26 de janeiro de 1989. 

Art. 3"' O prazo máXlri:to pã.ra o-exerCício da presente_ 
autorização é. de _duzeritoS e setenta dias, a contar de sua 
publicação. 

ArL 49 Esta resolução entra em vigor a partir da data 
de sua publicação. - · . 

Art. 59 Estão revogadas as disposições em contrário. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Em discus

são a redação final. (Pausa.) Em votação. Não havendo quem 
peça a palavra encerro a discussão. 

Os Srs. senadores que a aprovam queiram -permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
Fita prejudicado o Requerimento n• 134/93. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Passa-se, 

agora, ao Requerimento n9 155/93, d~ ur_gê_ncia, lido no EXp~
diente, para o Projeto de Resolução n' 69, de 1992. 
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Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passe~se á apreciação dã.- ma~

léria. 
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 

69, de 1992, que autoriza a Prefeitura do Município de São 
Paulo a emitir 287.692.851.896 Letras Financeiras do Tesouro 
do Município de São Paulo, para pagamento de precat6rias 
judiciais. 

A matéria constou c:Ja_ pauta da sessão ordinária de 8 
de dezembro de 1992, quando teve ª- sua votação adiada para 
reexame na Comissão· de Assuntos Económicos. 

Nos termos do art. 140, § 49 , a, do Regimento InternO,· 
designo o nobre Sena~or Esperidião Atnin para emitir pare~ 
cer, em substituição à Comissão -de Assuntos Eco~.ômícos_. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS - SC. Para emitir 
parecer. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Sena-
dores: - --

1. Através do Requerimento·n9 883, de 1992 de autoria 
do Senador Eduardo Suplicy, ficou determinado o reexame 
do presente projeto em virtude do vencimentO da Certidão 
Negativa junto ao FGTS. 

Ocorre que a Prefeitura de São Paulo eviou à Comissão 
de Assuntos Econúmicos em 16 de fevereiro de 1993 o acordo 

firmado com a Caixa Económica Federal referente ao Reesca~ 
lonamento dos créditos concedidos com recursos provenientes 
do FGTS ao Município de São Pá_ulo, bem como novas certi
dões junto à Receita Federal e ao INSS, não havendo mais 
quaisquer óbices à tramitação da matéria. 

Ante o exposto, somos favoráveis ao pleito sob exame, 
nos termos do seguinte substitutivO: 

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE 
RESOLUÇÃO N• 69, DE 1992 

Autoriza a Prefeitura do Município de São Paulo 
a emitir 287.692.851.896 Letras Financeiras do Tesou~ 
rodo Mun!çípio de São Paulo, para o pagamento de 
precatóriosjudiciaiS:- --- - -----

Art. 1" Ê a Prefeitura do MuniCípio de São Paulo auto
rizada a emitir 287.692.851.896 LeJras FinanCeiras do Tesouro 
do Município de São Paulo, nas seguintes condições e_carecte
rísticas: 

a) modalidade: nominativa-transferíVel; 
b) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesou-

ro Nacional (mesma taxa referencial); 
c) prazo: até 1826 dias; · 
d) valor nominal: Cr$1,00, nas respeCtivas datas-base; 
e) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem 

emitidos: 

Referencia Colocação Data-Base Vencimento Quantidade 

4° oitavo setembro/92 1°-6-92 1°-6:97 236521.190.600 
3" (compl.94,73%) setembro/92 3-6-91 1°-6-96 5A95.890.169 
3° (dif.solic.menor) setembro/92 3-6-91 1°-6-96 253506.925 
1 o (comp1.96,15%) setembró/92 10-6-89 1°-6-94 68393.291 
Z' (comp1.96,15%) setembro/92 1°-6-90 1°-6-95 3226304363 
3° (compl.96,15%) setembro/92 · ·1°-6-91 10-6-% 10.862.441.786 
4° (comp1.96,15%) setembroj92 ... 

f) forma de colocação: através de ofertas públicas nos 
termos da Resolução n9 565, de 20-9-79, deste Barico Central; 

g) destinação: 
. pagamento dó 49 ?itavo- de precatórios judiciais: 

136.521.190.600 LFTM-SP; . . . 
. pagamento_do _complemento do 39 oi_t3Vo, Conforme 

sentença expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de S. 
Paulo: 5.749.397.094 LFTM-SP; . 

. pagamento do Complemento de 19, 2", 39 e 49 oitaVos 
conforme decisão judicial: 145.422.264.202 LFTM-SP· ' 

h) resgate: pelo valor nominal acrescido do resPectivo 
rendimento. -

Art. 29 O prazo para o ·exercício da presente _autori-
zação é de 270 dias. . 

Art. 3" Esta resolução ~Qtra_eJ]l_vigOr na 'da!ác'd'i-Sua 
publicação. 

Art._ 49 Revogam~se as disposições em contrário. 
É o parecer, Sr. Presidente. 

10-6-92 10-6-97 131.265.124.762 

Total 287.692.851.896 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) O parecer con
clui pela apresentação de substitutivo. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à sua apre-
ciação. 

Em discussão o·projeto·e o subStíti.Jtivo. (Pausâ.) 
Não havendo quêm. peçã a palav.ra, encerro a discussão. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1" 

Secretário. 
É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 159, DE 1993 

N ops termos dos arts. 300, inciso XIII, e 311 , alínea 
d do Regimento Intetno, requeiro preferência para votação 
do Substitutiv_Q ao _f'_roj~to de Resoluçãq n9 69, de 1992, que 
autoriza a Prefeitúia do Minicípio de- São PaulO a emitir 
287.692.851.896 Letras Financeiras do Tesouro do Minicípio 
de São Paulo, para o pagamento de precatórios judkiais: 
. Sala das Sessões, 17 de fevereiro de 1993.- Esperidião 

Amim. 
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O SR: PRESIDENTE (Humberto Lucena)-Em votaçã<> 
o requeririiento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à votação do substi

tutivo. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o substitutivo, fica prejudicado o Projeto de 

Resolução nt? 69, de 1992, que vai ao Arquivo. 
A matériã. vai à Comissão Diretora Para a redação do 

vencido. 
Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora que será 

lido !'elo Sr. 1' Secretário. 
E lido o seguinte 

PARECER N• 33, DE 1993 

(Da Comissão Diretora) 

· Redação do vencido, para o turno suplementar, 
do Projeto de Resolução n' 69, de 1992. 

A Comissão Diretora apreSenta a redaçãp do vencido, 
para o . turno suplementar, do Projeto de Resolução nt? 69. 
de 1992, que autoriza a Prefeitura do Minicípio de São Paulo 

. a emitir 287.692.851.896 (duzentos e oitenta e sete bilh6es, 
seiscentos e noventa e dois milhões, oitocentos e cinqüênta 
.e um mil!_ oit~centas e noventa e s.eis) Letras Financeiras 

Fe~ereiro de 1993- -

de -TesOuro do Minicípio de São Paulo, para. o pagamento 
de precatórios judiciais. 

Sala de Reuniões da Comissáo, 17 de fevereiro de 1993. 
- Humberto Lucena, Presidente - Nabor Júnior, Relator 
- Lucfdio PorteUa - Levy Dias. · 

ANEXO AO PARECER N' 33, DE 1993 

Redação do vencido, para o turno suplementar, 
do Projeto de Resolução n• 69, de 1992. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovoU, e eu, 
presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 
28, do Re_mm~nto Interno. promulgo a s:eguinte · 

RESOLUÇÃO ~' , de 1923 

Autoriza a Prefeitura do Minicfpio de São Paulo 
a emitir 287.692.851.896 Letras Financeiras do Tesouro 
do Minicípio de São Paulo, para o pagamento de preca
tórios judiciais. 

Art. lt? É a Prefeitura do Minicípio de São Paulo autori
zada a emitir 287.692.851.896 (duzentos e oitenta e sete bi
lhões, seiscentos e noventa e dois milhões, oitocentos e cin
qUenta e um mil, oito-centas e noventa e seis) Letras Finan
ceiras do T~uro do Minicípio de São Paulo, nas seguintes 
condições e características: - - - = -

a) modalkl•de: nominativa-transferível; 
b) rendimento:. igual ao das Letras Feninceiras do Tesou-

ro Nacioanl (mesma taxa refemcial); 
c) prazo: até 1.826 dias; 
_d) valor nominal: Cr$1,00, nas resp~ctivas datas-base: 
e) pi-eVISãõ ·ae ColOcãÇ&o e-veôêíménfo Cios 1ffiilos "'a serem 

eml_tidos: 

Referencia - ;t!o Data.:aallb Vencimento Quantidade 

4° Oitavo 
3" (Compl. 94,73%) 
3" (Dif. solic.. mel)or) 
1° (ComJ!l. 96,15%) 
'1:' (Compl. 96,15%) 

-3" (Compl. 96,15%) 
4° (Compl. 96,15%) 

f) forma de colocação: através de ofertas pú6licas, nos 
termos da Resolução n' 565, de 20 de setembro de 1979, 
do Banco €entrai; 

g) destinação: 
• pagamento do 4<? oitavo .de precatórias judiciais: 

136.521.190.600 LFTM ·_ SP; . 
• pagamento do complemento do 39 _oitavo, conforme 

sentença expêdida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo: 5.749.397.094 LFTM- SI',; 

• pagamento dq complemento dq. 19 29 e 39 e 4~t Oitavos, 
conforme decisão judicial: 145.422.264.2Q2. LFTM - SP. 

h) resgate: pelo valor nominal acrescido do respectivo 
rendimento.. o 

Art. 2'? o prazo mãximo para o exeici"cio da presente 
autorização é d;e duzentos e setenta dias, a contar. de sua 
~blicação. 

1°-6-92 1°-6-97 
3-6-91 -1·+96 5.495.890.169 
$.6-91 1°-6-96 253.506.925 

1°-689 1°-6-94 68.393.291 
1°-6-90 1°-6-95 3.226.304.363 
! 0-6-91 1°-6-96 10.862.441.786 
! 0 -6-92 1°-6-97 131.265.124.762 

TOTAL 287.692.851.896 

Art; 39 Esta ResoluÇão entra em vigor a partir da data 
de sua publicação. . · 

Att: 4t? Revogam-se as di.sposiçQes em. contrário; _ 

. O SR. PltESIDENTt: (Humberto "Lucena)- Em discus
São o substiU~!iJ'.O, em turno suplementar .. (Pausa.) 

Não bavendo quem peça a palavra, encerro a discussãq. 
Em vptaçio. 
.CASn. Senadores tpe o af>rovam queiram permanecer 

sentados. (P .... ) · 
Aprov~ .. 
'O projetó VR1 • promutpçio. . 

Q SR. ~ (Hnm~ Lucena) -V<!ita« 
•liltade oradores. 
. Concedo. pUavra.., ~·Sen8clo< Ncy S>• .••. 
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O SR. NEY SUASSUNA (PMDB - PB. Pronuncia o 
seguinte discurso_. Sem revisão do orad<,>r.) ..:.....·sr. Presidente, 
Srs. Senadores, hoje vamos falar de dois países: O país do 
."foi ~ já era" e o país do "é ~.será". O país do "foi e já 
era" tem um teritório continental de 8,5 milhões de quilôme
iros quadrados; o país do "'é e será" tem um território de 
377.748 mil quilómetros quadrados, três mil ilhas; 80% do 
seu território é estéril, tem 67 vulcões ativos e é assolado 
por terremotos e por furacões. O país do "foi e já era" já 
não tem calamidade. 

O país do "-é e será" é desprovido de recursos naturais; 
importa 80% de tudo que consome ou que manufatura; _já · 
o país do '"foi e já era" tem o seu território- recheado de -
recursos naturais. No país do ~'é e será" pfatiCámente inexis
tem terras agricultáveis; já o país do "foi e já era" tem todas 
-as condições para ser o celeiro do mundo, mas não o é, não 
atingiu esse posto ainda porque tem política agrícola negativa. 
Tem 6% das terras do planeta, Srs. Senadores, e tem 18% 
~ ti:rras agricultáveis do mundo, ou seja, uma quinta parte 
das terras agricUltáveis do mundo. 

O país do "é e será", srs: Senadores, tem 115 milhões 
de habitantes, com uma população extremamente qualificada 
e ninguém desempregado; o país do "foi e já era" tem 150 
milhões de habitantes, dos quais mais de 30% são analfabetos. 
Lá falta espaço; aqui sobra espaço. 

O sistema político do país do "é e será" é um SiStema 
monárquico, parlamentarista, e tem instituições fortes, um 
povo que paga o seu preço, enquanto o país- dO "foi e já. 
era" é uma república presidencialista há 122 anos, que só 
tem gerado crises e instabilidades institucionais, suicídios e 
golpes. Só um de seuS presidentes passou o governo para 
seu sucessor. 

o sistema educaciOnal-do país do ''é e será" é um sistema 
sinérgico, com uma espiral que está sempre ascendente;_.a 
educação, Sr. Presidente, Srs. Senadores, do país do- "foi 
e já era" é entrópica ~tem uma espiral descendente: Já 
teve menos analfabetos; hoje tem mais de 30%. Só para os 
senhores terem uma idéia: o país do "é e será" tem taxa 
. de analfabetismo nula; nós temos 30% _de_ analfabetos,_ 8 mi
lhões de crianças fo_ra da escola e os que sabem ler seriam
considerados analfabetos em qualquer pafs ·do mundo. De 
acordo oom uma pesquisa feita pelo Tribunal Eleitoral deste 
país do "foi e já era .. ,_~5 milhões de eleitores, ou seja, 68%, 
são analfabetos ou não concluíram o ensino fundamental, o 
ensino de 19 grau. · - _ 

No país do "é e será" existe corrupção, existem trambi~ -
ques; delitos que são prontamente reprimidos, os culpados 
vão para a cadeia, chegam até a praticar o haraquiri ftODt 
vergonha do que fizeram. No país do "foi e já era" quase 
não tem justiça,' a impunidade é praticamente total. E; en-' 
q~to o estômago do povo ronca de fome, alguns que pratica
ram corrupção vão. para Barcelona curar o ronco com o dinhei
ro do p<>vo. 

· Em 1945, aquele país de lá, que busca o futuro, teve 
.um colapso total. E nós - para tudo que se fala neste País 
a resposta é: ah, era, já foi; peifilhávamos, em 1945, ao ladg 
dos vencedores do Eixo; a nossa situação era relativamente 
privilegiada, tínhamos bilhões de dólares em caiXa que foram: 
gastos em plásticos e em bobagens. 

O país de lá foi humilhado por um leonino tratado de 
paz; terminou seu império te'rritorial. Perdeu a Coréia, as 
Dhas Curilas, a Mandchúria; enfim~ era um país arrasado. 
~~a nós, a gue~~~~eci.a ecoo~camente e nos 

·- . 

deixava tru:iito bem; tlDhamos ·uma ·ooa SituaçãO Cambial e 
comercial. 

Vejam, Senhores, que hoje as forças armadas daquele 
país, que etn virtude desse tratado leonino não deve ter forças 
armadas, têm 259 mil soldados no Exército, 156 mil soldados 
na Marinha e 46 mil soldados na Aeronáutica - e, oficial
mente, o país não tem forças armadas; gasta aproximadamente 
6% da riqueza nacional anual com as forças armadas. Quanto 
aõ nosso País, nossas Forças Armadas, hoje, recebem os_ solda
dos sem caíé da manhã porque não podem pagá-lo; mandam 
os soldados para casa antes do almoço porque não têm como 
alimentá-los; o soldado recebe uma farda nova e duas usadas. 

Pergunto aos militares deste País como vai ser a questão 
da disciplina. Vamos transformar nossaS Forças Armadas -
se essa situação continuar - em bando annado, em facção 
armada. Ao invés de termos uma força de dissuasão; daqui 
a pouco vamos ter a anarquia institucionalizada. É preciso 
que abramos os olhos a fim de vermos o que está acontecendo 
nas nossas Forças Armadas, porque, se continuarmos por esse 
caminho, acabam a disciplina e a força estabilizadora das For
ças Armadas. 

· Sr. Presidente, Srs. Senadores, a recuperação daquele 
país, que estava em frangalhos, foi segura, rápida. A recons
truçãO ocorreu. 

Enquanto issó, nós, de cá, dilapidávamos as nossas reser
vas carilbiais, os superávits comerçiais que foram obtidos du
rante a· guerra. 

Será que é por que eles rimam com milhão, com adminis-
~ão, e nós só rinlamos com mil, com funil? Fico pasmo, 
às vezes. O que é que está acontecen~o? Por que não podemos 
fazer o mesmo que ~les fazem, quando temos todos os recur-
sos? · 

A !~construção da economia~ lá, foi uma ação conjugada 
de Estado e iniciativa privada e hoje é base dàs grandes corpo
raÇõe-s privadas; sua: economia s6 é superada: hoje pelos norte
americanos- que· deverão ultrapasSar rios próximos anos. 

Aqui, o empresariado busca o capitalismo sem risco, o· 
capitalismo em que: se monta a empresa, mas quem corre 
o risco é o Estad_o; ~á- uma relação inCestuosa entre governo 
-e empresariado. A ~conomia é b8~ad3 em cartorialismo, na 
empresa estatal ~s;t.~~. deficitária e-corrupta. 

Será que a n6ss,a elíte tem se P9f!àdo responsavelmente? 
A de lá tem. tido -\J.õla atitude respOnsável, montaram uma 
burocracia· competente e modema, sem estabilidade. Aqui, 
~burocracia tem sido incompetente, baseada no patrimonia~ 
lismo e nd nepotismo, e a estabilidade permeia todo o estrato 
da burociacia. -

Eu, por exemplo, sou professor da Universidade Federal 
do_Rio de JanJiro. Pata que eu perca ó. inett. emprego é preciso 
cometer uma 'falta graVíssima; caSo c6ntrário, possO passar 
o mês todo sem d'ar aula, assinar o ponto no 2~ dia, e, contra 
mimjá não pode ser aberto inquérito. N,ão é possível continuar 
dessa fonija. · _ 

Os setores público, económico e·:fin;tnceiro; lá, são abso-
lutamente sadios. Os dêz" maiores ba,D~ do mundo são .ja_po-
neses. . 

O nos:;o setor público está hiperendividado, a dívida ex
terna é proporcioiWroente uma das 'ptaloref <lo m,undo e a 
interna leva 67% da arreqodação para'pagar juros àà sislem.a 
finan~iro. Os (arícos exjstem só na l!;'oria, porque na_ prática 

. são arrecadadoi'es do Gáverno. · 
Agora, vef(llll Só: se' inflação cli.égar a 12%, vão àfak!n

cia todos ~ haJ1CQS estatais; se cl>e_gar a 7%, vão à liiMDc:ia 
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toáos os bancos privados. Ê um paiS onae-·a-iD.flação tem 
'cte existif para poder existir um sistema bancário. O que 
é isso sen'hores? O que é isso, Sr. Presidente? O que é isso, 
Sts. S~nadores? Que País é eSte que preCisa ter inflação? · 

Lá, flzeram pesados investimentos na_iecupe-~.aç·ãu d? 
meio ambiente, até porque 80% das terras sao estérets. Aqui, 
a política ambiental é suicida: queimadas, indústrias pol~en
tes. Não damos valor à natureza, até porque temos dema1s. 

Lá, a poupança do trabalhador é espontânea e garantida. 
Não apreceu nenhum Collor para sacar a poupança· daqu:te 
povo. Aqui, ela é forçada através do Fundo de Garantia. 
Leio hoje nos joma_ís, Sr. Presidente e _Srs. Senadores, que 
o rombo do Fundo de Garantia atinge 43 trilhões e que há 
o grande risco de ser transformado em p~péis de_ privatização. 
O trabalhador tem seu dinheiro recolhido à força, não o vê 
e, na hora de receber, sabe que vai receber papel, que, todos 
nós sabemos, não valerá nada. 

Aq,_uele país tem a maior poupança do mundo. É urr~: 
país que faz conta, enquanto aqui estamos sempre fazendo 
de conta. É preciso que abramos os nossos olhos e passemos 
a copiar modelos vitoriosos. Ainda continuamos olhando para 
o passado, remendando o ontem, sem olhar para o futuro. 

Naquele país, há grande capacidade gerencial, pública 
e privada. As elites políticas e empresariais são--altamente 
competentes. Como eStão tendo dificuldades, em virtude d? 
crescimento desmesurado, estão exportando através da Tat~ 
Iândia, dos Tigres Asiáticos etc. Aqui, as elites têm~se demons
trado incompetentes gerencialmente, incapazes e m.imetístas: 
trocam de roupagem a toda hora, contanto que permaneçam 
à tona. 

Nós continuamos pensando que vie~os de uma metrópole 
para enriquecer depressa e voltar para lá quase imediata
mente. A colónia já acabou, mas nos comportamos t?<?IDO 
se ela ainda existisse. 

Vejam esses dois quadros (exibe os cartazes). Lá o gover' 
no vai bem, e alguns produtos são taxados com apenas 5% 
de impostos. Sobra dinheiro para pagar salário~ altos. Um 
operário ganha 4.500 dólares. A poupança é a m:nor do mun· 
do. Há pesquisas-a toda hora. O lucro é ~queno. O~ custos 
são reduzidos ao máximo e os investimentos sãõ maCiços .. 

Agora, vamos olhar para o País que está marchando para 
o foi e já era. No que foi e já era, os impostos sobre certos 
produtos chegam a 70% e sobre outros, até mais. Sobram 
30% para salários, que sáo-baixíssimos, salários de fome, 
salário mínimo iirisório, vergonhoso. Os custos não são tão 
grandes, até porque os salários são baixíssimos. As _propinas 
têm que existir. Quem de nós que trabalha na empresa pnvada 
não sabe que, infelizmente, propinas têm que existir a toda 
hora? Além disso, aS pesquisas quase íiiexistem é o lucro 
continua a se, um dos maiores do mundo. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, é hora de nós pensarmos 
em mudanças. Não podemos continuar pensando como até 
agora .. Temos de mudar este País. Mudar começando de casa: 
nós todos temos de fazer um moviinentõ-de mudança. 

. ·Naquele país, que pensa que é e .será, ~á u~a u~iãô 
nacional espontânea, baseada em laços cultur.us e históncos. 
Aqui, as dificuldades para un~r o povo e'a elite nu~ projet? 
~acional são .. im.ep~as, históricas. Lá, a empresa domma; aqut, 
o Estado impera. . 

Pergunto: será que lá não está provado o _srn:ess<>_de 
·gerência e aqui não está patente o fracasso da ~gerêncta? 
E hora de repensar. Será que vale a pena continuar neste 
modelo, _que só aumenta-impostos? Modelo esse 'I_Ue vem 

desde D. João VI? Quando perguntaram a n: -JoãO VI _o 
que era a colónia brasileir·a para o Império português, ele 
respõnrleu: "A vaca leiteira. Toda vez que preciSamos de 
leite, ·vamos lá e tiramos''. 

Não podemos continuar dessa forma. Não se pode meter 
a mão no bolso do povo a toda hora e a todo momento. 

O Sr. JarbaS Passarinho- Permite-me V. Ex• uma inter
rupção, nobre: Senador? 

O SR. NEY SUASSUNA- Ouço V. EX' com prazer. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Lastimo que o pronunci_a
mento de V. Ex•, que é tão interessante, tão geiador de estímti~ 
los, esteja sendo feito, hoje, numa sessão que precede a vota
ção do Imposto Provisório sobre Movinlentação Financeira, 
com o plenário praticamente rarefeito. Mas gostaria de chamar 
a atenção, através de V. Ex', da própria Mesa do SenaJ:!Q 
-se me permite o Senador Levy Dias que nc;>s preside. Veja 
o. esforço que V. Ex~ está faz_en~o. J~nquanto tivemos aqui 
a iriform3tiZilçâo, por exemplo, da Taquigrafia- sOb a Presi~ 
dência do Senador Mauro Benevides ~, que trabalha com 
ui_Ila rapidez como raras taquigrafias_ dos parlamentos do muo~ 
do, neste_ Senado não temos -possibilidade de aproveitar a 
exposição que V. Ex' está fazendo com áudio-visual, numa 
forma que se aproximasse, por exemplo, do painel, onde todos 
pudessem acompanhar. V. Ex' faz um esforço extraordinário, 
mas de onde estou não consigo ver a última parte do painel. 
A partir do que V. Ex~ está trazendo para nós, acho que 
é um alerta que podemos dar à no-va Mesa, sem crítica nenhu
ma à anterior, para que propostas como esta que V. Ex• 
faz no momento, da maior relevância; comparando dados 
altamente expressivos, possibilitem uma melhoria na metodo
logia de exposição no Senado e nos permitam sãir da idade 
da pedra lascada. 

O SR;-NEY SUÃSSUNA -Muito obrigado, nobre Sena
dor, concordo com V. Ex' em gênero, númerq.e grau. 

Vejam, Sr. Presidente e ~rs. Senadores, o Japão entrou 
em definitiVO lia eta póS-industrial, lidera a era "tecnotrônica" 
e hoje é uma tribo eletrónica, com pesados investimeittos 
em educação, ciência e tecnolOgia. O Brasil,- Por sua vez, 
está sucateando a sua indústria; tentou entrar na era pós-in
dustrial pela via negativa de reserva de mercado, com baixís
simos investimentos em ciêilciá. e "téCnológia e o sísteiitã·e·duca
cional em colapso. 

Aqui temos 19% do OrÇ3Jllentõ destinadO--à EdUcação, 
gai-antidos pela Constituição; lá ·os 19% vã'o ·para a saia de 
aula, para pesquisai! para educação .. Inúmeros Estados brasi
telfos colocam à disposição de outros órgãos~ tais como Secre
taria da Saúde, Câmara dos Deputados e outroS, aqueles que 
foram nomeados para a Secretaria de Educação. Dessa foi'J!la,. 
desses 19% apenas 5% são realmente inveStidos em Educação. 

Isso é triste; fazemos o·mimetismo, mudamos até o que 
é real, o que devia ser. 
· . - Enquanto consideramos Educação um peso, riaqllela na-. 
ção, é alavança de desenvolvimento. Lá temos harmonia so
cial, justa repartição da renda nacional, com pequenas distân
cias salariais. Aqui encontramos miséria social, vergonhosa 
distribuição de renda nacional, onde um por cento da popu
lação detém 80% da renda. Não é possível continuar dessa 
forma. É preciso haver mudanças, e essas devem partir de 
nós, que representamO$ politicamente o povo. -

Sr. Presidente, Srs. Senadores, lá exiSte uma paz social, 
confiança no _futuro,_.patriotisnio, sadio naciona.lisQI.o,.~ ~ 
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jeto de grandeza nacional. Estão fazendo planejamento para 
curto, médio e longo prazo. Só para V. EX's terem uma ldéia, 
há planejamento para o ano 2100; nos Estados Uoidos, para 
daqui a 400 anos. 

Outro dia, indaguei de uma grande figura da República, 
responsável por uma área importantíssima, qual o planeja
mento de médio e longo prazo da nova Administração. A 
resposta foi de que não existe planejamento, porque o Go
ve.rno só vai durar 22 meses. 

Mas será que o País vai acabar apóS o Govemo'1 -N6_s 
tfuhamos que ter uma equipe planejaodo para daqui a 50, 
100, 200 e 4(Xran~. pQrque-este Pafs vai permanecer. ESte 
País é eterno. Nós o recebemos de nossos ancestrais e temos 
que entregá-lo aos ~ossos desçendentes. " 

Imaginem V. Er' eo que aconteceria· se frocássemós a 
população dos 115 milhões de lá pelos nossos 150 milhões? 
Eles importam 80% de tudo o que consomem e- transformam; 
·mesmo assim, são hoje uma das primeiras potências mundiaiS. 
Nós temos recursos nacionais em abundância e não estamos 
sequer agüentando pagar as contas do passado. São US$120 
bilhões de dívida externa, US$49 bilhões de dívida dos Estados 
e municípiOs, mais de US$70 bilhões de dívida com a poupança 
interna, US$20 bilhões de dívida com o Banco Nacional de 
Habitação, que já faliu, e vai por aí afora. 

Portanto, devemos nos conscientizar da necessidade de 
muQ.ança de consciência nas atitides do povo, das lideranças 
políticas e empresariais. Não basta ensinar a ler e a escrever. 
Temos que ensinar cidadania, temos que mostrar- que esse 
governo, essa forma patriarcal, paternalista, está nos levando 
ao buraco. Somos um país cont~nente, t~mos um _povo maravi~ 
lhoso, fácil de governar, paciente, cordato. . 

Estou certo de que cada Senador aqui tem um patriotismO 
enorme, mas estamos descordenados. Precisamos promover 
uma ação conjunta, como se fôssemos uma grruide legião, 
para que essas mudanças ocorram e não tenhamos niciís ó 
desprazer de dizer que este é o País do "foi e já era'', mas 
sim o País do '"é e será", pois este é o País que vamos deixar 
como herança aos nossos filhos. É preciso coragem para mu
dar. 

É isso· que, com este-pronunciamento, peço aos Srs. Sena~ 
dores. 

O Sr. Almir Gabriel- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. NEY SUASSUNA- Ouço V. Ex• com prazer. 

O Sr. Almir Gabriel - Senador Ney Suassuna, as suas 
colocações são oportunas. V. Er, reiteradamente, referiU-Se 
ao país do "é e do será" e ao do "foi e já era", como sendo, 
respectivamente, Japão e Brasil. Entretanto, creio_ que, em 
vez de comparar os do~ países, seria mais interessante analisar 
as suas elites, estudar como se comportou a elite japonesa 
ao longo de milénios e como se comporia a elite brasileira 
ao longo de séculos. Ao proceder a esse estudo, poderemos 
constatar o quanto a elite brasileira é perversa, a -começar 
pelo fato de que a escola brasileira não é redentora, n.ã,o 
é democrática; ela é tuteladora, apenas ensina a repetítaqUtlo 
que é apresentado e não a criticar ,--a raciocinar, a ter, diante 
dos conhecimentos que são passados, condições de cidadania. 
O próprio Estado e as elites brasileiras são os respo!lsáveis 
por essa_ escola que, por sua vez, mantém o processo âe submis
são. Eri_tendo o desassossego de V. Ex~. porque, há alguns 
meses, o Senador Ronan Tito e eu tentamos promover·; dentro 
do Senado Federal, uma reunião com pessoas expe--rientes 
na Administração Pública, com vistas a realizar um semin.ário . 

~b_ o _título "Reduzir as Desigualdades CreScendo". Proposí
tadamente, as palavras foram colocadas nessa ordem. Não 
conseguimos absolutamente mobilizar todos aqueles que pre
cisarfamOs para a elaboração .de um projeto para o Brasil 
num· horizonte de ano 2.010. Insistia na idéia de que o Brasil, 
no ano 2.010, terá a melhor distnbuição etária do mundo, 
épOca que tenha sido analisada. Planejando com antecedên

cia, est~rem:os criando as bases_ para que este País saia. "deSsa 
situação que tem viV:iao -até boje. Parabenizo-o por retomar 

_ ô ~sunto e tornar claro, mais uma vez, esse apelo em nível 
de Congresso Nacional e, particularmente, do Senado Fede
ral. Mas entendo que a convocação e_ a comparação devam 
ser menos em relação ao País -e mais às suas elites, quer 
as elífes dominantes, quer as dominadas. No Brasil, as elites 
dominadas aprenderam sempre a r~clamar, a chorar e a protes
tar, enquanto que as dominantes fazem ouvidos moucos por
que elas se apropriaram do Estado e acabaram chegando a 
esse extraordinário crescimento económico;· com desigtlalda~ 
des sociais brutais com6 as que estamos assistindo. Louvo 
o discurso de V. Ex~ Penso que a concitãção que V. Ex• 
faz deve ser, principalmente, em -fetação às nossas elites mou
cas, as quais este País; infelizmente~ tem mantido. durante 
tanto tempo. 

·O SR. NEY SUASSUNA- Muito obrigado, nobre Sena
dor Almir GabrieL 

_Toquei nesse assunto quando discorri sobre a grande ca
pacidade gerencial com a elite daquele país- pública e priva
da -. elites políticas e empresariais altamente competentes 
e responsáveis, enquanto que as nossas têm-se demonstrado 
fuconípetentês gerencialmente, incapazes e - o que é pior 
- mhn,etistas. Essas elites querem se manter à tona de qual
quer forma, custe o que custar. 

Sr. J;lresidente e Srs. Senadores, encerro o meu discurso 
dizendo que aquele país conseguiu uma moeda forte; possui 
uma inflação anual de um dígito, cujo índice, em 1991, foi 
de 2,4%; tem inVestimentos. boje, em 54 países, num total 
de quase US$400 bilhões -só nos E_s!3dos Unido$, investiu 
US$250 bilhões; tem um crescimento populacional de 0,6% 
ao ano; enquanto que o Brasil tem todas essas dívidas: USS 
120 bilhões de dívida externa, US$ 22 bilhões de dívida mobi
liária, ·uss 49 bilhões de dívidas dos Esiados e Municípios 
etc. Estamos com uma moeda fraca, co_JD. uma inflação de 
três dígitqs e com uma proliferação de moedas fixas- ORTN, 
OR1NF, OTN, LBC, 01NF, B1NF e TR- além dos índices 
de preços-, IGPDI, IPCA, IPC, BTN, IPC! etc. Além disso, 
houve o c_orte de trêz zeros, por quatro vezes, atingindo um 
valor da ordem de quatrilhão, que é uma medida cósmica, 
entre pl3netas. A inflação brasileira já atingiu-· essa medida 
- quatrilhão -; quatro vezes cortamos três zeros; é distância 
entre planetas. 

- -Não "quero ser japonês~ tenho orgulho de ser brasileiro, 
tenhO orgulho da miscigenação do nosso pevo. 

Ainda outro dia, li um livro do nosso incomparável Darcy 
Ribeiro, Formação do Povo Brasileiro. Não temos que nos 
envergonhar de absolutamente nada. Juntamos o que é bom 
do negro, o que é bom do índio e 0: que é bom do branco 
e fizemos uma raça própria, pacífica~ ordeira e trabalhadora. 
O que nos falta? Falta gerenciamento, vergonha e respeito 
aos interesses públicos. Sei que esta Casa é cheia de bons 
exemplos, de pessoas de patriotismo elevado. Então, juntos, 
vamos formar aquela legião, Srs. Senadores, para darmos 
eXemplo e a grande virada. Não precisamos ir para um país 
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que tem vulcões, tufões· e terremotos; temos o nosso, que 
não tem nenhum desses fenômenos. Precisamos transformá-lo 
num paraíso terrestre. Há como fazê-lo, só depende de nós. 

Deixo aQui o pedido e a mensagem: vamos dar a virada, 
vamos nos unir, independente de partido, independente de 
facção, e vamos fazer desta Nação o País do amanhã já, o 
País do "é e será". 

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

A Sra. Eva Blay- Sr. Presidente, peço a palavra, para 
uma comunicação iriadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Para uma comuni
cação inadiável, concedo a palavra à nobre Senadora Eva 
Blay. 

ASRA. EVA BLAY (PSDB -SP. Para uma comunicação 
inadiável. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores e Srt Senadora, considero inadiável comunicar à 
Casa um fato que está aqui ocorrendo e que me deixa profun
damente espantada, que se liga, diretamente, ao que o nobre 
Senador Ney Suassuna acaba de colocar .. 

Está em discussão, em regime de urgência, nesta Casa, 
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. O que me espanta 
é que a maioria das pessoas, mesmo da Comissão de Educação, 
da qual faço parte, não havia tomado conhecimento do projeto 
de lei encaminhado pelo Senador Darcy Ribeiro, com o apoio 
dos Senadores Marco Maciel e Maurício Corrêa. 

Não estou aqui falando em meu nome pessoal, mas em 
nome de várias associações nacionais de docentes, que pedem 
que o Senado Federal não deixe tramitar rapidamente, da 
forma como está sendo feita, essa Lei de DiretrlzeS e Bases. 
Estou falando em nome do Sindicato Nacional dos Docentes 
das Instituições de Ensino Superior, da Confederação Nacio
nal dos Trabalhadores em Educação, da Federação dos Sindi
catos de Trabalhadores das Universidades Brasileiras, da 
UNE.....,.. União Nacional dos Estudantes--:-, também da Facul
dade de Educação da Universidade de São Paulo, de pessoas 
da Coordenadoria de Apio à Pesquisa do Ensino SUperiOr 
- CAPES - do Sindicado dos Supervisores de Ensino do 
Estado de São Paulo e da Congregação da Faculdade de Filo
sofia, Letras e Ciências Humanas da USP. 

De modo geral, you ler o documento da ANDES .e de 
outras instituições, que é um alerta para nós, Senadores. 

"Exm• Sr' Senadora, 
Estamos -profundamente preoCupados com a for~ 

ma como vem sendo gestada, através do Senado Fede
ral, uma Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasi-
leira. -

A preocupação e um efetivó eiD.VOlvimento do Se
nado Federal com a Educação, um dos esteio-s funda
mentais na vida- de uma nação livre e soberana, é de 
extrema relevência. E é justamente -por isto que essa 
Casa não pode permitir ou coonestar com a tramitação 
em ritmo apressado e sumaríssimo de um projeto de 
lei de diretrizes para a educação nacional que despreza 
não só _a experiência dos agentes' diretamente envol
vidos -docentes, alunos e fund6nârios de instituições 
de ensino -,-como a dos demais.segmentos da socie
dad~. preocupados com essa questão. 

O Projeto do Senador Darcy Ribeiro, apoiado pe
los Senadores Marco Maciel e Maurício Corrêa, baseia
se em uma concepção educacional ~que colide com prin
cípios extremamente caros àqueles que entendem a 

educação COJ;D.O um instrumento indispensável à cons.
trução de uma sociedade democrática, soberana e so
cialmente justa. 

Solicitamos o compromisso de V. ExJS com a neces
sária discussão que um tema desta relevância exige, 
não aceitando procedimentos que atropelem e desres
peitem a participaç-ãO popUlar. Assim poderemos cons
truir um projeto de lei que contemple as expectativas 
e reais necessidades da maioriã- da população. 

Professor Darcy Ribeiro, temos tentado conversar, dialo
gar, e V. ~sabe do meu profundo respeito. Aprendi nos 
.seus livros, considero-me sua aluna. Mas também li os livros 
de Fernando de Azevedo, de ,Florestan Fernandes e do titular 
·da cadeira que ocupo, o Professor Fernando Henrique Cardo
so. Aprendi a lição da necessidade de dialogar. 

Tenho o maior respeito pelas idéias ·de V. Ex< Entretanto, 
devo dizer de público, }X>f minha responsabilidade, que não 
posso coneo:rdar que o País retroaja na exigência de uma 
educação fundamental de oito anos. Em seu projeto, V. EX' 
propõe cinco anos de educação obrigatória. 

Não posso concordar que um país como o Brasil, que 
almeja atingir oito anoS de ensino õbiigatório, que faz um 
esforço extraordinário, há mais de dez anos, para atingir essa 
meta, vote, sem nenhuma justificativa. teórica, prática-Ou eco
nómica para uma situação já ultrapassada. Não posso aceitar 
isso. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Nobre Senadora 
Eva Blay, informo a V. EX' que o seu tempo está esgotado. 

O Sr. DarCy Ribeiro- Permite--me V. Ex• um aparte? 

A SRA. EVA BLAY- VQu concluir, Sr. Presidente. 
É por essa razão que eu e muitas entidades estã.Ifios apre

sentando emendas ao notável projeto de V. EX' 
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Pahnas.) 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Nobre Senador Dar
cy Ribeiro, a :;ienadora Eva Blay __ ocupou a tribuna apenas 
para uma comunicação inadiável de cinco minutos e durante 
esse tipo de pronunciamento não são permitidos apartes. 

O Sr. Darcy Ribeiro - Sr. Presidente, como várÚls vezes 
fui citado nomin_al~eDte-, creio que _y. _EX' não me negará 
a p_ala_vra. _ -- - · -

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a palavra 
a V. EX' por cinco minutos, por ter sido citado no pronuncia-
mento da Senadora Eva Blay. -

O SR. DARCY RIBEIRO (PDT - RJ. Para uma expli
cação pessoaL Sem revisão do orador)- Sr. Presidente, vou 
manifestar-me por ter sido citado nominalmente. -

Nobre Senadora, ouvi com muita atenção seu discurso, 
que discorda totalmente do pensamento do nosso colega e 
amigo Ministro Fernando Henrique Cardoso. S. Ext não só 
tinha .~roferido um parecer favorável ao projeto que apre
sentei JUntamente com o Senador Marco Maciel, com·o· tam
bém tinha pedido à Comissão de Educação a sua aprovação. 
O parecer do Senador Fernando Henrique Cardoso foi aco-
lhido pelo Senador Cid Sabóia de Carvalho e apresentado 
naquela Comissão, onde obtivemos uma aprovação em vota
Ção terminativa. 

É claro que V. Ex• tem a liberdade de manisfeSfar o 
seu próprio pensamento, mas não tem o direito, c-reio eu, 
de imaginar que tenha existido qualquer violência, qualquer 
impedimento relativo à discussão. 
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Quando cheguei a esta Casa, preocUpei-me com um pro
jeto que tramita na Câmara dos Deputados, que V. EX'.defen
de e que é desastroso para o Brasil; projeto remarcado pelo 
corporativismo~ pelos interesses de grupos dos quais V. E~ 
se fez aqui portadora, remarcado ainda pelo desastre - se 
for aprovado -de congelar a educação no Brasil. Se a educa
ção em nosso País estivesse bem, seº ~nsino prim-ário alfabeti
zasse, se o ensino médio de três anos- ridículo! - funcio
nasse, podia ser congelado, mas não funciona e precisa ser 
reformulado, e v. Er sabe bem disso. . . 

Apresentei na Câmara -tentei, através do meu partido 
mudar- 41 emendas que, somadas às mil e tantas que havia 
lá, não foram apreciadas. 

O projeto que está na Câmara tem grandes chances de 
ser aprovado. Se não aprovarmos o projeto do Senado~ se 
esta Casa não tomar a iniciativa de oferecer um projeto à 
Câmara, aceitan<~.o as emendas que de lá venham teremos 
que receber um projeto da Câmara com essas caracteósticas 
desastrosas. 

Repito. Senadora, o seu discurso-foi em d.~f~Sado projeto 
que está na Câmara dos Deputados, não daquele que está 
no Senado. O projeto desta Casa foi apresentado por outros 
Senadores e não representa nenhum "darcycismo'', não é nada 
do meu pensamento, mas sim aquilo que corresponde à neces
sidade da educação brasileira à luz do que fazem os educadores 
de todo o mundo. 

V. Ex• fez uma referência especifica -à- Cpiesl:ã(:i" dos 8 
anos que foi uma tentativa generosa de um Ministro da Educa
ção, mas totalmente irresponsáveL 

Sabe V. Ex•, nobre Senadora, que menos de 5% das 
escolas brasileiras têm 5• série; repitO, menOS de 5%. É mentira 
dizer que há 8 séries. IssO não ocorre. As oito séries destruíram 
a educação brasileira. Tínhamos uma educação prinlária, com 
professores preparados para dar aulas da 1• à 4• série. Tínha
mos uma educação secundária capaz de dar aulas às cinco 
séries do ginásio - dados da Faculdade de Filosofia. 

Isso· gerou uma grande confusão. Criou-se a Licenciatura 
Çurta que não valia nem para um nem para outra, que desorga
nizou todo o sistema de ensino e criou o desastre das "nomta
listas", formadas no nível médio, e mesmo professoraS leigas 
que estão lecionando para a 5• e 6• séries. 

Qualquer país do mundo leva de 5 a 10 anos pará colocàr 
mais uma série como obrigatória. Colocar quatro foi um ato 
a'Qsurdo, generoso de quem queria fazer isso,--mas"q_ue não 
sabia como fazê-lo. Nunca no mundo se fez isso, porque é 
uma loucura. Para fonnar professores para atender tantas 
séries de um curso obrigatório, precisaria havet muito mais 
disponibilidade de tempo. 

Pondero a V. Ex' o congelamento de um ensino de men
tira, de oito séries, está impedindo o brasileiro comum de 
ter primário completo, apenas 20% das pessoas terminam 
o primeiro grau, cuja qualidade está cada vez pior. 

Na realidade, a forma que sugiro, Senadora, no projeto 
que e$tá aí, e que levaríamos dez anos para conseguir que 
houvesse cinco séries no Brasil. Proponho cinco séries de 
ensino fundamental comum, que é o ensino formador do cida
dão, do trabalhador comum. 

Suponho que levaríamos dez anos na formação de profes
sores para que todos os municípios pudessem ter escolas em 
que 70%, pelo menos dos alunos terminassem a quinta série. 
Repito, levaríamos dez anos. Proponho que se comece a con
tar de agora àquela década instituída pela Constituição, para 
que os municípios sejam ajudados a criar escolas de cinco. 

séries - o que é praticá~el, mas precisa. de muito esforço 
e comecem também a cnar um secundáno de cinco séries 

capaz de preparar não só pessoas para o curso universitário: 
mas, sobretudo, de fonnar o trabalhador comum em um nível 
mais alto. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Informo ao nobre 
Senador Darcy Ribeiro que o tempo de V. Ex• está esgotado. 

O SR. DARCY RmEIRO- Já termino, Sr. Presidente. 
O _Brasil está ameaçado em sua soberania, Senadora; 

está ameaçado em sua sobrevivência. -
Os Estados Unidos mudaram todo o seu sistema educa

cional fundamental, para competir com a Alemanha e com 
o JaP.ão, porque têm medo de não poder acompanhá-los e 
também pela sua própria história. 

Se os Estados Unidos estão com medo da_ civilização 
emergente, que é fundada na ciêilcia, na tecnologia e, portan~ 
to, na educação, devemos ter muito mais medo de continuar 
com esse sistema desastrado, em .que a escola primária ·está 
deteriorada, a escola média foi· destruída e não há univer
sidades. 

Na maior parte dos casos o professor faz-de-conta que 
ensina e o aluno faz-de~conta que aprende. É contra esse 
desastre que o Seoadc;> Federal irá têr a opOrtunidade de anali~ 
sar uma situação nova e modesta, real e concreta· começar 
um esforço de dinamizar a educação em lugar de a_ 'congelar. 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a palavra 
ao nobre·Senador Albano Franco. 

O SR. ALBANO FRANCO (PRN - SE. Pronuncia o 
segUinte- discurso. Sem revisão do orador.) -Sr .. Presidente, 
Srs. Senadores, desejo fazer, neste instante, um registro" da 
maior importância para o futuro do nosso País. RefirO-ine 
ao acordo que está sendo assinado, hoje, entre o Presidente 
da República do Brasil e Q Presidente da República da Bolívia, 
para a compra de gás natural daquele país, como também 
a respeito da conStrução de. um gasoduto de Santa Cruz de 
La Sierra até São Paulo. 
_ Quero dizer que consideramos os termos do acordo entre 
o Brasil e a Bolívia tendo em conta que, nessa configuração 
de negociação, os- riscos incorridos são praticamente todos 
do nosso País. Seria da maior conveniência para nós que, 
nas cláusulas de contrato, fosse incluída a fónnula de paga
mento, ao menos parcial de gás, através de uma conta de 
compensação, em que a contrapartida seria a exportação, pelo 
Brasil, de bens e serviços. 

Tal cláusula pennitiria reduzir dispêndios, por parte do 
nosso País, em moeda forte e significaria a abertura de novo 
mercado, em especial para a indústria de bens de capital que 
se acha, desde há muito, operando muito aquém de sua capaci
dade produtiva. 

Assim, faço essas ponderações e esse apelo ao Ministro 
de minas e Energia e ao Senhor Presidente da República, 
no dia em que S. Ex~ assinam um contrato da maior impor
tância, porque irá beneficiar as indústrias do Centro-Sul do 
País, através da _c_onstrução do nosso gasoduto. 

Não é possível que fiquemos apenas obrigados- a utilizar 
o gáS, pagando somente em dólares, ao invés de utilizarmos 
algo muito comum entre outros países que é o counter trade; 
O que implica numa utilizaÇão inclusive de materiais produ
zidos no nosso -~~s~ I!~ CO?Strução ~sse g~~dutc:>. 
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Esse acordo é mais uma prova da importância do Brasil 
no contexto latino-americano, objetivaitdo uma união entre 
seus países e os seus conseqüentes benefíciOs. Podemos citar 
como exemplo a construção de ltaipu, resultante de uma acor
do entre o Brasil e o Paraguai, que beneficia ambos os países. 

Muito obrigado _ 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias).::... A Presidência, mo
mentos atrás_, anunciou que, encerrada a discussão do projeto 
de emenda à Constituição e das emendas oferecidas, a matéria 
iria à Comissão de Constituição, Justiça e Cidada!lia. 

É sabido_, na Casa, que o_ projeto tem previSão de ser 
votado, amanhã, neste plenário. Sou membro_ da _Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania; creio que não fui nela 
substituído e gostaria de lembrar ã Mesa que a Comissão 
se encontra acéfala. Sendo esta a terceira Sessão Legislativa 
da legislatura, terminou o mandato do Senador Nelson Car
neiro e de seu V ice-Presidente, Senador Maurício Corrê a. 
Até este momento, não recebi nenhuma convocação, nem 
'Para que a Comissão se Constitua regimentalmente; nem -
e é a conseqüência natural - para que aprecie a matéria. 

Como será estranhável que venha a receber, no curso 
deste fim de_ tarde, convocação para eleição e, ao mesmo 
tempo, para discutir as emendas oferecidas ao projeto, deixo 
aqui assinalado este fato._ Será mais uma circunstância a ser 
considerada na tramitação desta emenda constitucional, que 
tem o apelido de ajuste fiscaL 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias);- Senador Josaphat 
Marinho, é uma iildagação ou apenas um registro? 

O Sr. Josaphat Marinho ---Estou fazendo um registro, 
e gostaria que a Mesa oferecesse os esclarecimentos adequa
dos, porque até agora a Comissão não se constituiu regimen
talmente, mas a Mesa lhe encaminhou o projeto-, que sabida
mente deverá ser votado amanhã, neste plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -A Presidência esela
rece a V. Ex• que, pelo art. 88 do Regilnento Interno, a 
Comissão não está acéfala. o art. 88 estabelece: 

"Art. 88 No início-da legislatura, nos cinco dias 
que se seguirem à designação de seus membros, e na 
terceira sessão legislativa, nos cinco dias que ·se segui
rem à indicação dos líderes, cada comissão reunir-se-á 
para instalar seus trabalhos e eleger,.em escrutínio se
creto, o seu Presidente e o Vice-Presidente." 

Portanto, o Senador Nelson CarneirO CÕntinüa·; -parque 
estamos no terceirQ. dia da instalação. 

O Sr. Josaphat Marinho - V. Ex• é muito generoso 
com a comissão que s-e constitui. 

O SR •. PRESIDENTE (Lery Dias)--'-- Coiitedoa palavra 
ao nobre Senador Almir Gaoriel. (Pausa.) c-

· S. EX' não se encontra em plenário. 
Concedo a palavra ao nobre senador Cid Sab6i3. de Car-

valho. (Pausa.) c 

S. Er não se encontra em plenário.· 
Concedo a palavra ao nobre ·seriador Dirceu C3me"íro. 

O SR. DIRÇEU CARNEIRO (PS,DB - SC. Pronuncia 
o seguinte_ discurso,_Sein revisão do orador-.)- Sr. Presidente, 
Sr'5 e Srs. Senã.dOres, dCSejo abordar, ainda que rapidamente, 
algumas questões importantes para- a formação da autocon
fiança desta Nação no- seu futuro. E com~"Ço por um aspecto 
até pitoresco, que justamente depôe ao contrário do que quero' 
aqui propor à reflexão desta Casa. 

Dias atrás, lendo a Folha de S. Paulo verifiquei que o 
Senador Mansueto de Lavor, Relator do Projeto de Orça
mento·, fazia referências às suas dificuldades na- elaboração 
desse relatório, e, segundo o texto do jornal, seus assessores 
apontavam para certas- modificações feitas por digitadores do 
Prodasen. 

Recentem~nte, deixei a Presidência do Conselho do Pro~ 
dasen. E sempre que trabalhamos, aqui no Senado, em qual
que-r parte, em relação à info:imática, algumas questões sem
pre precisavam ficar bem definidas, dentre elas a confiabi
lidade, a precisão, o mais próximo do tempo~ real possível, 
as informações e outros aspectos de natureza intrínseca a este 
assunto que ora á.bordo. Não vejo nenhuma possibilidade de 
o órgão de processamento de dados do Senado fazei qualquer 
tipo de intervenção nos dados, nos textos ou nos números 
de uma relataria. 

Fui até o Prodasen saber como se processava esta questão 
e lá fui informado de que eles chegam ao processamento sob 
a forma de memória, em disquetes, os quais são apenas proces
sados dentro de uma formatação que já define os parâmetros 
da lei. O que a lei determina, os programas que o Prodasen 
adota para o processamento dessas informações, estão todos 
lá estabelecidos. 

Essa informação, embora não fosse atribuída ao Senador 
Mansueto de Lavor, relator da matéria; m3s aos seus assesso
res, não procede, não tem raízes verdadeiras e fundanientadas. 

· Como se trata de matéria cheia de sensibilidades e também 
muito polêinica em diversps aSpectos, ficamos suspeitando 
de que esse balão de ensaio lançado na Folha de S. Paulo 
di3s atrás, fosse para justifica{ algo que não está explícito, 
e, portanto, preocupante. 

Entendémos - !! aqui está um Membro da Mesa que 
preside a sessão, Senador Levy Dias - que devemos apurar 
qualquer suspeita em relação a qualquer procedimento dessa 
natureza, principalmente em relação ao Prodasen. ele-. tem 
que ser um organismo confiáVel, não só pelo Senado Federai, 
mas·.pela sociedade brasileira, porque ali estãO -depositados 
dados e informações do Legislativo brasileiro, ·-do Parlamento 

· bras~eir(), do Cc;>ngr~o Nacional, que. de':em estar dispo
níveis a ·toda a -c1dadarua e sobre os quats nao podem patrar 
dúvidas. Portanto, qualquer dúvida que seja levantada deve 
ser apurada, para que não fique essa suspeita de qualquer 
intervenção ou quaJquer modificaçãO nos textos, noS relatóriOs 
ou nas informações que lá devem ser processadas, dado que 
é ·o nosso-ins~mento IndispensáVel para o trabalho. 

Era esse o ~egistro que eu queria deixar aqui perante 
a Mesa, inclusive para que pro-cedimentos fossem tomados 
no sentido de: esclarecer ~ta questão. Esse sistema tem que 
ser confiável, e não vejo nenhuma razão para que ele seja 
exposto ·do modo que foi; se houver qualquer dúvida, ela 
tem que ser apurada. 

Por outro lado, eu também ._eria trà.zer - e_ este é 
.o motivo principal da .minha presença na tribuna -o registro 
do lançamenteP-do satélite de coleta de dados, o primeiro 
satélite brasileiro a ir ao espaço com esta finalidade de trazer 
informaÇões para as diversas estações dê rasteamento em ter
ra, q-de -nos vão permitir· registdir, armazenar uni conjunto 
impoitantfssimó de informações para às nQssas questões inter
·nãs,,de n;ttureza ecológica, climática ou riteteorológi"éa, cientí-
fiCa de um modo geral. . 

-~os atrás, visitei O laboratório que ·esiava traballiando 
e integrando as peças dêsse satélite. Verifiquei qúe as tecno
logiàs. que o- nosso P~s estava a utflizár j_á eram di~as de 
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muito respeito, e estávamos dominando uma fatia importante 
dessa tecnologia, indispensável a nossa soberania e autonomia. 
Por outro lado, tínhamos um ponto de certo modo mais-fraco, 
que eram os foguetes de propulsão, que não se achávam sob 
a responsabilidade do INPE, mas do CTA - Centro Teoono
lógico da Aeronáutica. Infelizmente, esse programa náo con
seguiu acompanhar o da elaboração do satélite: o satélite 
fícoii pronto, e-o foguete lião. 

Também não houve avanço no acordo que o Brasil tinha 
com a China, no sentido da utilização de tecnologia chinesa 
para a impulsão desse satélite. Acabamos nas asas de uma 
aeronave americana, com experiência conhecida no mundo 
inteiro, que colocou no espaço o noso satélite. 

Em que pese o fato de o problema do foguete não ter 
Sido resolvido, quero registrar um fato muito auspicioso para 
nós: o Brasil é o 179 país a ter um satélite nO espaÇo; e há 
um particular aspecto que me parece fundamental: começa
mos a ter uma certa independência no que diz respeito a 
informações via satélite. Vejam os senhores que, por ocasião 
·da guerra das MalVinas, quando estávamos na dependência 
de satélites - princiPãlmente americanos- o canal que infor
mava condições meteorológicas e outros dados ao Brasil foi 
simplesmente desligado. De modo que, nesse período, sequer 
sabíamos, aqui no Brasil, se iria ou não chover no outro d~~. 
porque não tínhamos nenhum elemento, a não ser os empíricos 
de terra, para fazer qualquer previsão de tempo. 

Essa dependência é extremamente perigosa para um país 
de dimensões continentais como· o Brasil, com uma economia 
bastante complexa e, o que é mais importante, ·oom Cã.rácte
rísticas de economi~ agropastoril, portanto, com fortes vincu~ 
la.ções com a meteorologia, ou seja, dependente de informa
ções quanto às cond~ções atmosféricas, correnteS e_ lrentes 
frias, enfim, tudo que diga respeito à attriosfe-rã., ·-· -

Esse satélite, embora com vida bastante curta, de um 
ano, irá·propiciar·aó ·nosso País uma valio~ .ex-periência e 
um conjunto de informações que deverão ser processadas num 
grande computador, que levamos anos para conseguir, pois 
havia restrição de transferência ou de venda dessa tecnologia 
para o nosso País. Mas esse problema já foi supei'ado, e esta
mos montando grandes computadores que vão processar essa 
quantidade imensa de informações que o satélite brasileiro 
vai trazer. Ele vai passar rtove· vezes por dia sobre o território 
brasileiro, a uma velocidade de 27.(X)(lkmfh; terá, portanto, 
condições suficiente·s pata:, ·rapidamente, trazer os dados que 
precisamos. 

O que quero registrar também é- que eStam:cis ·nos-prepa
rando para o lançamento, em 1995, do primeiro Satélite ·de 
sensoriamente remoto. Considero..o_ mais importa.hte·até do 
que esse de coleta de dados iniciai$ que vai substituir o _ _Land
sat. Enquanto o Land_sat leva 22 _dias para fazer a cobertura 
total do território brasileiro, o n·ovo satélite fará o mesmo 
trabalho em apenas" quatro "di3s. - . .. 

Creio que esse aspecto do n_ível tecnológico que o nosso 
País tem atingido é um. indiçador que deve ser conhecido 
pelo povo brasileiro.· Evidentemente sem desconhecer oS nos
SOs d~safios çle ;natureza principalmente socioeConônúca, sabe
mos que é através dele que se poderá oferecer um horizonte 
com certa confiabilidade no futuro do País, uma vez que o 
futuro passa pelo domínio da tecnologia e das infonnações. 
. Dias atr~s, quando inaugurávamos o sistema VIP, que 
é a imagem do plenário do Senado em todos os gabinetes 
dos Srs. Senadores, eu fazia o seguinte relato: quem domina 
100 mil itens tecnoló_g!cos faz um fus<juinha; 9uem domina 

seis milhões faz um boeing. Creio que o futuro passa por 
esses aspectos de domínio de tecnologias, e o Brasil, em muitos 
aspectos, está fazendo um esforço imenso e alcançando resul
tados muito bons. 

Dentro ci.esse universo, quero reg.iStiar a qualificação da 
Embraer pela Boeing dos EOA para o fornecimento de peças. 
Nossa empresa foi qualificada para produzir peças para os 
Boeings 777, o que acabou de acontecer em dezembro próximo 
passado, e isto nos coloca entre as principais do _mundo. A 
Embraer é a sexta empresa da indústria aeronáutica a fabricar 
peças para eronaVes de· tainanhã precisão e segurança, como 
são as aeronaves da Boeing. A Embraerjá fabricav~ algumas 
peças para o 747 e o 767 e, agora, passa a pr<?rl~ peças 
para esse lançamento que deverá ocorrer em 1994. 

O cred.enciameD.to da Embraer pela Boeing coloca, sem 
dúvida nenhuma, o nosso País I)esse clube reduzidç._ de_ quali
dade de produção de peças e aeronaves e, me parece, deve 
ser uma informação do domínio de toda a sociedade brasileira. 
Os aviões da Erilbraer têm percorrido os cinco cOntinentes. 
Os paíseS ·mais desenvolvidos como França, Inglaterra e Esta
dos Unidos têm comprado aviões do Brasil, tanto de treina
mento militar como de transporte de passageiros. 

E, em que pese a presença brasileira já ser bem marcada 
-no exterior - quer com produtos de natureza ~grícola como 
os .nossos sucos, quer com produtos da lavoura na área de 
cereais, ou o tradicional café -·temos também a presença 
de automóveis e produtos desta lin}:la mais sofisticada, as aero
naves. No entanto, não temos vendido esta marca BraSil para 
o resto do mundo, e muitas vezes os usuários de produtos 
brasileiros no exterior pensam ciue estão consumindo produtos 
de países muito mais desenvolvidos do que o Brasil, pela 
qualidade, pela competitividade de tais produtos - aínda 
ontem, o Ministro da Indústria, Comércio e Turis:rno, nosso 
Colega SenadOr José Eduardo Andrade Vieira, fazia -~-~fe
rência a isto. E nós, que estamos num momento decisivo 
de afrrmação, precisamos fazer com que isso fique bem claro. 

Tenho colocado ao Minis_tros das Relações Exteriores, 
também nosso colega Senador Ferrlando Henrique Cardoso, 
que, em que pese a formação dos diplomatas brasileiros pelo 
Instituto· Rio Branco, eles precisariam ser muito mais agres
sivos na apresentação e venda dos produ_tos marca Brasil. 

Nesse aspecto, queríamos utilizar esses dados~ ainda que 
localizados, tópicos, para ressaltar a necessidade não só do 
desenvolvimento da nossa autoconfiança em relação ao futuro 
do nosso País, maS ta:mbém -de fazermos com que os nosSos 
produtos, que falam muito bem do nosso País, no exterior, 
sejam do dominio da opinião pública internacional, pela quali
dade e <;Ompetitividade, que já temos bastante. 

Evidentemente, não queremos com isso esquecer ou igno
rar o.s nossos prob~emas internos, que precisamos superar: 
a miséria, a marginalidade e tantos ou,tros problemas que 
temos que enfrentar, principalmente em relação a nossa ques-. 
tão económica. Mas quero me fixar nos aspectos positivos 
das_ conquistas do nosso Pais .. 

Essa década que passou não foi pérdida, tio nosso enten
der. AVançamos doponto de vista.instituciõilal, do ponto de 
vista da cidadaJI!a, do p~:mto de vista. do resgate moral, e 
tudo isso é tão .importànfe . quanto as questões económicas. 
Creio que precisàmos ter uma consclêftcia bem clara dos nos
sos avanços e assumi-los, ·a fim de conseguirinos- átitocon
fiança. Quanto às petSpectivas para o futuro, _por certo nós 
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as temos; apenàs precisamos ter mais c!z..eza para reali:zá~las 
o mais breve possível. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR- PRESIDENTE (Levy Dias)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Garibaldi Alves Filho. (Pausa.) 

S. E~ não se encontra em plenário. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Hydekel Freitas. 

(Pausa.) 
S. Ex• não se encontra em plenário. 
CQncedo a palavra ao nobre Senador João Calmon. (Pau

sa.) 
S. E~ não se encontra em plenário. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Odacir Soares. 

(Pausa.) 
S. EX' não se encOntra em plenário. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Amir Lan~o .. 

O SR- AMIR LANDO (PMDB - RO. Pronuncia o se
guinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Pre_sidente, 
Srs. Senadores, regressando de uma viagem à Rússia, como 
membro da delegação do Parlamento Brasileiro, encontro 
uma situação alarmante no Estado de Rondônia. As man
chetes dos jornais sãO p-ródigas: "Exército assume o comando 
da PM de Rondônia", "Itamar autoriza intervenção na PM 
de Rondônia", "Exército envia tropas a Rondônia cOntra os 
rebeldes''. 

O ass1:1nto é grave.· Convenhamos, Srs. Senãdores, que 
a situação do_ EstadO de Rondônia é realmente preocupante, 
pois se encontra em situ.3ção de abandono deplorável. As 
verbas, os recursos federais, de há muito minguados, não 
atendem mais à demanda do desenvolvimento económico e 
social do nosso Estado. 

Para lá, como cansei de afirmar desta tribuna, acorreram 
centenas de milhares de famílias que se lançaram nos confins 
da floresta, afirmando uma ocupação lídima deste País por 
brasileiros vindos de todos os recantos. 

No entanto, conforme previa a Lei Complementar n<:> 41, 
que criou o Es\ado de Rondônia, de 22· de dezembro de 1981, 
cabia à União realizar um plano de desenvolvimento econó
mico e social. Mas a inadimplência da União causou sérios 
e irreparáveis prejUízos à gente rondoniense, que lá ficou 
abandonada, nos confins das linhas; produzindo sem poder 
escoar o produto- do seu trabalho. Lá, a miséria chega com 
a tulha cheia, como diz o povo de Rondônia; lá, a miséria 
alcança o- colono, que não pode escoar o que produziu, que 
ali se degenera, sem poder extrair uma vantagem do fruto 
do trabalho. . . . . 

Isto é o Brasil. É a falta de um plano regional de desenovl
vimento, sobretudo para a região Amazónica, e mais especifi- -
camente para Rondônia. Os problemas- tinham necessaria-
. mente de se agravar. E a! está a crise com a Polícia Militar 
do Estado de Rondônia. Os praças não- recebem, Sr. Presi
dente e Srs. Senadores, mais do que um milhão e duzentos 
mil cruzeiros,, o salário mínimo, numa região onde o custo 
de vida é elevadíssimo, porque sabemos ·que grande parte 
das manufaturas saem do Sul do País para alcançar Rondônia 
por uma BR-364 toda esburacada, onde o _tráfego tornou-se 
um verdadeiro martírio. - · 

Quantas vezes, desta tribuna, fizemos um- apelo dramá
tico, até patético, ao Governo-Federal, para realizar, ao me
nos~ obras ,de recuperação da B~-364. Mas nossas palayras 
caíram ftO yá~ÇI2 ~1- como res_pós~, somente o silêncio a!~ 

insolente de quem realmente não se preocupa com os brasi
leiros abandonados no meu Estado, em Rondônia. 

Esse é o quadro. Como pode o soldado que ganha um 
milhão e duzentos mil cruzeiros por mês viver com a família 
em Rondônia? A crise não é o ambiente de revolta que se 
instalou em Rondônia: são, iSto sim,_ as condições difíceis 
de sobrevivências dos servidores militares do Estado de Ron

. dônia. Assisti às mulheres, mães de família, retirando os filhos 
de escolas paticulares, porque não podem mais pagar. E a 
esoola pública é deficiente. As mães já não podem dar alimen
to quotidianamente aos _seus filhos. É realmente um clima 
de desespero. 

Esses bolsões de miséria, que_ antes eram exclusividade 
de nossas favelas e das periferias dos grandes centros, hoje 
atingem os vilarejos, as áreas rurais e, sobremodo, a minha 
distante Rondônia. 

Essa é a crise real. Contra ela, não se move uma palha; 
contra esse estado de coisas, não se faz absolutamente nada. 
Dentro de um programa racional de investimentos no Estado 
de Rondônia, deveriam ser criadas as possibilidades para que 
o noss_o povo se de::;envolvesse, assim como ocorreu nos outros 
Estados. Esse é o papel fundamental da União, contra a qual 
hoje se levanta até a possibilidade de secessão. 

Num dado momento, neste Parlamento, Júlio de Casti
lhos evocou a grandeza e o arielo da unidade nacional pelas 
terras de fronteiras e pelos terrenos de marinha, como um 
abraço a abarcar a nacionalidade. Esta União necessita, sobre
tudo, da participação efetiva do Go"verno para aparar os desní
veis regionais, como o Nordeste sofrido, como o nosso norte 
abandonado. 

Este é o papel fundamental do Estado: arrecadar e pro
mover a justiça inte·ma, sobremodo em Rondônia, que tem 
potencialidades enormes, mas não tem estradas para escpar 
a produçãO. A BR-364 encontra.:Se intrafegáVel, os custos 
dos transportes multiplicaram-se cinco- vezes, eliminando a 
competitividade da nossa produção. Lá estamos produzindo 
e morrendo de fome na abastança. 

Diversas vezes evocamos desta tribuna a necessidade da 
abertura para o oceano Pacífico, assim como a conclusão do 
asfaltamento de um trecho de uma estrada toda construída 
em território nacional, equivalente a 60km, no Estadõ do 
Acre. Mas "'nada comove homens de pedra, sepulcros onde 
é morto o coração", evocando o poeta. 

Enquanto isso, ri-se a orquestra irónica, estridente, e 
o meu povo de Rondônia morre à míngua, quase chegando 
às Iíndes do desespero os servidores militares. Por isso, a 
rebelião das mulheres de Rondônia, que estão tendo um papel 
importante de reivindicação. 

Sou contra a desordem, mas apóio todo movimento de , 
legítima defesa, porque não é possível continuar nesta situação . 
sem ao menos bater na face da vergonha nacional, sem ao 
menos evocar, em nome da unidade deste País, que se respeite 
o que está escrito nas leis, o que está escrito no aH. 22 da 
Lei Complementar n9 41, de 1981, que expressamente estabe
lece a garantia de todos os direitos dos servidores militares. 
E entre os direitos dos servidores. militares estava também, 
nessa época, a remuneração de parte da União. Isso é lei, 
mas não se respeita. 

Srs. Senad6rés:·tenho refletido ~bre ~o des1:ino dest~ Na~ 
ção. Desde o descobrimento, a História a fez grande, o seu 
povo soube estender as süas fronteiras além das Tordesilhas, 
além do Tratado de Santo IldeJonso, além do Tratado de 
-~dri..L c~~~ndo ao Acre, à extensã<?. imensa d~ Amazónia~ 
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dando a este País Uma dimensão continental, da qual os nossos 
governantes nunca estiveram à altura. -

Não é possível correr atrás apenas da inflação e da reces
são, como o cão que quer morder a cauda e iiãO-aicança. 
É preciso quebrar esse ciclo vicioso- e_-lançar-se à aventura 
de políticas mais amplas para a redenção desta Nação. 

Sr. Presidente, sejam estas palavras, em primeiro lugar, 
de solidariedade ao povo de Rondônia, de solidariedade às 
mulheres de Rondónia, que lá estão lançando esse prôtesto; 
lA3S sejam elas um apelo ao Governo Central para que, ao 
invés de mandar armas, mande os recursos que são devidos 
ao Estado de Rondônia para solucionar essa qUeS!â:O-

Sr. Presidente, devo dizer que essa foi a solução mais 
fácil, mas não a solução constitucional, porque intervenção 
é uma figura tipicamente constitudOiüt.l; preViSfã-no arr.-34 
e seguintes da Magna Carta. não foi esse o tiw;· fião foi essa 
a providência; não foi eSsa a natureza desse ato. BlisCoU~se, 
de uma forma capenga, insustentável, fi'e"f1té- ã qualquer míni
mo princípio de hermenêutica, suporte na Lei Complementar 
n' 69, de 23 de julho de 1991, que dispõe sobre as normas 
gerais para a organização, o preparo e O emprego das Forças 
Armadas. 

É claro que poderia o Presidente interVir;·se·cofiforme 
prevê o art. 34, inciso III, da Con~tituíção: · 

"Art. 34 A União não intervirá nos Estados nem 
no Distrito Federal, exceto para: · · 

I - manter a integridade nacional -não é o caso 
-; 

II- repelir invasão estrangeira ou de uma UD.ida~ 
de da Federação em outra- não é o· caso --:-; _ _ 

III -pôr termo a grave comprometimento_ da _or
dem pública- poderia sê~ lo;" 

Todavia, intervenção' é uma figura bem diferente do que 
vem ocorrendo no Estado de Rondônia. Greves-sempre hou
ve, problemas de comoção até SoCíill ocorrem e ocorrerão 
em todo o Brasil. -

No Estado de Rondônia, -ao invés de se s.Olucionar o 
impasse, recorre-se à intervençãO,-contra a qual lanço aqui 
um protesto, pois constitui um grave precedente na harmonia 
federativa. Não importa que o Governador tc~nha requerido, 
potque S. Ex~ também não tem legitimidade sequer-para fazê
lo pa forma em que foi feito. _ - 1 

Por isso, Sr. Presidente, eu gostaria que o Governo Fede
ral olhasse essa questão por outro ângulo ou por diversos 
ângulos diferentes daquele que se c::onvencionou chamar inter~ 
venção, mas que, na ~erdade, não é como _uma intervenç_ã9, 
porque não tem suporte nem na Lei Cõtnplementar no 69/?1, 
nem na ConstituiÇão· Federal, art. 34 e seguintes. 

É preciso que a -Assessurià JurídiCa ·ao Presidente It~m3.r 
FranCo fique mais atenta quanto às disposições da Constituição 
e quânto ao que dispõe sobremodo a Lei Complementar n9 

69. Vejamos o que dispõe o art. 8', §§ 1' e 2°,-chamados 
à colação no decreto de intervenção, como os jom_ais~ têm 
denominado esse ato: 

"Art. 89 O emprego ~das -FoiÇas- ATri1âdas-na de
fesa da Pátria,-dos Poderes Constjtuídós; _da _lei e d,a 
ordem - se for o caso - é da responsabilidade· do 
Presidente da República, que O determinará-aos respec
tivos ministroS militares. 

§ 1• - Compete ao Presidente da República a 
· decisão do emprego das Forças Armadas, por sua ini~ 

ciativa própria, ou· em atendimento de peaido mam-

festado por qualquer dos poderes constituídos, através 
do Presidente do Supremo Tribunal Federal, ou do 

_ Presidente do Senado Federal, ou do Presidente da 
Câmara dos Deputados, no âmbito de suas respectivas 
áreas." 

Não é o caso. Aqui, essa disposição nada tem a ver com 
o ato decretado pelo Senhor Presidente da República; a chave 
não condiz com a fechadura. No entanto, quer se abrir uma 
intervenção atípica, anômala, injusta e, sobretudo, inconsti-
tucional. · 

§ 29 Tambémnadatemavercomofatoemtela. Vejam 
V. EX'' o que diz a lei, de forma cristalina e transparente: 

"A atuação das Forças Armadas ocorrerá de acor~ 
do com as diretrizes do Presidente da República, após 
esgotados os instrumento destinados à preservação da 
ordem pública e da incolumidade daS pessoas e do 
património, relacionados no art. 144 da Constituição 
Federal." 

Sr, Presidente, essa não era a medida iníci31; "póderia, 
sim, ser uma medida extrema. Mas aqui se inicia por um 
problema que só vai causar maior constrangimento ao povo 
de Rondônia. O Governo Federal deveria, sim, tentar solucio
nar a situação miseráVel. Não é preciso traçar um programa 
de combate à fome. Vamos combatendo, ao menos, esses 
focos de famintos que vão_s_urgindo por todos os países, como 
é o ca&o dos praças de Rondônia. -

Era isso que o Governo Central deveria.fazer para ajudar 
o Estado de Rondônia. Mas ao invés da comida, a metralha
dora; ao invés da solução, a ampliação da crise apenas·. 
- Por isso, Sr. Presidente, não poderia deixar de lavrar 
aqui um protesto _y_eemente contra tu~o aquilo que vem ocor
rendo contra o Estado de Rondônia. p abandono é ~nequfvo
co,mas a violência que se comete contra a autonomia do Esta
do de Rondônia, -esta sim, poderia ser dispensada. Já que 
não se quer ajudar, que não se faça nada. 

Aintervenção atrabiliária, destituída de fundamento legal 
e constitucional, me parece uma violência a mais e, mais uma 

· vez, uma humilhação ao meu Estado _de Rondônia, a e_ste 
Estado que procura{llos demonstrar ._aqui, na relataria da CPI, 
que também tem gente séria, honesta e corajosa, capaz, de 
investig_ar um presidente da Repúbliça: ' 
- É este Estado de gente horirada, sobretudo, corajosa, 

que dominou a fJoresta, que ceifou a árvore e semeou o grão; 
gente que faz do trabalho a sua o:r3:Ção de cada dia; gente 
que tem, sobretuclo, o destemor _de ocupar terras virgen-s, 
âe amoldá-la à feição e à dignidade humana. 

- Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (MuitO bem! 
Palmas.) · 

- O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) :._ Concedo ~ pala~a 
ao nobre Senado:r_,Aureo Mello. 

O SR. AUREO MELLO (PRN - AM. Pronuncia o se
guinte discurso.)_:_ Sr. Presidente, Srs. Senadores, o assunto 
que voU abordar é de um·a gravidade inacreditável! Trata---se 
de matéria que deve ser ouvida e apreciada com a máxima 
atenção, principalmente por parte dos diriRentes do Distrito 
Federal e pela população inteira da Capital da República, 
porque a ela afeta de m:lmeira inconcussa e absolutamente 
diretà. 

Devido à falta, de condições mínimas, o serviço úniCo 
de radioterapia de Brasília, Distrito Federal, instaladO D.o Hos· 
pital de Base de Brasília, funciona precariamente. 
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Muitos_ pacientes estão se tornando incuráveis, FrP -
Fim de Tratamento Paliativo- na fifa de espe"ra-e a:té mesmo 
falecendo. Muitos pacientes, ainda na flor da juventude, porta
dores de patologia e grau de doença 100% curáveis em qual
quer serviço de câncer razoável neste Brasil, devido à fila 
de espera, estão se tornando_ FTP; são vidas dizimadas pela. 
irresponsabilidade de dirigentes responsáveis pelo único servi
ço da Capital brasileira. 

Sr. Presidente, apenas duas máquinas estão funcinando 
há mais ou menOS -três meses. Essas niáquinas não crul'seguem 
atender à demanda de pacientes que aguardam na lista de 
espera o atendimento do pedido de parecer. Porém, seus neo
pJasmas e seus cânceres não param de crescer, não são nada 
pacientes. - - --

Temos o MM100. Em 1967, tínhamos o STABILIPAM 
e o MM100. O STABILIPAM quebrou-se em setembro de 
1992; o MMlOO ainda funciona. Essas máquinas de RaioswX 
convencionais têm finalidades diferentes. No mundo moderw 
no, essas funç6es são totalmente substituídas pelos Feixes 
de Elétrcns do Acelerador Linear. Porém, em nosso meio, 
essas máquinas ainda são usadas, mesmo em serviços considew 
rados corno razoável. O MMlOO trata de lesões superfiCiais 
como quelóides. O STABILIPAM presta.:.se;principalmente, 
ao-tratamento dos cânceres de pele. O MMlOO, máquina que 
funciona no momento, não substituirá O STABILIPAM, que
brado há cinco meses no Distrito Federal. 

O cobalto. A mesma máquina úe cobalto ~de 1967. É 
a única máquina funcionando, no momento, "Piita o tratamento 
de lesões profundas; é específica pata tratar ttiinOres de ma
mas, cabeça e pescoço; metástases para a coluna, costelas, 
calota craniana, entre outros. No momento, porém, esta má
quina trata todos os tumores impropriamente, por ser justa-
mente a única em fundOnainento. - - - - -

Este aparelho atende a uma grande demanda de pacien
tes, com funcioná-zios trabãli13Ddo das 7 às 21 horas: -Mesmo 
assim, atende a um terço do número de pacientes que seriam 
atendidos com a presença de cobalto e acelerador juntos. 

Em 1967, o Dr. Juracy Couto Mergulhão estabeleceu 
o serviço de radioterapia do DF, tendo sido enviado pelo 
MinistériO da Saúde para essa missão. Esse ilustre mestre 
desenhou o modelo da Unidade Radioterápica da Capital Fe
deral. Com a implantação de aparelhos como os' de Raios-X 
convencional e Bomba de Cobalto, era necessária a construção 
de paredes especiais de concreto, para impedir o vazamento 
da irradiação para fora da sala de tratamento. 

Com estes aparelhos, razoáveis para a época, tratar-se
iam todos os cânceres -de Brasília e cidades circunviZinhas 
de Goiás. 

Nesta mesma época, o Dr. Mergulhão construiu apare
lhos para o tratamento do câncer do colo de útero, aparelho 
de braquioterapía. E, apesar dos modelos mais apropriados 
na época, este mestre os construiu de próprio punho, provavel
mente por razões de custo. 

· Em 1980, a Fundação Hospitalar do Dístrito Federal ad
quiriu o Acelerador Linear. Com essa nova máquina, uma 
sala apropriada para o·novo aparelho foi construída, inician:... 
dowse Brasília no modernismo dos anos 80. Isto seria um passo 
em direção ao futuro promissor do tratamento do câncer no 
DF, se não fora pela espera de quatro anos até que a máquina 
fosse·colocadll. em funcionamento. Já existia ·a máquina, já 
existia a sala, só faltava ligar a máquina. Com esta conduta, 
houve perda de tempo de garantia da máquina e, mesmo 
no seu surgimento, o aparelho funcionou sein as vantagens 

das garantias que_ teria, se apen<:ts "fo~se ligado quatro anos 
antes. - -

Apenas du3s-inãQu-inas funcionado -há mais ou meno;; 
três méses. Estas máquinas não conseguem atender à demanda 
de pacientes que aguardam na lista de espera o atendimeQ.tO 
do pedido de parecer. Porém seus neoplasmas, seus cânceres 
não param de crescer, não são nada padentes. _ 

- Esses dados, Sr. Presidente, de gravidade suprema, eu 
oso colhi e me reservo o direito de n.ão revelar su~ fontes, 
que são, sem- dúvid3, bastante credénciadas. 

o que quero, neste inome.nto- e vou di~tribuir uma cópia 
do meu discurso pára cada jornalista credenciado neste Sena
do Federal e, quiçá, na Câmara dos Deputados -,- é que 
o Governo Federal ~_!:ente par_a esse grave fato, porque tem 
gente morrendo por falta de assistência e por falta de máquinas 
condizentes para o tratamento do câncer. 

Câncer em Brasilia para o pobre está significando 3 lnesw 
ma coisa que um p~l_o~_ão de execução_._ ~omente que bem 
dol_or.oso e mais deságradável. 

Portanto, é urgente que se lance esse brado de alerta, 
que se toque essa- trombeta, que se faça soar esse clarim e 
esse sino para qUe -o_ Governo do Distrito Federal, dirigido 
pelo homem bom e: nobre que é Joaquim Roriz, fique atento 
para esse problema de tamanha gravidade, evitando_ que, na 
sua Secretaria de -Saúde, o assunto não sej~ abordado-e tratado 
displicentemente; ~óm a frieza que às vezes atinge certos médi
CQS. que ficam com-a sensíbilidade calejad~ de tanto Ver sofri
nieritó e de ta-ntó -tYàb--'afhar em fivor de pessoas gravemente 
doentes. 

Tenho a impressão de que o assunto está esclarecidoA 
SolicitO aperiãS àos jOrnali_stas credendacf(!S nO Senado que, 
por faVOr; divulguem o te~o que vou ent~egar-lhes, porque 
se trata de uma doença das mais graves. A nossa Capital 
Federal precisa estar habilitada com máquinas e pessoal, a 
fim de dirimir essa tragédia. 

Era o que tiilha ã -~izer, Sr .. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Concedo a palavra 
aO" nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho. 

· O SR. CID SAÍIÓIA DE CARVALHO (PMDB - CE. 
Pronuncia o seguinte. Sem revisão do orador.) -Sr. Presi
dente, Srs. SenadoreS, uso da palavra chegando a plenário 
com certo atraso, em face dos trabalhos a que esto-u entregue, 
trabalhos relativos a utna medida provisória, numa ComisSão 
Parlamenfar de Inquérito, e de tantos outros assuntos gos 
quais dou os meus cuidados neste momento~ 
_ Sr. Presidente, deverá ser votado no plenário do Senado, 

nos próximos dias, o que decidiu a Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania a respeito de uma -questão de ordem de 
minha autoria, onde a razão de ser de tudo é a continuidade 
ou náo de uma Procuradoria Especial no Tribunal de Contas 
da União. Contra ela nos voltamos quando votamos a lei 
atinente ao próprio Tribunal. 

E a posição foi assumida por este Senador e por muitos 
outros, inclusive-o Senadoi José Paulo Biso I, quando do exame 
que ainda decorre da l~i relativa _à organização do Ministério 
Público Federal. Uma lei que já se retarda, haja vista que 
o_ Presidente já ~aJ?.Cionou a lei qu~ organiza o Ministério 
Púbfíco dos Estados, lei que organiza o Ministério Público 
no DistritO Federal e nos Territórios e a Advocacia-Geral 
da União. 

Vejam V. EXi'1 como_ têm razão os Parlamentares que 
não querem, que não desejam e que até lutam para que o 
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Tribunal de Contas da União não persista. c:amo anómala ProM 
curadoria Especial, barra;rtdo a presença real e vetdadeira 
do Ministério Público na fiscalização da apliCãção dà lei, no 
zelo em prol da lei, enfím, ná preservação da lei brasileira 
no íntimo daquela Corte. tão importante para o Poder Legisla
tivo, porque é um órgão auxiliar do Cong{esso Nacional. 

Há poucos dias, mais precisamente no dia 15 de fevereiro, 
se me não engano a última segunda-feira, voltava eu ao traba
lho nesta Casa, após retornar de missão oficial no eXterior, 
quando encontrei mi-Folba de S. Paulo uma matéria que diz 
assim: ''TCU contrata funcionário-sem concurso. Servidores 
fizeram teste para outros órgãos. Entre os admitídos,-Cinco 
têm parentes no próprio Tribunal". 

V. Ex~ conhecenralguma ação promovida peta Mi:0Istérí6 ·· 
Público do Tribunal de Contas da UniãO cOntra iSsO'? Não 
pode! O Ministério Público do Tribunal- deCont:Wda União 
é um pedaço do Tribunal de Contas âa União-; é, poi" fim, 

da imprensa, aqui e ali. e assim mesmo com declarações que 
se tráduzem em grave desobediêuç_ia à Constituição Federal. 

Trabalhamos na Constituição e sabemos que a p-rifiteira 
investidura que falava a Comissão anterior foi substituída pela 
expressão "a investidura", exatamente para evitar aquela his
tória. Entra-se no serviço público, na primeira investidura, 
portanto, e depois os cargos vão sendo transformados, etc., 
etc. Vêm os aproveitamentos, vêm as reclassificações, vêm, 
inclusive, as_movimentações diversas, próprias de outra época 
do País, e se_ burl,a o princípio do conCt,I_rsQ _público para o 
preenchimento de cargos. 

o próprio Tribunal de COntas da União. • --- ·- -~-

O ·que eStamos encontrando aqui é roais grave ainda: 
6 que a investidura se dá por pessoas que são chamadas de 
outros órgãos e que não fizeram o concurso específico, porque 
quando se con1põe um quadro, quando se preeri.che Cargo 
se faz coD.CU.rso específico para aquele cargo. E náó se traZer 
de outra repartição, até de órgão do Distrito Federal Sf!rvidór 
para o Poder Legislativo. Porque, em derradeii'a- 3ilãlise;-o 
Triburiáiae Contas da União é PoQer Legislativo; é uni. órgãó 
auXiliar do Poder Legislativ-o. Então, trazer fUncioilário do 

-Distrito -Federal para o Poder Legislatívo é ginástica que não 
fica bem. evidentemente, para uma Corte onde são fiscalizadas 
con1;as. 

Como pode o Ministério _Público ser o -próprio órgão'? 
COmo pode o Ministério Público ser o próprio Tnbunal de 
Contas da União'?_ · 

Garanto aos Srs. S~nadores_ qUe_, estivesse eu lá, ein qual
quer condição; ou como membro do MinistériO Público Fede
ral, se eu o fosse, Ou como membro de uma ProcUradoria 
EspeCial a que porventura pertencesse, -eu teria imediatarrieitte~ 
representado. 

Quero dizer também que a Co!:nissão de ConStitUição 
Justiça e Cidadania do Senado Federal aprovoU um dOuto 
pare_cer do Senador José Paulo Bisol, pelo qual todas es~as 
operações do Tribunal de Contas da União são <ibsoluta:mente 
ilegais. · · - .-. 

Imaginem que a Comissão de ConStitüiÇão~ Justiça e Ci
dadania é órgão do Senado Federal, que é Poder LegislativO 
e é Congresso Nacional, juntamente com a Câmara âOS D~pu
tados. e que esse Trib~nal nos é um órgão aux~liar. Tem; 
portanto, por obrigação-, seguir as determinações da lei;- inclu
sive as orientações porventura emanadas de um órgão técnico, 
como a Comissão de ConstitUição;- Justiça e Cidadania. 

Que vale deliberar, aqui em nome- da -técnica jurldiea, 
em nome do Direito, para. o D6sso Tribunal noS desobedecer? 

O Sr. Ney Suassuna- Perrtlite-m.e V. Ex~ um aparte? 

O SR. CID SABÓlA D_E J;ARV ALHQ -Com prazer, 
ouço V. Ex• · · 

O Sr. Ney Suassuna ~Senador Cid Sabóia qe C~lllho, 
concordo com V. Ex~ em gênero, número e grau. Eu tinha 
um projeto inicial, que mostrei a V. Ex~~ e que não foi preciso 
ser apresentado no plenário, porque a clar~ de V. Ex~ foi 
total no_ dia da disc~ssão. Tentariam, inclusive-, modificar o 
entendimento, e V._Ex• o confirmou para a Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania-, onde _a vitória foi de_ 18 
a 1. Só o Relator não póde votar a favor do entendimento· 
de V. Ex• e do Senador José ~aulo llísol. Entendo que a 
matéria é pacífica, e jamais poderemos ter alguém fiscaliz"ando 
o patrão. Co_mo pode alguém fiscalli:ar .o patrão? Não entendo. 
Por esta razão~ comungo com o posicionamento de V. E r 
Eriterido que, se querem seguir o Direito e a Justiça, devem 
acatar a opinião que V. Ex.~ tão bem esposa nesta Cã.sa. _ 

O SR. CID SABÓJA DE CARVALHO- Inclusive, nobre 
Senador Ney Suassuna, V. E~ que é~ peSsoatãõ~'experle-rite. 
há de ter n_Qtado que est.a.qlos no- dia 17 ,_,e que_ até o presente 
momento o Tribunal de ContaS da União D:ão deu-um.a-expliM 
cação pública, exceto o que foi arrancado pela repoi:tagerit 

Combatemos, neste morilentO;Prêfeitos que-empregam 
tiiàl verbas p_refeitorais; Goverrtadores de Estado que, pórven-
ttifã~Iiãõ-tenham aplicadO condignamente o dinheiro público. 
O Presidente da República acaba de perder o mandato, porque 
nãó justifiCOu bem as ações do seu Governo. Inclusive o Tribu
nal de Contas da União nem_ ~provou, nem desapro-vou as 
cori.tis. mandando-as, por fim, pã.ra o conheciMento dó Con
gres-o-Nacional. Mas esse Presidente da República não está, 
-o Piesidente da República, no momento, é Cd!tigenheiro Ita
mar Franco-- já não é o -sr. Fernando Collor de_ Mello_. 

Eiitão, Sr. Presidente e Srs. Senadores, depois que um 
presidente pagou o seu débito cpm o próprio mandato, não 
haveremos mais de ter complacência com nenhum fato. Não 
há d"elitó que possa"·ser suportado; não há falta que deva 
ser tolerada; não há nada que possa ter a mão por cima, 
a mão de veludo, a luva, a cortina de fumaça. 

Todos os fatos devem ser devidamente revelados à opi
nião pública. 

Daí por que estou na tribuna, Sr. Presidente. Esta é 
a dura missão de um Senador da República. EU cumpro exem
plarmente a minha função. Estou dizendo que essa matéria 
que _yai ser votada daqui a pouco, esse parecer da Comissão 
ck Constituição, Justiça e Cidadania. é da maior gravidade, 
e qUe os Srs._ Senadores, quando forem votar. juntamente 
que o TCU contra funcionários sem concurso, segundo denún
ciã ·não respondida da imprensa brasileira. 

Era o que tinJla a dizer, Sr. Presidente. (Muito beml) 

Durante o discurso do Sr. Cíd Sabóia de Carvalho, 
o Sr. Levy Dias~- 29 Vice-Presidente; deixa a··cadefra· 
da presidência, que é ocurapda pelo Sr. Epífácio Cafe
teira. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) ~ Concedo 
a palavra ao nobre Senador_ Jutahy Magalhães. _ 
. . O SR. JUT AHY MAGALHÃES (PSDB ~ BA .. Sem ;~vi

sãp do orador.) -Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, o 
Brasil, recuperando-se do tormento de seu recentíssimo passa
do, como que renasce em ânimo e confiança contagial:_lte~, 

- tem press~ em recuperar o tempo perdido e, unido como 
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está, mostra·se também ávido pela conquista, tão breve quan
to possível, de seu ideal de Nação desenvolvida, próspera 
e feliz. 

Eis por que o Congresso·, COnvocado extraordinariamente 
pelo Presidente Itamar Franco, vem oferecer a sua inestimável 
contribuição a esse processo. Partícipes da tarefa de recons
trução nacional, Senado e Câmara estão deliberando sobre 
o novo Orçamento, a reforma do Sistema Financeiro da Hab:i'r
taçáo, as leis dos portos, das licitações, das patentes, do siste
ma eleitoral, das condições para a rolagcm da dívida dos Esta
dos e dos Municípios, das alterações das regras para a privati
zação das empresas estatais, e sobre outras importantes ioicla
ti.vas. 

Entre tantas medidas de relevante interesse público, dese
jamos trazer a debate, nesta oportunidade, as proposições 
que, em seu conjunto, vêm a constituir o denominado Ajuste 
E:"lSCal, recentemente aprovado pela Câmara, em dois turno 
de votação. Parece~nos incontornável que nos dediquemos 
a um~ profunda discussão desse tema? não só porque o exige 

. '3 sua natural complexidade, mas, sobretudo, porque subsiste, 
imperiosa? a carência de soluções para os problemas deste 
nosso preocupante quadro económico. 

É evidente que a Proposta de Emenda à Constituição 
11" 2, de 1993, que devemos apreciar, está longe da grande 
reforma fiscal que se deseja realizar. Inicialmente, o que se 
buscava era uma reforma tributária simplificadora, que au
mentasse a arrecadação, possibilitando novos investimentos 
não inflacionárlQs. -

Entretanto, o governo curvou--se à fealidade: a seis meses 
do início do processo de Revisão Constitucional, os parlamen
tares julgaram pouco adequado antecipar mudanças comtitu
cionais profundas na estrutura tributária. 

Deste modo, ficando a discussão sobre uma ampla refor
ma tributária adiada para o período de revisão constitucional, 
o ajuste recém-aprovado pela Câmara limitou-se, resumida
mente, às seguintes alterações da Constituição: 

• alteraão do custeio das aposentadorias do:; servidores 
públicos fedrais, inclusive militares, que também passa a in
cluir as contribuições dos servidores, 

• criação da ação declaratória de constitucionalidade 
de lei ou ato normativo federal; · 

• criação da ação direta de interpretação do Direito 
Federal; 

• exigência ~e lei específica e exclusiva, nó âmbito da 
União, Estados e Municípios, para qualquer subSídio~ isenção, 
redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, 
anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contri
buições; 

• supressão, a partir de 1~' de janeiro de-1996,-do Adicio
nal do Imposto de Renda, de competência dos Estados e 
do DF, bem como do Imposto de Vendas a V arejO ele Combus
tíveis Líquidos e Gasosos, de competência dós Municípios; 

o garantia de reciprocidade no direito de Estados e 
União condicionarem a entrega de recursos ao pagamento 
de seus créditos, inclusive de s~as autarquias; 

??ermissão da vinculaç~o-de receitas Próprias para a pres
tação de garantia ou contr3garantia .à União e pagaMentos 
de débitos para com esta; 

• autorização para que a União institua, através de Lei 
Complementar, com vigência até 31 de dezembro de 1994, 
imposto sobre movimentação ou transmissão de valores e ·de 
créditos d~ natureza fi_nanceira., com alíquota de 0,~5%? desfi:~ 

nando 1.0% da arrecadação ao custeio de programas de habita~ 
ção popular; 

• limitação da emissão de títulos da dívida pública dos 
;Estados, DF e Municípios, até 31 de dezembro de 1999, apenas 
ao montante necessário ao refinanciamento do principal de 
suas obrigações. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, sãO previsíveis os conflitos 
conseqüentes 'à. aprovação do ajuste, pela própria natureza 
inconci.liá\'él dos interesses em jogo, que colocam em oposi~ 
ção, por exemplo, o Tesouro e os contribuintes; a União 
e as demais unidades federadas; o Governo e a sociedade; 
os empresários e os consumidores, etc. 

Não obstante, sobreleva o fato de que recai sobre todos 
os brasileiros· a responsabilidade de garantir ao presidente 
as condições mínimas com- que a nova equipe possa de fato 
exercer a governabilidade do País. 

Nesse sentido, há duas questões na emenda constitucional 
aprovada pela Câmara que, certamente, provocarão polêmica. 

A primeira diz respeito às ações judiciais criadas, que 
são: a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato 
normativo federal, julgada originariamente pelo STF; e a ação 
direta de _interpretação do Direito Federal, de competência 
do STJ, ambas de iniciativa do Presidente da República, das 
Mesas da Câmara e do Senado, ou do Procurador-Geral da 
República, e ambas sujeitas a decisão com efeito vinculante 
e eficácia contra todos. 

Tais ações têm o objetivo claro de dar mais segurança 
ao Direito, impedindo o tumulto causado por decisões diver
gentes nas instâncias inferiores em causas de grande impor
tância para o Fisco e para os contribuintes. 

O que se busca com elas, portanto, é garantir a- unifor~ 
midade da aplicação do direito, especialmente na área tribu
tária. 

Nos últimos anos, tivemos_ várias decis_ões governamentais 
polémicas, discutidas longamente. e caso a caso, na Justiça, 
com uma seqüência infindável de concessões e cassações de 
liminares em instâncias diversas. ' 

As ações propostas permitirão que, sempre qUe a discos~ 
são sobre a constitucionalidade de uma lei, ou de seu alcance, 
crie um grande número de decisões divergentes, tumultuando 
o funcionamento regular da administração, e deixando os oonw 
tribuintes em dúvida sobre como agir, seja possível ao governo 
buscar uma rápida dirimição do conflito, na instância superior 
da Justiça. 

Entenda~se, que as açOes criadas não garantem __ que o 
Governo venha a ter uma solução favorável a sUas pretçnsões, 
em todos os casos. Pelo contrário~ a decisão da Justiça, repre
sentada pelo STF ou pelo STJ, poderá muito bem ser contrária 
à posição do governo. O irnpoortante é que a decisão é rápida 
e definitiva, vinculando a todos. Com isro a decisão- paSsa 
a vigorar. garantind~ o funcionamento regular, sem sobres
saltos, da sociedade. 
- As ações propostas tão-pouco JiC confundem com o insti

tuto da avocatúria, pois os Tribunais Superiores não vão cha
. mar a si proCessos específicos em tramitação nas instância:; 
inferiores, mas apenas decidirão, quando provocados, sobre 
questões de direito. 

A rigor, das duas açóes propostas, o que é novidade 
é a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato 

· normativo federal. Pode-se discutir juridicamente a necessi
dade dessa ação, uma vez que o pressuposto de toda lei é 
sua constitucionalidade, não havendo porque o Judiciário ser 
·chamado a declarar essa condição. Entretanto, a prátjca tem 
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demonstrado a necessidade do procedimento, que será muito 
útil para resolver conflitos ria área legal entre governo e sacie~ 
dade. 

Quanto à ação direta de interpretação do direito federal, 
de competência originária do STJ, é a ressurreição, sob nova 
fonna, de uma prerrogativa que cabia ao STF, sob a égide 
da Constituição de 1969, que estabelecia: 

"Art. 119 -Compete ao Supremo Tribunal Fe
deral: 

l-processar e julgar originariamente: 

i")-~ ·;~p;;;;ação &;. P~~~~~~d~;:o·~;-aTdâ Re-Pd-
blica, por inconstitucionalidade ou para interpretação 
de lei ou ato normativo federal oU estadual; 
...... ··----- ---~-.----· ..... ·.----- .. ---···---· .... -~-- ...... --· ... ·--· ,,, . 

A não-reprodução de dispositivo similar na Constituiçâv.. 
de 1988 foi lamentada pelos constitucionalistas, e a Emenda 
n" 2, de 1993, oeste particular, corrige a omissão. ---

A segunda questão diz respeito ao IPMF, o ~'Imposto 
do Cheque'', que a União fica autorizada a criar por Lei 
Complementar. 

Apesar de algumas medidas fiscais complementares, co
mo o fim do adicional do Imposto de Renda e do Imposto
de Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos, 
bem como a proibição de que Estados, DF e Muinicípios 
emitam títulos da dívida pública, salvo para refinanciamento 

, do principã.l de suas obrigações, a maior parte das questões 
tributárias relevantes ficou para ser discutida durante a revisão 
constitucional. Desse modo, o IPMF acabou por· tomar-se 
a principal medida do Ajuste Fiscal. 

A criação de um imposto é sempre assunto extremamente 
polêmico. Não há contribuinte que veja com bons olhos uma 
iniciativa deSse tipo~ -Aliás, o ideal seria que não-existisSe 
nenhum tipo de tributação, e que o Estado continuasse a 
fornecer a todos os cidadãos todos os serviços públicos oece_s.. 
sários. 

Na atual situação brasileira, em que todos reclamam do 
sistema tributário vigente, ainda é mais difícil que a criação 
de um novo imposto seja aceita sem grandes resistências. 

Entretanto, é preciso que analisemos todas as caracte
rísticas do imposto cuja criação se propõe, para buscarmos 
uma melhor noção sobre _sua validade. 

O IPMF tem vários pontos positivos, que precisam ser 
destacados. 

O primeiro deles é sua universalidade. Este imposto irá 
alcançar amplos setores não tributados, que hoje estão no 
setor informal da economia, bem como setores pouco atribu-
tados, como os de grande ganhos. _ 

O setor infomial da .economia estã avàliado hoje em 40% 
do Produto Interno Bruto, e não tem sido alcançado pelo 
sistema tributário atual. -

· A universalidade do IPMF é garantida pelo seu baixo 
valor (0,25%, no máximo) em face da inflação diária vigente. 
Trata-se de um imposto muito difícil de sonegar. É mais barato 
ao sonegador pagar o imposto do que ficar com o dinheiro 
vivo, em mãos, sem aplicá-lo. . 

Além do mais, como a cobrança do imposto será automá
tica;no caixa da rede bancária, hoje totalmente automatizada, 
sem necessidade de cálculos, camês, notificaÇÕes e grandes 
operações de fiscalização, trata-se de um imposto que apre
senta grande facilidade de arrecadação, diferentemente dos 
demais tributos _em vigor. 

Aspecto extremainente importante diz respeito à transito
riedade do IPMF, que têrá vigéncia apenas até dezembro 
de 1994. Is_s_o demo_n~tra o seu caráter emergencial, de reforço 
do caixa do govenro, até que se faça uma reforma tributária 
profunda, no bojo da revisão constitucional que se iniciará 
em o.utubro de 1993.. . . . 

Ademais, a experiência transitória com o IPMF dará sub
sídios reais para que se analise a viabilidade de adoçâo· do 
imposto único no Brasil. 

· Finalmente,·é de grande relevância o direcionameoto que 
será dado aos rec\lrsoS arrecadados, a saber: 18% para a edu
cação e 20% para habitação popular, conforme a destinação 
constitucional, e o restante em programas sociais e resgate 
de títulos da dívida interna, visando a recuperar o crédito 
público, em busca de juros baixos. e da retomada do cresci-

.· menta da economia. 
É verdade que o IPMF ta"!llbéni tem aspectos negativos, 

como sua regtessivid"ade, sua incidência em caScata, ·a impossi
bilidade de sua exclusão das exportações, mas essas deficiên
~: ~ão plenamente compensadas pelos aspectos positiVos qUe 
destacamos, em especial pela transitoriedade do tributo e por 
seu caráter emergencial. · 

Além disso, o governo está estudando a criação de com
pensações para os assalariados que recebam até dez salários 
mínimos, bem cotflo para as movimentações da Caderneta 
de Poupança, com vistas a isentá-los do IPMF. 

Questão polêmica envolve, ainda, a quebra do princíPio 
da anualidado, pois o IPMF está sendo criado e será cobrado 
neste mesmo exercícío. -Neste caso, a quebra dO --priricipio 
constitucional parece-me justificada pelo caráter emergencial 
do imposto, e levando em conta, principalmente, as dificul
dades vividas pelo Legislativo no decorrer do ano passado, 
quando o processo de impeachment do Presidente Collo:r gal
vanizou as atenções e concentrou ~s ações dos parlamentaies, 
levando, inclusive, ao atraso de outras matérláS: ·como· ó ptó
pno·Orçamento para 1993. Ademais, somente após a assunção 
definitiVa do PreSidente Itamar ao cargo, teve o governo condi
ç{)es morais e políticas de definir suas diretrizes e prioridades 
junto ao Legislativo. -

Sr. Presidente, ~rs. Senadores, com u~a_ a_!'!_ecadação pa
ra o IPMF prevista para algo em tomo de US$7-,25 Dilhões, 
estima-se que a aprovação pelo Senado da Emenda que trata 
do Ajuste Fiscal irá assegurar ao Governo as condições múti
mas para a execução de um programa de retomada do desen
volvimento, do qual depende para criar dois milliões de novas 
vagas no mercado de trablaho, ainda no corrente ano. 

Tendo finalidade sociais inadi~veis, a proposição do Ajus
te ve.m recolhendo apoios praticamente unânimes, tanto no . 
Brasil como no exterior. Há poüco, os presidentes das agre
miações políticas com representação no Congresso Nacional, 
_garantiram a solidafiedad~e de_ sua.s. respectivas bancadas às 
diretriUs de governo· do Presidente Itamar Franco, assíin co
mo às medidas legislativas que a.s transponham para o plano 
dos ideais exeq'(ííveis: 

Nesse: sentido, prospera a avaliação dos especialistas eco
D.ômicos estrangeitos. o:Fmaucial Times, em editorial, opina 
que o própriO eXemplo dos países -vizinhos deve conVencer 
os políticos do- Brasil da importância da reforma fiscal, como 
um primeiro p&SSO para o deslinde dos_ sé~os problemas da 
economia br~SjJeira. 

Sonia-se, assim, o pres9.gioso·jornal inglês, à opinião ma
j'!ritária eç.tre os investidores estrangeiros, segundo a qual, 
sem que o Ç:on"gresso aprove o A jus~e Fiscal~ "a nova a<!m4t~~- . 



1688 Quinta-feira 18 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Fevereiro de 1993 

traçáo bra.sileira não terá os meios neCessáriOs para erradicar 
o déficit do Orçamento, baixar a inflação e os juros bancários 
e, como conseqüêncià, restaurar a confiança do povo, reduzir 
o desemprego, melhorar a prestação dos serviços públicos 
e aliviar o sofrimento da pobreza". 

Assim, também, entendemos a aprovação da reforma 
fiscal será resultado do compromisso da classe política com 
o programa mfuimo do Governo Itamar Franco, nos seus 
precípuos objetivos de reorganizar a estrutura adminiStrativa 
do Estado, de dotá-lo de uma economia estâvel e de resgatar, 

. enfim, a gigantesca dívida social, imponentemente acumulada 
pelos governantes que o antecederam. 

Era o que tínhamos a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Valptir Campelo. 

O SR. VALMJR. OAMPELO (PTB- DF. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, s~s e Srs. Senã.dores, 
no plebiscito a se realizar no dia 21 de abril estaremos optando 
pela forma de governo mais conveniente para o Brasil, estare
mos optando pela manutenção da república ou pelo retomo 
à monarquia. -

A proximidade dessa consulta. popular tem provocado 
intensas campanhas e apaixonados debates, aos quais não 
posso me furtar, não só por minha convicção a respeito do 
tema, mas. também porque o eleitorado merece ser esclarecido 
e merece, sobretudo, conhecer a posição dos homens públicos 
acerca de questões vitais para a definição de nossa verdadeira 
identidade institucional. 

Devo dizer, preliminarmente, na condição de republicano 
convicto, que vejo na possibilidade de um retomo à monarquia 
o risco de um evidente retrocesso, de uma- caminhada em 
direção à contramão da História. Sei que há, dentre os monar
quistas, parlamentares que gozam de alto conceito e pelos 
quais eu próprio nutro elevada admiração, o que não me 
impede de considerar sua proposta, data vênia, unia excentri
cidade. 

A defesa gue faço do modelo republicano pode sugerir 
que república e monarquia sejam formas de governo diame
tralmente opostas, o que não é verdade, principalmente se 
levarmos em conta a evolução desta nos últimos séculos, ou 
se a compararmos com a república parlamentarista. Mas nem 
sempre foi asSim:. República e monarquia, nas suas acepções 
originais e nos primórdios de sua prática, punham-se em cam· 
pos frontalmente con:trários. O surgimento_ da república se 
explica pela exigência de participação do povo no governo, 
fato suficiente, na minha opinião, para explicar por que são 
inaceitáveis as características básicas da alfemativa monár
quica. 

O termo república (do latim "res publica", coisa pública) 
foi criado pelos romanos após a extinção da realeza para identi
ficar a nova forma institucional de poder. Aristóteles teria 
sido o primeiro estudioso a sistematizar as formas de governo, 
classificando-as em realeza (ou monarquia), guando o poder 
era exercido por uma só pessoa; aristocracia, quando exercido 
por um grupo; e democracia (ou república), qo.ando dele parti-
cipava toda a COQiunidade. - - -

Conquanto advertisse para a possibilidade de degene
raçãO de todas essas alternativas, o filósofo era enfático ao 
salientar o perigo e a ineficiência do póder concentrado nas 
mãos de um só íiidivíduo. 

Maquiavel teve uma visão dialética do poder: a partir 
. de uma comunidade anár9uica que escolhe um governante 

(ou chefe) para melhor se organizar e se def~nder, surge a 
monarquia; a degradação desse chefe - e/ou· de seus suces
sores - no exercício de suas funções levará a comunidade 
a depô-lo e a substituí-lo por um pequeno grupo de indivíduos, 
a aristocracia, essa aristocracia transforma-se em oligarquia 
quando tais indivíduos sobrepõem seus interesses ptóprios 
aos interesses da comunidade, provocando a reação do povo, 
que instala o governo popular, a democracia. 

Montesquieu, que nos legaria alguns ~nceitos basilares 
sobre a organização do Estado e a separação dos poderes, 
distinguia o poder republicano (em que o povo é soberano), 
o monárquico e o despótico. Esses, exercidos por um só gover
nante, com a ressalva de que o monarca obedeceria às leis 
estabelecidas, e o déspota agiria em atendimento exclusivo 
de sua própria vontade. 

Deixamos de considerar, aqui, o poder despótico ou dita
torial, porquanto não se trata de uma forma normal de gover
no, ou seja, aquelas que decorrem da evolução natural dos 
fatos e das opções políticas. Temos, portanto, como formas 
básicas de poder, a monarquia e a república: 

Vemos que 'Montesquieu já distinguia o poder mono
pessoal sujeito às leis (monarquia) do poder monopessoal 
tirânico. Seria, portanto, injusto desconsiderar a evolução his
tórica da alternativa monárquica de governo, especiahnente 
a monarquia constitucion31, que ch~gou a ser adotada em 
quaSe todas as grandes nações do mundo, e que ainda subsiste 
em muitas delas. A monarquia constitucional representa um 
abrandamento da concentração de poderes em mãos do titular 
- o inonarca, ou rei. Representa, t3.DJ,bém, um elo entre 
a vitaliciedade característica dessa forma de governo e a neces
sidade de impor-se-lhe limites temporários de poder. Daí ter
mos afirmado, anteriormente, que a monarquia, na acepção 
modema, não mais se coloca em campo oposto (pelo menos, 
não em frontal oposição) à república. 

O jurista Dalmo de Abreu Dallari, em "Elementos de 
Teoria Geral do Estado", destaca as características funda
mentais da monarquia, que são: a vitaliciedade, pela qual 
se garante ao monarca o poder de governo pela linha de 
sucessão; e a irresponsabilidade, que representa o descom
promisso do monarca em relação aos governados, aos quais 
não deve explicações. · 

Alega-se, em favor da monaiquia, que o titular do gover
no~ por estar acima das disputas políticas, pode melhor exercer 
o .poder moderador sem perder sua autoridade; e que, -assim 
prOcedendo, estaria aSsegurando a estabilidade institucional. 
Poderíamos contrapor a esses argumentos as próprias aspira
ções que determinaram o surgimentO do Estado Moderno, 
especialmente a supremacia da vontade popular, a exigência 
de participãção popular nas decisões governamentais e a igual
dade de direitoS. Diante, porém, da- evoluÇão- do Conceito 
e da prática monarquistas, que passaram a· atender parcial
mente a tais aspiraÇões, diríamos que os- presSUPostas· do go
verno monárquico ferem, ainda hoje, os princípios das sOcie
dades democráticas contemporâneas. COntra os argumentos 
dos monarquistas podemos dizer, objetiVamente, que tal for
ma de governo não se coaduna com a democracia, por impedir 
que o pOVo escolha seu governante. Além disso, concentra 
excessivo poder nas mãos de um único indivíduo, o que é 
extremamente perigoso, tanto para a observância das normas 
jurídicas como para a preservação da soberania ou da eficácia 
admin1strativa. Não há, além disso, ao contrário do que apre
goam, qualquer garantia de que o titular do poder seja de 
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fato preparado e detenha liderança e carisma para-o exel:cício 
de suas funções. · - -

Haverá Sr. Presidente e Srs. Seitãdores, quem qucii!a 
derrubar o argumento que ora citamos: de excessiva concen
tração de poder nas mãos de um único indivíduo, pOú~-Dteri.der 
que o rei ou monarca, limitando-se à função de poder mode
rador, não governa de fato, Estaremos ·ar, então, diante de 
uma .inutilidade, um siriiples adereço, um totem, para o qual 
serão carreados recursos oriundos do povo e destinados à 
sua representação, ao fausto, à mera manutenção do status 
quo. 

Estamos tomando conhecimento, justameilte agoi"a, por 
meiO dos órgãos de comunicação, das dificuldâdes que átingem 
a família real britânica, justanl.e nte o trono da monarquia 
mais antiga e tradicional de todo o mundo. A falt~ de preparo 
e de, compostura chegam a irritar os-si1ditos ingleses e a amea
çar a natural sucessão ao trono, que só ilãO enfrenta problemas 
no que tange à desffiedida e absurda riqueza da famaia: real. 
Ainda nesse campo, porém, os cidadãos ingleses começam 
a da( mostras de _insatisfação, como oco~eu após o incêndio . 
no Palácio de Buckingham, cuja restauração está sen9.o paga 
pelos contribuintes, _ ~---- -~~ _ 

Ao defendermos as qualidadeS d3 ·re}:niblica, nesse con
fronto, valemos-nos mais uma vez de Dalmo Dallari, que 
em sua obra, já referida, esç~arece: "O desenvolvimento da 
idéia republicana se deu através das lutas cqnt_~~ _a_ monaiquia 
absolutista e pela afirmação da soberania popular: Desde o 
século XVIII muitos teóricos e·nderes pregavam a abolição 
da mOnarquia, consider_ada um mal em si mesma, não lhes 
parecendo que bastasse li_mitá-la po~ _qualquer meio.'' Dallari -
cita ainda uma declaração de Thomas JeffersonL_e!'f1 carta 
a George Washington, logo após visitar váriosEstãdos euio
peus, todos monãrquicos: "Eu era inimigo -rerrertho 4e monar
quias antes de minhª vi_nda àEuropa, escreveu JeffersOn. 
Sou dez mil vezes mais de~de que que vi o que elas são. 
Não há, dificilmente, um mal que se conheça nestes países, 
cuja origem ná9 põSs1fSer atribuída a seus reis, nem um bem 
que não derive das pequenas fibras de republicanismo exisw 
tente entre elas". 

Sr. Presidente, Srs. senadoreS, estou certo de que nós, 
a grande maioria dos constituintes de 1988, não desejamos 
o retrocesso. Estou conv1Cto de que, como eu; os -demais 
constituintes aquiesceram em incluir no Ato das Disposições 
Constitucionais TI'aDsitOrias a consulta prévia à população, 
sobre a forma de governo, não por falta de convicção quanto 
à nossa vocação institucional, mas pelo respeito às minorias, 
pela prática- afraigada do exercício da demOcracia. O rnoviw 
mento republicano. não surgiu aleatoriamente no Brasil, mas 

resultou do anseio de profundas modificações na nossa socie
âade, que até então mal se libertara da prática esci'avocrata 
e·aas amarras de antigas e carcomidas estruturas sociais. 

A república, Srs. Senadores, é mais democrática, mais 
condizente com a nossa opção pelo federalismo e mais iguali
tária. Pelo voto direto, secreto e universal, o povo faz emanar 
o poder e dele participa, e assim procedendo se educa nos 
hábitos da democracia. Por tudo isso, acredito que nós, sena
dores, juntamente com nossos colegas parlamentares da Câ
mara dos Deputados e com a esmagadora maioria da popu
lação brasileira, estaremos ·marcando, no dia 21 de abril, a 
opção pela república, que vai consagrar nossa verdadeira iden
tidade institucional, e que nos permitírá evoluir no caminho 
de uma_ sociedade moderna, progressista e justa! 
· · · Muito obrigado! 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio.Cafeteira) ~Na presente 
sessão ordinária, terminou -o- ptazo para apresentação de 
emendas ao Projeto de ,Lei do Senado n' 230, de 1991, de 
autoria do Senador Dario Pereira, que autoriza o·uso de gás 
natural como combustível para veículos automOtores, desti
nados ao uso no transporte urbano de passageiros, na Segu
rança pública e no atendimento hospitalar. 

Ao projeto não foram apresentadas emendas. 
A matéria ·será incluída na Qrdem do Dia oportunamente. 

O SR. PRESIDENTE (Espitácio Cafeteira) - A Presi-
dência convoca sessão conjunta a realizar-se hoje, às 19 horas, 
no Plenário da Câmara dos Deputados, destinada a leitura 
de matérias. 

O SR. PRI';SIDENTE (Epitácio Cafeteira) - A Presi
dência cOnvoca sessão extraordinária a realizar..:se hoje, ás 
18h30min, coro_ a seguinte. ' ' 

ORDEM DO DIA 

-1-

V9tação, em turno único, do- Requerimento n~ 146,de. 
1993, do Senador Eduardo _Suplicy, solicitando, nos termos 
n:giirientais, sejá cOnvocado o Ministro da Fazenda, Sr. P~ulo. 
Haddad, para prestar informaçQes .a· esta Casa do "Congresso 

_ Naçional sobre· a Proposta de EmenPa Constitucional n9 2, 
de 1993. ·· 

O SR. PRllSnlENTE (Espitácib.Cafetelra) _:Está encer
rada a sessão.· :-

''( __ r ' . . 

(LevantaMse a sesSQ.o às.18 horas e.?8 ~inutos). 

Ata da s~ sessão, em 17 de fevereiro de 1993 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 49~ Legislatura 

"' ,: L - ' -

- EXTRAORDINARIA-
Presidência do Sr. Nabor Júnior 

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESEN-
TES OS SRS. SENADORESc _ .. -~- _ 

- Affonso Caniargo -Albano Franco -Alfredo Cá.mM 
_pos- - Almir Gabriel ~ Aluízio Bezerra - Aniir La:ndo 

- Aureo Mello -+-:- Bello Parga --Beiti V eras - Carlos PatroM 
círiio - César Dias - Chagas Rodrigues - Cid Sabóia c 
CarValho - Dai.cy Ribeiro- Dario Pereira -Dirceu Ca{ 

-heii'õ - DiValdo Suruagy --Eduardo Suplicy - Epitácio 
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Cafeteira-Espiridião Amin-Eva Blay-Francisco Rollen
berg- Garibaldi Alves -Gerson Camata- Gilberto Miran
da - Henrique Almeida - Humberto Lucena - Hydekel 
Freitas - Iram Sai"aiva - Irapuan Costa Júnior - Jarbas 
Passarinho - João Calmon - João França - João Rcha 
--Josaphat Marinho- José Fogaça- José Paulo Biso! -
José Samey- Júlio Campos- Júnia Marise -Jutahy Maga
lhães - Juvêncio Dias - Lavoisier Maia - Levy Dias -
Louremberg Nunes Rocha - Lourival Baptista - Lucídio 
Portella - Luiz Alberto -Magno Bacelar - Mansueto de 
Lavor - Mareio Lacerda - Marco· Maciel - Mário Covas 
- Marluce Pinto - Mauro Benevides - Meira Filho -
Moisés Abrão- Nabor Júnior- Nelson Camein>- Nelson 
Wedekin - Ney Suassuma - Odacir Soares...., Onofre Qui
nan - Pedro Simon - Pedro Teixeira - Rachid Saldanha 
Derzi - Raimundo Lira - Ronaldo Aragão - Teotõnio 
Vilela Filho - Valmir Campelo 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- A lista de pre· 
sença acusa o comparecimento de 70 Srs. Senadores. 

Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 1' Secretário prócederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDffiNTE 

.MENSAGENS 
DO SENHOR PRESIDENTE 

DA REPÚBLICA 

- N' 114, de 1993 (n• 91/93, na origem), de 16 do corren
te~ encamh1hando ao Senado cópia dos instrumentos contra
tua.~s relativos aú contrato bilateral celebrado entre a RepU~ 
blica Federativa do Brasil e o Reino Unido, prevendo o reesca
lonamento da <f!"vida brasileira junto àquele governo. 

O expediente será encaminhado à Comissão de 
Assuntos Económicos, para conhecimento. 

- N• 115 .• üe 1993 .(n• 90/93;na ori_gem), de 16 do corrente, 
solicitando, nos termos do art. 52, inciso V, da Constituição 
Ferleral, seja prestada, pela União, garantia à operação já 
contratada entre a Empresa Brasileira de Aeronáutica--EM
B.RAER, e o governo francês, para o fornecimento de oitenta 
aviões EMB-312 Tucano, no ·valor total de um bilháó, cento 
e vinte e um milhões, setecentos e dez mil francos franceses. 

A matéria será despachada à Comissão de Assun
to5 Económicos. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - O Expediente 
lido v>i à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. Secre
tário. 

É lido o seguinte. 

REQUERIMENTO N• 160, DE 1993 

Requeiro, nos termos do art. 216, do Regiinento internO 
do Senado Federal, combinado com o art. 49, inciso X, da 
Constituição Federal, sejam prestadas pelo Ministério da Fa
zenda as seguintes informações: 

1.-Qc ajs são cs prod~tores de açúcar e álcoU (pessoas 
físicas e jurídicas) col!l débitós vencidos e não liquidadQs junto 
a instituiçõe$ oficiai~ de crédito e demais organismos federais? 

2......:.~xPUcar, em cada caso:· o· valor _do, crédito venCido 
p:>r instituição credo~,a, com discriminação do valor do princi-

pal, juntos e correções normais de contrato. data do venci
mento e dos valores de juros, multas e correção monetária 
decorrentes de :q1ora ou inadimplência. 

3 -:Quais foram os procedimentos de cobrança aditados 
em cada caso? 

4-Caso não tenha ocorrido cobrança, quais foram os 
critérios adotados para refinanciamento dessas dívidas? Esses 
critérios fm:am adotados para todos os-·devedores? Se _não, 
qual o critério para escolha dos devedores beneficiados com 
esse refinanciamento? 

5-Relativamente às operaçóes de refinanciamento, de
talhar, por devedor e instituição credora, o montante a ser 
I:efinanciado, o prazo total dessas operações de refinanda~ 

. riiento, período de carência·, periodicidade de pagamento e 
respectivas taxas de juros pré e pós-fixadas. 

6 - De onde advirão os recursos para fazer frente a esses 
refinanciamentos? Que critérios o Governo Federal adotou 
para avaliar que os recursos aplicados nesses refinanciamentos 
são mais únportantes e prioritários do que progrãfuas de inves
timentos em áreas de desenvolvimento económico-social? 

Justificação 

A imprensa vem noticiando que o Governo prepara uma 
operação de salvamento para o setór sucro-alcooleiro onde 
serão aplicados recursos no valor de US$1 bilhão. Concomi

-tantemente tramita nesta Casa uma propOsta de Emenda 
COnstitucional, cuja justificativa para sua aprovação é o dese
quilíbrio das contas públicas. Parece um contra-senso o Execu
tivo solicitar a cri3Ção de um novo imposto para compensar 
sua deficiência de caixa e, ao mesmo tempo, preparar uma 
operação de ajuda, em condições especiais, para um Setor 
que deve mais de US$2.5 billiões sem preocupação de pagar. 
Cabe ressaltar que, de acordo com o Parecer n<? 173, de 1990, 
da Comissão de Constitu.ição, Justiça e Cicladania, não caberá 
o recurso .do sigilo l;>ancário, como empecfiio ao -envio das 
informaç~s requeridas pelo Senado Federal. 

Sala das Sessões, 17 de fevereiro ·ae 1993. - Senador 
Eduardo Suplicy. 

(Ao exame da Comissão_ Diretorq,) 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - O requerúriento 
.lido será despachado à Mesa, para decisão, nos termos do 
inciso III po art. 216 do Regimento Interrio. · 

Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 1 <? 
Secretário. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 15, de 1993 

Determina que os. çartórios de registro de Imóveis 
informem à Delegada da Re<eita Federal competente 
a quantidade de escrituras de campo e venda de imóveis 
~as no periodo de cada mês. 

O CortgressêfNacional decreta: 
Art. 111 Os cartórios de registro de imóveis deverão, 

· mensálm.enté~ informar à Delegacia da Receita Federal com
petente núrhero de escrituras de compra e venda de fmóveis 
regi,stradas (lo período. 

Parágr~fo único. Deverão. constar das informãÇõe_s os 
il:ij.óveis alie"nados, os nomes de vendedores e compradores, 
com o número do CPF, assim como o valor da transação 
e a forma.de pagamento. . . . . 

Art. 2~" A inobservância do disposto no artigo anterior 
Sujeitará o serventuário· responsável ao pagamento de multa 
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de Cr$50,000,000,00 (cinqüenta milhões de cruzeiros), por 
cada omissão. 

ParágrafO único. A importância de que trata este artigo 
será reajustada mensalmente, aplicando-se-lhe! o mesmo índi
ce adotado para reajuste das cadernetas de poupança, e será 
aplicada em dobro, no caso de reincidência. 

Art. _39 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 49 Re~ogam~Se !iS disposições em coi:Jti'ãfio. 

Justlijcaçáo 

É inadmissível que um País pobre como o Brasil, que 
necessita dramaticamente de recursos para proporcionar um 
mínimo de qualidade de vida à sua sofrida população, dê-se 
ao luxo de perder bilhões de dólares ~anualmente, devido à 
famigerada sonegação fiscal. 

Alguns chegam· a afirmar que para cada Cruzeiro reco
lhido aos cofres públicos por intermédio de tributos, três são 
sonegados! 

A situação chegou a tal nível que o Governo; pratica-.. 
mente impossibtlitado de coibir,. inle4iatam~nte, ã sonegação, 
preconiza a criação de tributo provísório sob i' e cheques (o 
IPMF), a fim de atender às suas necessidades de caixa, assim 
como para deflagrar alguns programas inadiáveis de caráter 
social. 

Pois bem, para que a sonegação seja evitada, todo um 
elenco de medidas há que ser adotado, inclusive, e, principal
mente, na área da fiscalização. 

Ora, é notório que muitos contribuintes, tanto pessoas 
ffsícas Como jurídicaS, deixam de declarar- transações imobi~ 
liárias - algumas vezes milionários - a fim de fugir a ação 
do Fisco. 

É precisamente esse aspecto que a proposiçãO visa conR 
templar, preconizando que os cartórios de registro de imóveis 
deverão, todos os meses, informar à Delegacia da Receita 
Federal competente, da quantidade de escritUras de coinpra 
e venda de imóveis registrados no período, indicando quais 
os imóveis alienados, o valor da transação e os respectivps 
intervenientes. - , 

Temos plena convicção de que essa medida coiÍtribuirá 
para que a sonegação - ao menos no que respeita às tranSa
ções com imóveis -...:... será significativatilerite reprimida. -

Esperamos, destarte, que a iniciativa venha a merecer 
ac'olbimento. 

Sala das Sessões, 17 de fevereiro de 1993. - Senador 
Hydekel Freitas. · · 

(À Comisséio de Constituição, Justiça e Cidadania 
-decisão terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -O projeto lido 
será publicado e remetida à comissão competerite. -

Sobre -a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 
19 Secretário. 

São lidos o seguintes 

REQUERIMENTO N• 161, DE 1993 

Requeremos urgência, nos termos do art. 336, _ ~ínea e, 
do Regimento Interno~- para o PLC- n\' 20/92, que "extingue 
a Comissão Nacional de Moral e Civismo e dá outras proviR 
dências"_. 

Sala das Sessões, 17 de fevereiro de 1993. - Mnro Bee
vlcles- Espidiio Amln- MarcoMadel- Loui"OIIlbol-g N
JtociUo. 

REQUERIMENTO N• 162, DE 1993 

ReQueremo5.Urgência, nos termos do art. 336, alínea c, 
do Regimento Interno, para o Ofício S/16, de 1993. 

Sala das Sessões, 17 de fevereiro de 1993. -liderança 
do PT - Liderança do PMDB - Liderança do PSDB -
Liderança do PF1- - Liderança do P11B - Liderança do 
PDC - Liderança do PDS. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Os requerimen
tos lidos serão votado após a Ordem do Dia, na forma do 
art. 340, II, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Nnior) - A Presidência 
reçebeu a Mensagem n• 113, de 1993 (n• 89/93, na origem), 
através da qual o Senhor Presidente da República comunica 
sua ausência do Pafs rio- dia 17 de fevereiro corrente, para 
realizar visita de trabalho à República da Bolívia, a convite 
do Presidente Jaime Paz Zamora. 

É. a segu~nte a mensagem r~cebida: 

MENSAGEM N• 113, DE 1993 
(N• 89/93, na origem) 

~ _ Senhóies Membros do Senado Federal, 
Informo a Vossas Excelências· que deverei· ausentar-me' 

do País no dia 17 de fevereiro, para realiz~r visita de trabalho 
à República d~ Bolívia·, a convite do Presidente Jaime Paz_ 
Zamora. 

Em consonância com o art. 4"~ da Constituição Federal, 
que estabelece a integração económica latino-americana como 

. valor fundamental da Nação Brasileira, será frrmado no dia 
17 de feveieiro côrrente, ein Cocbahamba~ cOntrato entre 
a Petróleo Brasileiro S. A.- PE'}:RQBRÁS e a Yacimientos 
PetroJiferos FisCaies Bolivianos - YPFB para a compra de 
gá~ ··natl!ral boli_viano. Ademai~ de _seu significado político, 
o contrato Petrobrás-YPFB constituirá importante fator dina
mizador do intercâmbio bilateral e propiciará uma melhor 
distribuição dos recursos que integram a matriz energética 
brasileira. 

Nos termos do que foi acordado, o Contrato Petrobrás
YPFB terá duração de vinte anos e .contemplará o forneci
mento de um volume de gás natural que evoluirá de 8 milhões/ 
m3 no primeiro ano para 16 milhões/m3 ao seu término. 

Para a sua execução, o projeto necessitará do aporte 
de re~os do mercado financeiro internacional, já tendo 
sido iniciados entendimentos com o Banco Mundial. 

A construção do duto e posterior implementação do Con
trato de fornecimento de gás deverá ser .feita por intermédio 
de empresa a ser constituída com ~queles _objetivos, c;!:M termos 
ainda a serem precisados, e que contará, ademais da Petrobrás 
e IPFB, com a participação a_cion_ária de empresas privadas, 
nacionais e estrangeiras. 

A participação do gás natural na matriz energética mun
dial é hoje da ord~m de 22%, na matriz energética brasileira, 
~ participação do gás natural alcança 2%, havendo previsão 
de que poderá se. elevar a cerca de 12% no ano 2010. 

Brasília, 16.ile fevereiro de 1993. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor )úll!or) - Passa-se-á 

.j 
. · ORDEM DO DIA 

. Itêm 1: 

Votação, euí 'turno único, do_ Requerimento o\' 146, de 
1993, do Senadot Eduardo Suplicy, solicitando, nos termos 
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regimentais, seja~convocado o Ministro da Fazenda, Sr. Paulo 
Haddz.d, para prestar informações a esta Casa do Congresso 
Nacional sobre a Proposta de Emenda Constitucional n9 2, _ 
de 1993. 

Em votação o.requerimento. 
Os Srs. Seiüidores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A Presidência tomará as providênciaS neceSsáriaS: ã con

vocação do Sr. Ministro de Estado. 

OSR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Esgotada a maté-
ria constante da Ordem do Dia. -

Passa;.ge, agora, à v<_>tac;~o do Requerimento n~" 161/93, 
de urgência, lido no Expediente, para o Projeto de Lei da 
Câmara n' 20, de 1992. 

Em votação o requerinientO. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, a matériã a que se refere figu

rará na Ordem do Dia dtt segunda sessão ordinária subse
qüente. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) .:C.. Passa-se, agora, 
à votação do Requerimen:.:o Ii9 162!93, de urgência, lido no 
Expediente, para o Ofício n' S-16, de 1993. 

Em votação o requerimento. 

Os Srs.:: Senadores_ que o aprovam .gueiram permanecer 
sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
- - -A--matêri_a a que se refere figurará na Ordem do Dia 

da segunda sessão ordinária subseqüente. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor JúriírirT-Nada mais haven
do -a -tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, cónvo
canJo uma sessão extraordinária a realizar~se hoje, às 18h35 
mio, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l

REQUERIMENTO N' 2, DE 1993 

Votação, em turno único, do Requerimento N9 2, de 
199~. do Senador Marco Maciel, solicitando, nos termos rçgi
mentais, a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do edito
rial "Man._obra Perigosa", publicado no Jornal do Br.lSil, edi
ção de 8 de janeiro de 1993. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júvior) - Está encerrada 
a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 34 minutos.) 

Ata da 6~ Sessão, eni 17 de fevereiro de 1993 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 49~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
Presidência do Sr. Nabor Júnior 

AS 18 HORAS E 35 MINUTOS, ACHAM,SE PRESEN" 
TES OS SRS. SENADORES: 

Affonso Camargo --Albano Franco- Alfredo Campos 
- Almir Gabriel- Aluízio Bezerra- Amir Lando- Aureo 
Mello - Bello Parga - Beni Veras - Carlos Patrocínio 
-César Dias- Chagas Rodrigues -Cid Sa&õia~de Carvalho 
- Darcy Ribeiro - Dario Pereira ~ Dirceu Carneiro -
Divaldo Suruagy - Eduardo Suplicy ~ Epitácio Cafeteira 
- Esperidião Amin - Eva Blay - FrançiSco Rollemberg 
- Garibaldi Alves - Gefson Camata -:- Gilberto Miranda 
-Henrique Almeida- Humberto Lucena -Hydekel Frei-
tas- Iram Saraiva.:...._ Irapuam Costa Júnior~ Jarbas Passa
rinho - João Calmon - João França -' João Rocha -
Josaphat Marinho- José Fogaça- José Paulo Biso!- José 
Sarney -Júlio Campos - J únia Marise - Jutahy Magalhães 
- Juvêncio Dias-- Lavoisier Maia - Levy Di3s- Lourem
berg Nunes Rocha - Lourival Baptista- Lucídio Portella 
- Luiz Alberto - Magno Bacelar·.:...._ Mansueto de Lavor 
- Mareio Lacerda - Marco Maciel - Mátio Covas - Mar-
luce Pinto - Mauro Benevides - Meira Filho - Moisés 
Abrão- Nabor Júnior-:- Nelson Carneiro- Nelson Wede
kin - Ney Suassuna - Odacir Soares --:-Onofre Quina!) 
- Pedro Simon - Pedro Teixeira - Rachid Saldanha Derzi 

- Raimundo Lira - Ronaldo Aragão - Teotónio, Vi,lela 
Filho- Valmir Campelo. 

. 0 SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 70 Srs. Senadores. Havendo 
número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de DeuS, iniciãmos nossõs trabalhos. 
O Sr. 1' Secretário procederá à leitura de requerimento. 

É lido o seguinte 

REQUERJMENTO N• 163, DE 1993 

Excelentíssimo Senhor Presidente do~ Senado Federal, 
Senador Humberto Lucena. 

Com fundamento no disposto no art. 336, alínea c do 
Regimento liJ.tem_o do Senado, requeremos a Vossa Exce
lência a inclusão na Ordem do Dia desta Casa, do Projeto 
de Lei da Câmara n9 146, de 1992, que ·~Cria cargqs,em comis
são na Secretaria do Trabalho .da z~ Região, _coro sede em 
São Paulo - SP, e dá outras providências." 

Saladas Sessões, 17defevereirode 1993. -MúioCovos, 
Mu-co Madol, ESporidlão A-, Cid S.- de Carvlolho. 

~~ .. O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- O requerúnento 
lidO será votado após a Ordem do Dia: ~ · 
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Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, em turno único, dO RequerimentO _n"2, de 1993, 
do Sr. M_arCQ Maciel, solicitando., nos termos regimentais, 
a transcrição nos Anais do Senado Federal do Editorial .. Ma
nobra Perigosa", publicado no Jornal do Brasil, edição de 
8 de janeiro de 1993. 

Em votação o requerimento. 
Os .Srs. Senador~_ que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Será feita a transcrição solicitada. 

É a seguinte a matéria c~ja ltâiiScri9_ão é-~l_i~i~ada: 

MANOBRA PERIGOSA 

A solução da mais grave crise de nossa história republi
cana dentro da estrita legalidade demonstra que~ peJa prlmeif3 
vez nos últimos .. cem ~os,_ os três pode~c;s estão em_ situação 
de_ equilíbrio e harmonia. O episódio do iQJ:peachment foi 
a prova de que o presidencialismo brasileiro está fu_ncj(jpando 
e é-capaz de se autocorrigir. 

No plebiscito sobn~ ;regime e sistema de governo, marcado 
para o próximo dia 21 de abril, o eleitor deve ter pr~ente 
em seu espírito uma idéia e uma pergunta: se o presiden
cialismo começa a ser refonnado çl~mocraticame11:_te no Br~sil, 
porque razão, justamente agora, retirar-lhe a oportunidade 
de ser enfim testado e promover o parlamentarismo como 
utopia? _ - -

A cidadania não pode cair nesta cilada_. Os ri:;có~ do 
presidencialismo são a irresponsabilidade, o abuso e o _caudi
lhismo. Já vimos que os primeiros são sanáveis na -orde~_ 
e no respeito à lei. A História deste fim_ de século encarre
gou-se de encurralat a tentação autoritária: n~o -~!<:lima p~_ra 
golpes ou -conspirações. A guerra fria acabo.u: A doutnna 
da segurança nacional foi arquivada pelos militares. Po~ que 
preferir o aperfeiçOamento itinerante e gradual do presiden
cialismo em benefício de uma fónnula mágica? 

É preciso denunciar panacéias qu.e desviam ~ a~enc;ão 
dos brasileiros _d_os_ problemas verdadeuamente pnontários. 
Aceitar o parlamentarismo como- varinha de condão equiva
leria a supervalorizar questões institucionais já en_~adas, 
em detrimento de leis e reformas substanQ.vas urgentes de 
enonne conseqüência no campo econôniico-sQÇial.. _. ·- . 

Tenta-se inculcar impensadamente nos eleitores a idéia 
falaciosa de que o parlamentarismo é a modernidade e o presi
dencialismo a tradição; que o primeiro é o progresso e o 
segundo o atraso. Mais grave é a suposição implícita dos defen
sores do· regime de· Gabinete, de que a transferência do poder 
para o parlamento implica obrigatoriamente o reforço da cul-
tura cívica e da democracia pública. . 

. É trocar a arma da razão pelo engodo da superstição.Este 
tipo de argumento_ reflete, no fundo, .o gosto da ~ossa classe 
política pelas astúcias ·da eOgeriharia política _e pressuPõe a 
ilusão bem brasileira de que é possível fabricar democracia 
por decreto __;_assim como se acreditou, no PlaiJ'? -~ado, 
ser possível decretar uma inflação zero. _- -:- . . 

Equívoco conve~ieiite: é_mais _f~cil ve~d __ ~r __ esta_ ilusão 
do que enfrentar adultamente as duras tarefas exigidas pela. 
modernização do País - ó ajusle fis<:al, a mode~ção dos 
_portos, a mdependênCía do "Banco Central, a ilesre.J~_Úlameo-

tação e descarteli.zação da economia, a protcção à ·pobreza, 
a reforfna do sistema educacional, a nova lei de patentes, 
o fim do imposto sindical, a reforma da legislação eleitoral, 
a refonna agrária, a liquidação do império das empreiteiras 
e da república dos alvarás. 

Nada indica que esta pauta não possa ser encaminhada 
por um_regime presidencialista que dá sinais de revitalização, 
epquanto o parlamentarismo é ainda uma abstração n~ bo~ 
de seus defensores . 
. ,__ ~primeira proposta concreta, o modelo da Frente Ulys

ses Guimarães (um presidencialista histórico que só reocbeu 
a iluminaÇão parlamentarista depois da derrota na eleição 
de 1989) de um sistema de Gabinete em que o Presidente 
da República é eleito em votação direta e designa um PrimeinJ
Ministro que deve ser referendado pelo Se11ado, é, no mínimo, 
inquietante. Trata-se grosso _modo do )llOde.lo franu!s, ~.nn 
semipresidencialismo criado sob medida para o General De 
Gaulle, personagem que salvou a dignidade dos franceses du
rante a ocupação, na Segunda Guerra Mundial, e a unidade 
da França, por ocasião da guerra da Argélia. 

Não há De Gaulle nem guerras à vista por aqui, nem 
o Brasil está necessitando de um militar ilustre desempenhan
do funções de poder moderador. A adoção do modelo f•ancês 
pelo Brasil, na verdade, seria menos um galicismo do que 
um casuísmo, uma simples capitis diminu«o, um pres~dr.n
cialismo mitigado, capaz de nos levar de volta à década de 
sessenta, quando o povo brasileiro acab01,1. dctei miuané:p~ ein 
1963, a volta" ao presidencialismo. É o que desejam nossos 
parlamentaristas? 

Os perigos de uma tal opção saltam aos olltos. Em artizos 
recentes, tanto o sociólogo Leôncio Maitins Rodrigues quanto 
o ex-ministro Mário He~rique: Simonsen detectaram_ a arma
dilha: a eleição direta do presidente confronta o Chefe do 
Est_a_do_epm o de .Governo. Em caso Qe impasse gn.ve, qual 

- -a legitimidade de um primeiro-ministro, referendado por 350 
votos, diante de um presidente _escolh~do per 40 milhões de 
votos populares? A questão se agrava quando vemos que 
anteprojeto parlalll:en~arista apresentado pelo senador José 
Richa que prevê um mandato presidencial de seis anos com 
possibilidade de reeleição. 

É pobre o argumento do Governador Fleury: "no parla
mentarismo, Governo bom fica forte, Go..,erno rúim não fica". 
No presidencialismo acontece a mesma coisa. Há quem diga 
que é maiS difícil Se livrar de um mau governante no presiden
cialismo_. Convém lembrar que é também mais fácil se livrar 
de um bom e substituí-lo por um mau no _parl<1tmentarismo'. 
· -Chega de explorar com frases ck efeito a boa fé de, um 

povo desencantada com pacotes e soluções instantâneas. A 
História mostra que o elemento diferenciador de ma_ior relevo 
entre os diversos tipos de governo parlaiD:entar ( rar~el"!te 
definidos entre nós) es"tá na natureza_ do siStema partidário. 
Nos países onde existem dois partidos maiot:i~rios c~~
dados ou onde um partido consegue com facilidade mmona 
das ~deiras, o sistema parlamentar exibe características de 
estabilidade. 

O mesmo não acontece quà'rido o governO é formàdo:; 
por coalizões de vários partidos, e mUitO menos quandn exi~te 
um arquipélago de partidos sem consistência. Eis o priineto 
risCo ôe uma- -._ga propm;ta -patlam~ntarista para o Bríl s-i!: 
País com partidOs artificiais, marCãdos pelo personalismo poif
ti.Cõ--e ·propensoS-a Càal~ões fluidas·e mstáveis. A. p~ett,<to 
de governabilidade, o resultado seria um agravamento da iD ;.
tabilidade governamental. 
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É preciso afastar fálsos conceitos. Muitos parlamenta~ 
ristas agitam a fórmula miraculosa do voto distrital misto~ 
como na Alemanha, onde o eleitor dispõe de dois votos: um 
vai para o seu candidato distrital, o outro para a legenda 
do partido. Nada impede, no entanto, que se adote este tipo 
de votação em um sistema presidencialista. 

O que importa é-oomgirateildência do Legislativo brasi
leiro, nas últimas seis décadas, de instituciOitalizar bloqueios, 
de limitar o poder das agremiaç6es majorltárülS, ao invés · 
de consolidar uma maio_ria a_utoriza!ia a colocar em prátiGa 
um determinado programa. A tarefa prioritárfã,--póltailto, 
é a formação de uma base parlamentar estável, mais impro
vável num semiparlamentarismo-iiDpróViSaâo dO qUe num prew 
sidencialismo aprimorado. 

Por todas essas razões, o Jornal do Brasil reafinna sua 
convicção de que o presidencialismo, hoje, é o Sistema ·ae 
governo mais propício ao aperfeiçoamento de um Brasil.demow 
crático e moderno. 

O SR- PRESIDENl'E (Nabor Júnior) - Esgostada a ma
téria constante da Ordem do Dia. 

Passa-se à votação do Requerimento ii~ 1Ó3/93~ de Urgên
cia, lido no Expediente, para o Projeto· de Lei da Câmara 
n' 146, de 1992. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores _que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. _ . . _ _ . . . . , 
Aprovado o_ requerimento,- a matéria a que se refere 

figurará na Ordem do Dia da segunda sessão _ordinária subse
qüente. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - A Presidência 
convoca sessão conjunta a realizar-se boje, às 19h, no plenário 
da Câmara dos Deputados, destinada a leitura de matérias. 

Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar 
os trabalhos, convocando sessão extraordinária a realizar-se 
amanhã, às 9b, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l

REQUERIMENTO N•109, DE 1993 

Votação, em turno único, do Requerimento n\' 109, de 
1993, do Senador Marco Maciel, solicitando, nos termos regi
mentais, a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do dis-
curso pronunciado pelo Senador Nelson Carneiro, quando 
da aposição de seu retrato na Galeria .dos ex-Presidentes do 
·Senado Federal, realizada em lo de fevereiro de 1993. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Está encerrada 
· a sessão. 

(Levanta-se a sessáo'àsl8 horas e 40 minutos.) 

ATOS DO PRESIDENTE 

AJ'O DO PRESIDENTE N• 136, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui
ções regimentais e regulamentares, de conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n9 2, de 1973, de acordo com o disposto 
no artigo 243, § 2', da Lei n' 8.112, de 1990 e no Ato da 
Comissão Diú:tora n~ 1, de 1991,_e tendo em, vistâ. o que 
cónsta do Processo n' 2.652/93-5, resolve_, · 

Nomear MÁRCIA INÊS BORGES DA SILVA para 
exercer o cargo, em comissão, de Secretário Parlamentar, 
Código AS-1, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, com 
lotação e exercício no Gabinete do Pfi.meiro Secretário, Sena
dor Júlio Campos. 

Senado Federal, 17 de .fevereiro de 1993. - Senador 
Humberto Lucena, Presidente. 

ATO i:>o PRESIDENTE N' 137, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui
ções regimentais e regulamentares, em conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da_ÇQm.Js.são Diretora n~ 2, de 1973, resolve1. 

Nomear para ó cargo isolado de provimento efetivo de 
Assessor Legislativo, DAS-3, do Quadro de Pessoal do Sena
do Federal - Parte Especial, em virtude de aprovação em 
concurso público, homologado pelo Ato do Presidente n' 57, 
de 1993 e publicado no Diário do Congresso Nacional, Seção 
II, de 2 de fevereiro de 1993, e Diário Oficial da União, 
5eção_I,de 5 de fevereiro de 1993, ANTONIO JOSÉ VIEIRA 
DE QUEIRÓS CAMPOS- Área.um; STELSON SANTOS 
PONCE DE AZEVEDO -~Área dois; MARCOS FRAN~ 
CISCO REIMANN- Área três; CÍCERO IVAN FERRERA 
GONTIJO "-Área cinco; JOSÉ ROBERTO BASSUL CAM
POS- Área seis; FERNANDO ANTONIO LYRIO SILVA 
-Área sete; MARCELO LÚCIO OTIONI DE CASTRO 
- Área oito; FRANCISCO EUGÊNIO MACHADO AR-
CANJO- ÁÍ:ea onze; e ÁLVARO ALMEIDA DE BRITTO 
.-Ár""~d~ 

Senado Federal, 17 de fevereiro de 1993.- Senador 
Humberto Lucena, Presidente do Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE N• 138, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso de sua compe
tência regimental e regulamentar, em conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n~' 2, de 4 de abril de 1973, resolve 

Exonerar, a pedido, JAMES RA YMUNDO MENEZES 
DE CARVALHO, Especialista em Informática Legislativa/ 
Altálise de Informação, do Quadro Permanente do Prodasen, 

· do cargo, em comissão, de Diretor da Divisão de Desenvol
vimento e Sistemas, Código DAS-101.4, do Centro de Infor
mática e Processamento de Dados do Senado Federal-PRO-
DASEN. . , 

Senado. Federal, 18 de fevereiro de 1993. - Senádor 
Humberto Lucena, Presidente. 

ATO·DO PRESIDENTE N• 139, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso de sua compe
tência regimental e regulamentar, em conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
. da Comissão_D~tó.t;a.ft.• :1,_\le_ 4 de a.bril de·1·973, rewlv.e~ 

Exonerar JOSE PAULO.DE AZEYJ;:DO, Especialista 
em Informática Legislativa/ Análise da Informação, do Quadro 
Pennanente do Prodasen, do cargo, em comissão, de Dire~or 

.da DiviSãO de Suporte Técnico e Operações, Código 
DAS-101.4; do Centro de Informática e Processamento de 
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Dados do Senado Federal- PRODASEN, por ter sido no
meado para outro cargo. 

Senado Federal, 18 de fevereiro de 1993. - Senador 
Humberto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 140, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso de sua compe
tência regimental e regulamentar, em conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n• 2, de 4 de abril de 1973, réSOlve: 

Nomear JOSÉ PAULO DE AZEVEDO, Especialista 
em Informática Legislativa! Análise da Informação, do Quadro 
Permanente do Prodasen, para exercer o cargo, em comissão; 
de Diretor da Divisão de Desenvolvimento e Sistemas_, Código 
DAS-101.4, do Centro de Informática e Processmento de Da
dos do Senado Federal- PRODASEN. 

Senado Federal, 18 de fevereiro de 1993. - Senador 
Humberto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N•141, DE .1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso de sua compe
tência regimental e regulamentar, em confomiidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n11 2, de 4 de abril de 1973. resolve: 

Nomear MARCO ANTONIO PAIS POS REYS, Espe
cialista em Informática Legislativa/Análise de Informação, do 
Quadro Permanente do PRODASEN, para exercer o cargo, 
em comissão, de Ditetor da Divisão de Suporte Técnico e 
Operações, Código DAS-101-4, do Centro de Informática e 
Processamento de Dados do Senado Federal-PRODASEN. 

Senado Federal, 18 de fevereiro de 1993. - Senador 
Humberto Lucena, Presidente. · 

ATO DO PRESIDENTE N•142 .. DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui
ções regimentais e regulamentares, em conformdiade com a 
delegação de comjletência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n11 2, de 1973, e tendo em vista o que 
consta do Processo n• PD 000.343/S8-9.,re50lve: 

Nomear RODRIGO BARBOSA DA LUZ para o cargo 
de .Especialista em Informática Legislativa! Análise da Infor
mação, Oasse 3•, Padrõa III, do Quadro de Pessoal do Centro 
de Informática e Processamento de Dados do Senado Federal 
- PRODASEN, em virtude da aprovação em concurso públi
co homologado em 7-12-89, pelo Ato n• 37, de 1989 e prorro
gado pelo Ato n• 40, de 1991, ambos da Comissão Diretora 
do Senado Federal. 

Senado Federal, 18 de fevereiro de 1993. -'senador 
Humberto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N•143, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui
ções regimentais e regulamentares, em conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n11 2, d~ 1973, e .tend9 em vista o que 
consta do Processo n• PD 000343/S8'9, resolve: 

Nomear PAULO TOMINAGA para o cargo de Especia
lista em Informática Legislativaffécnicas de Produção, ·aasse 
4', Padrão I, do Quadro de Péssoal do Centro de Informática 
e· Processamento de Dados do Senado Federal - Prodasen, 
em virtude da aprovação em concurso, público homologado 
em 7-12-89, pelo Ato n• 37, de 1989 e prorrogado pelo Ato · 
n• 40, de 1991, ambos da Comissão Diretora do Senado Fe
deral. 

senado Federal, 18 de fevereiro de 1993. - Senador 
H~~rto Lucena, P~de':lte. 
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República Federativa do Brasil 

DO CONGRESSO -NACIONAL 
SEXTA-FEIRA, 19 DE FEVEREIRO DE 1993 

CONGRESSO NACIONAL 
ATO DA MESA DIRETORA 

DO CONGRESSO NACIONAL 

SEÇÃO 11 

BRASÍLIA- DF 

A Mesa Diretora do Congresso Nacional, em cumprimento da atribuição que lhe confere o § 
2' do art. 49 da Lei n' 8.624, de 4 de fevereiro de 1993, que dispõe sobre o plebiscitO que definirá a 
forma e o sistema de governo e regulamenta o-art. 2~' do Ato das Disposições ConstítuciO-:riais Transit'6rhts, 
alterado pela Emenda Constitucional n' 2, faz baixar o seguinte: 

ATO 

Art. 1' Para a definição em plebiscito da forma (república ou monarquia constitucional) e do 
sistema de governo (parlamentarismo ou presidencialismo), poderão ser registradas pela Mesa Diretóra 
do Congresso Nacional três frentes p-arlamentares que representarão as diversas correntes de pensamento. 

Art. 2' Os órgãos diretivos das Frentes Parlamentares poderão ser integrados por Parlamentares 
em exercício nos Poderes Legislativos Federal, Estad11al e Municipal. 

Art. 39 Os iD_stihiic:lores das Frentes Parlamentares, para efeito do registro·a· que se ·refere o 
§ 29 do art. 4' da Lei n' 8.624, de 4 de fevereiro de 1993, comunica-rão à Mesa Diretora do Congresso 
Nacional, no prazo máximo de três dias; contado da publicação deste ato, a sua constituição. 

Parágrafo único. A comunicação a que se refere -este artigo deverá ser instruída com certidão, 
passada pelo cartório competente, que comprove o registro da Frente sob forma de sociedade civil, com 
estat11to e programa definindo as caracteristicas básicas da forma e do sistema de governo que defenderá. 
Deverá ainda ser indicado o nome com o q11al funcionará a Frente Parlamentar. 

Art. 4' Havendo com.unicação de duas ou mais Frentes Parlamentares que representem 11ma 
mesma corrente de pensamento, dentre as opções estabelecidas no art. 2' do Ato das Disposições Constitu
cionais Transitórias, (Lei n'? 8.624, de 1993, art. 49, § 39), considerar-se-ão, para registro, entre outros 
requisitos fixados a critério da: Mesa e plenamente j\IStinC'Idos, a anterioridade da comunicação à Mesa, 
da aquisição da personalidade jurídica, e a representatividade das Frentes em disputa. 

Art. 5' Da decisão da Mesa, na hipótese do artigo anterior, poderá, no prazo de 24 horas, 
contado de sua comunicação às Frentes interessadas, ser interposto recurso, sem efeito suspensivo, para 
o Plenário do Congresso Nacional, desde que apoiado por, no mínimo, dez por cento dos Congressistas 
(Lei n' 8.624, de 1993, art. 4', § 49). 

§ 1' Recebido o recurso, o Presidente da Mesa convocará e faFá realizar, dentro do prazo 
máximo de vinte e quatro horas, sessão conjunta do Congresso Nacional, para sua deliberação. 
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EXPEDtENTE 
CENTRO ORÁPICO DO SENADO PI!DBRAL 

DIÁIUO DO CONORI!S90 NACIONAL MANOEL VILElA DE MAGALHÃES 
Oiretor.Oeral do Scu.do Federal lapre~~10 1ob re~pouabilldade da Maa 4o Seaado Peden.l 

. AtiACIEl DA SILVA MAIA 
Diretor ER:c•tivo 
CARLOS HOMERO VIEIRA SINA 
Oiretor AdaW.trattvo 

ASSINATURAS 

"ü; J:l CARLOS BASTOS Se.rstnl ...... M ....................................... -.w------·-- Cr$ 70.000,00 
OircUJr bidutnaJ 
FLORIAN AUGUSTO OJUTINHO MADRUGA 
Diretor Adjuto 

§ 29 Aos trabalhos da sessão ~pli~atii-se, ~o que ~uber, as disposições estabelecidas JIO RegfmellfO 
Comum. 

Art. 6' A decisão da Mesa ou, no caso de recurso, do Plenário do Congresso Nacional, constará 
do termo de registro da Frente Parlamentar a ser encaminhado, em cópia ~autenticadaao Tribunal Superior 
Eleitoral, juntamente com a respectiva c.omposiçãó e ·os ·nomes de seus representante~ legais. 

Art. 69 Este Ato será publicado e distribuído em avulsos e passará a vigorar a partir de sua publicação 
no Diário Oficial da União. 

Congresso Nacional, 18 de fevereiro de 1993. - Senador Humberto Lucena, Presidente da Mesª 
Diretora do Congresso Nacional.· · 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presidente, nos termos do 
art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N9 13, i>E 1993 

Au• <>riza a Prefeitura do Município de São Paulo a emitir 287.692.851.896 Letras 
Financeiras do Tesouro do Município de São Paulo, para o pagamento de precatórios judiciais, 

O Senado Federal revolve: 
Art. 19 É a Prefeitura do Município de São Paulo autorizada a emitir 287.692.851.896 Letras Finan-. 

ceifas do Tesouro do Município de São Paulo, nas seguintes condições e características: · 
a) modalidade: nominativa-transferível; 
bLrendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro NaCional (mesma taxa referencial); 
c) prazo: até 1.826 dias; 
d) valor nominal: Cr$ 1,00, nas respectivas datas-base; 
e) previsão de colocação e __ vencimento dos títulos a serem emitidos: 

Referencia Coloca_çao_ Data-Base Vencimento Quantidade 
. - ---- . ~ ~----

4° Oitavo Setembro/92 1°-6-92 1°-6-97 236521.1"9o;600 
3° (Compl. 94,73%) Setembro/92 - 3-6--9i 1 "-6--% 5.495.890.169 
3" (Dif. solic: menor) · Setembro/92 3-6-91 10-6-96 253.Só6.925 
1° (Compl. %,15%)" Seiembro792 1°-6-89 1°::(;:.94 68393.291-
2" (Compl. 96,15%) Setembro/92 1 0-6-9() l 0-6-95 3.226".304363 
3° (Compl. 96,15%) Setembro/92 1°-6-91 1°-6-96 10.862.441.786 
4° (Compl. 96,15%) Setembro/92 1°-6-92 1°-6-97 131.265.124,762 

TOTAL 287.692.851:896 

f) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução n' 565, de 20-9-79, deste 
Banc'o Central; · · · · · 
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g} destinação: 
-pagam e~ to do 4• oitavo de precatórios judiciais: 136.521.190.600 LFTM- SP; 
-pagamento do complemento do 3• ·oitavo, conforme sentença expedida pelo Tribunal de Justiça 

do Estado de São Paulo: 5.749.397.094 LFTM -SP; 
-pagamento do Complemento do 1', 2•, 3' e 4• ciftavos, conforme' decisão judicial: 145.422.264.202 

LFTM-SP; 
h) resgate: pelo valor nominal acrcsddo do respectivo rendimento. 
Art. 2• O pràzó para o exercício dapresente autorização é de 270 dias. 
Art. 3• __ Esta Rgsolução entre em vigor na data de sua publicação. 
Art .. .4• Revogam-se as disposições em contrário. -. . 
Senado Federal, 17 de fevereiro de 1993.- Senador Humberto Lucena, Presidente. . 

Faço saber que o- Sena_do Federal aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presidente, nos termos do 
art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 14, DE 1993 

Autoriza a Prefeitura do Município de São Paulo a emitir LFTM - SP destinadas 
ao giro de 88% de 3.974.426.744 títulos vencíveis no 1• semestre de 1993. 

O Senado Federal resolve: . 
Art. 1' É a Prefeitura-dei Mtii:licípíó de São Paulo autorizada a emitir e ·colocar no mercado, Letras 

Financeiras do Tesouro do Município de São Paulo, destinadas ao giro de 88% de 3.974.426.744 de títulos 
com vencimento no 1' semestre de 1993. 

Art. 2• A operação de crédito a "que se refere o artigo anterior será· realizada mediante emissão 
de Letras Financeiras do Tesouro M'!rlicipal/SP, nas seguintes condições: · · 

a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a serem substituídos, deduzida a parcela 
de 12% .a títulos de juros; 

b) modalidade: nominativa-transferível; ·-
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional (mesma taxa referencial); 
d) prazo: até 1.096 dias; · · · · · · 
e) valor nominal: Cr$ 1,00; 
f) características dos títulos a serem substituídos: 

Vencimento 

1°-3-93 
1°-6-93 

· Quantidade 

3.112.273.645 
86:i.i531l99 

3.974.426.744 .. 

Tftulo 

691095 
. 691095 

g) _pre~ão de colocação e vencimento dO: t~ulos a serem emitirn,;: .•...... 
- 01" 

Colocaç!io 
1o.g:93 
1°-6-93 

vetiCimentO 
1":3.96' 
'10~ 

Titulo 
. ·. ,._.,.691096 
.•. 691096 

Data-Base 
. 1°-3-93 

r•-6-93 

h) forma de c<~locação: através de oferta~ públicas, nos termos da Resolução n' 565, de 20 de setembro 
de 1979, do.Banco Central; 

I) autorização legislativa: Leis n" 7 .945, de 29 de outubro de 1973 e 10.020, de 23 de dezembro de 
1985 e Decreto n• 27.630, de 26 de janeiro de 1989. · .. __ __ 

Art. 3• O prazo para o e){erÇício da presente autorização é de duzentos e setenta aias, a contar 
da data de sua publicação, . . . . . . . . . 

Art. 4• Esta Resolução entra em vigor na~data de sua publicação. 
Art. 5• Revogam-se as disposições em cojjttãrio. .. . . 
Senado Fe(ieral, 17 de fevereiro de 1993. -'-Senador Humberto Lucena, Presidente. 
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SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

1- ATA DA 7• SESSÃO, EM 18 DE FEVEREIRO 
DE 1993 

1.1 -ABERTURA 
1.2- EXPEDIENTE 
1.2.1 - Parecer 

Referente à seguinte matéria: ~- -- - _ 
-Emendas oferecidas à Proposta de Emenda à Cons-

tituição n' 2193 (n' 48/91, na Câmara dos Deputados), que 
altera dispositivos~da Constituição Federal (Sistema Tribu
tário Nacional). 

1.2.2 '- Oficio 
- N~> 14/93, de autoria do Senador Pedro Teixeira, 

comunicando a antecipação de seu retorno, em licença 
concedida nos termos do Requerimento_ o~ 135/93. 

1.2.3 - Discursos do Expediente 
SENADOR HYDEKEL FREITAS- O desemprego 

no Brasil. Apelo para a reativação da indústria da constru
ção civil em todo o País. A estagnação da indústria da 
construção naval. 

SENADOR JOÃO CALMON - Apoio ao Ministro 
da Educação e do Desporto, Professor Mutilo de A velar 
Hingel, na retomada dos programas essenciais de seu minis
tério. Garantia do Programa '!e Alimentação Escolar. 

SENADOR ESPERIDIAO AMIN - Homenagem 
ao Senador João Calmon por sua devoção na causa da 
Educação brasileira. O crédito educativo e sua nov~· ~orma 
de financiamento. 

1.2.4 - Comunicação 
- Do Senador Teotônlo Vilela Filho, de ausência 

do País, no perlodo de 19 de fevereiro a 3 de março do 
corrente ano. 

1.3 - ORDEM DO DIA. 
Requerimento n~' 109/93, solicitando a transcrição, nos 

Anais do Senado Federal, do discurso pronunciado pelo 
Senador Nelson Carneiro, quando da aposição de seu retra
to na Galeria dos ex-Presidentes do Senado Federal, reali
zada em 19 de fevereiro de 1993. Aprovado. 

1.3.1 - Comunieação da Presidência 
- Convocação de sessão extraordinária a realizar-se 

hoje, às 10 horas_ e 20 minutos, com Ordem do Dia que 
designa; 

1.4 -ENCERRAMENTO 

2- ATA DA 8• SESSÃO, EM 18 DE FEVEREIRO 
DE 1993 

2.1-ABERTURA 
2.2- EXPEDIENTE 
2.2.1 - Requerimento 
- N' 164193, de autoria do Senador Rachid Saldanha 

Derzí solicitaD.do licença para ausentar-se dos trabalhos 
da C;sa, a partir de 1~> de março, pelo prazo de 10 dias. 
Aprovado. 

2.2.2 - Comunicação 
- Do Senador Rachid Saldanha Derzi, de ausência 

dos trabalhos da Casa, no período de 19 a 10 de marçO 
do corrente ano. 

2.2.3 - Discursos do Expediente 
SENADOR BENI VERAS- O papel do Congresso 

Nacional na correção das dificuldades existentes no Brasil. 
SENADOR AFFONSO CAMARGO -Obediência 

do calendário prefixado para a tramitação da Pr_oposta de 
Emenda à Consti!Miç~o n' _2/2J ~ _ ~ ~ 

SENADOR PEDRO SIMON- Contraditando ques
tão de ordem suscitada pelo Sr. Affonso Cam.argo. 

O SR. PRESIDENTE - Acolhimento à ~questão de 
ordem do Sr. Affonso Camargo. 

2.2.4 - Designação da Ordem do Dia da próxima ses· 
são 

2.3 -ENCERRAMENTO 
3 - ATA DA 9' SESSÃO, EM 18 DE FEVEREIRO 

DE 1993 
3.1-ABERTURA ~-~-~ ~ _ _ _ ~ _ 
3.2.1 - Mensagem do Senbor Presidente da República 
3.2 -EXPEDIENTE 
-N' 116/93 (n' 92/93, na origem), restituindo autógra

fos de projeto de lei sanciOnado. 
3.2.2 - Comunicações da Presidência 
-Aprovação dos Requerimentos n'' 97 e 105/93, pela 

Comissão Diretora, em reunião realizada no dia 11 último. 
-Recebimento da Mensagem n' 117193 (n' 93/93, na 

origem), através da qual o Presidente da República enca
minha ao Senado cópia dos instrumentos contratuais relati
vos ao contrato bilateral celebrado entre a República Fede
rativa do Brasil e o Reino da Suécia, prevei:tdo o reescalo
namento da dívida brasileira juntO àquele governo~ 

3.2.3 - Discursos do Expediente 
SENADOR EPITÁCIO CAFETEIRA~::-c i\,"!lt~cí

pação do plebiscito. Mudança na cédula de votação pro
posta pelo Superior Tribunal Eleitoral- STE, por induzir 
a população à engano. Inadmissibili~ade da Sublegenda. 

SENADOR NEY MARANHAO - Considerações 
sobre a reforma fiscal e o IPMF. Transcrição, nos Anais 
do Senado-, do editorial do Jornal do Brasil, de 14-2-93, 
intitulado "A ALMA DO NEGÓCIO". 

SENADOR CARLOS PATROCÍNIO- Conside
rações sob:re a votação da Proposta de Emenda à Consti~ 
tuiÇão n~ 2/93, do_ ajuste fiscal. Argumentos contra e a 
favor do IPMF. ~ 

SENADOR GILBERTO MIRANDA - Denúncia 
infundada 'do Sr. Carlos Rocha, Presidente da Associação 
Brasileii-a dos Industriais de Informática, comrª- a .adminis
tração da sufrãma feferente à aprovação irregular de pro-

-- jetos. _ _ _ __ _ 
SENADOR ÁUREO MELLO-'transcurso ao cen

tenário do nascimento- do ex-Governador do_ Amazonas, 
Álvaro Maia. 

3.2.4 - Comuniéação da Presidência 
- Recebi!l1ento <lQ Ofício n' S/18/93 (n' 75193, na ori

gem), do Governador do Estado de Goiás, atravésdo qual 
solicita autorização- para rolagem de Letras Financeiras 
do TesourO do Es~do __ de G_oiás~ vencíveis em 15 de março 
próximo. 
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3.2.5 - Requerimento 
- N' 165/93, de urgência para o Projeto de Lei do 

Senado n~> 67192, que estabelece as diretrizes e fixa as bases 
da Educação Nacional. - --

3.2.6 - Comunicação 
-Do Senhor Nelson Wedekin, de ausência do País, 

no dia 20 de fevereiro até o dia 8 de março. 
3.2.7- Comunicação. 
-Do Senador_ ~~y Suassuna, de ausência do País, 

no período de 19-2-93 a 8-3-93. . . 
3.2.8 - Ato da Mesa Diretora do Congresso Nacional 
-Estabelecimento de normas a serem observadas no 

registro, pela Mesa Dir"et6ta do ~Ongressá Nacional, de 
frentes parlamentares representatwas de correntes de pen
samento sobre _a forma e o sistema de governo. 

3.3~0RDEMD()DIA __ 
Proposta de Emenda à Constituição n• 2193 (n' 41!791, 

na Câmara_ dos Deputados), que altera dispositivos da 
Constituição Federal (Sistema Tributário Nacional). Apro
vada em 1' turno, sendo rejeitado_~ qs destaques e as emen
das não retiradas, tendo usado da palavra os Srs. Jps_aphat 
Marinho, Ney Suassuna, Almir Lando, Cid Sabóia de Car
valho, José Paulo Bisol, Levy Dias, Garibaldi Alves Filho, 
Nelson Carneiro, Affonso Camargo, Alfredo Campos, 
Eduardo Suplicy, Mário Covas, Mauro Benevides, Jarbas 
Passarinho, Elcio Álvares, Gilberto Mh:ancta, Pedro Simon 
e José Fogaça. 

Projeto de Lei da Câmara n' 55/92 (n' 2.288/91, na 
Casa de origem), que crU.-cargos_ em comissão n,o Quadrp 
Permanente de Pessoal da Secretaria do Tribunal Superior 
do Trabalho e dá outras providências. Aprovado, após Pa
recer de Plenário favorável. À sanção. 

Projeto de Lei da Câmara n• 153/92 (n' 3.465/92, na 
Casa de origem), que cria cargos na Ca-rreira Policialfede
_ral. Aprovado, após parecer de Plenário favorável. A san
ção. 

3.3.1 - Matéria apreciada após a Ordem do Dia 
- Prejudicialidade do Requerimento n' 165/93, lido 

no Expediente da presente sessão, por falta de quorum, 
após usarem da palavra os Srs. Jarbas Passarinho, Darcy 
Ribeiro e Mauro Benevides. 

- --"3.3.2- Comunicação da Presidência 
-Concessão do prazo a_té 15 de março para a Comis-

são Mista de Orçamento emitir parecer sobre a Lei orça
mento de 1993. 

3.3.3 - Discursos após a Ordem do Dia 
SENADOR JARBAS PASSARINHO -Formali

zando questão de ordem, spstentada em argumentos apre
sentado por S. Ex~, quando da apreciação do RequerimentO 
n9 165/93, de urgência para o Projeto de Lei do Senado 
n"' 67/92, no sentido do retorno da matéria ao exarna da 
Comissão de Ed;ucação. 

SR. PRESIDENTE- Atendimento da questão 
de ordem do Sr. Jarbas Passarinho, retomando a matéria 
à Comissão de Educação. · 

3.3.4. - Designação da Ordem do Dia da próxima ses-

. 3.4 --,ENCERRAMENTO 
4',- MESA DIRETORA 
5- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 
6 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA

NENTES 

Atá da 78 Sessão, em 18 de fevereiro de 1993 
33 Sessão Legislativa Ordinária, da 493 Legislatura 

- - EXTRf\ORDINÁRlA-
Presidência dos Srs. Humberto Lucena, Júlio Campos e Epitácíb Cafeteira 

À~ 9 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SPNADOJ<ES: . .. 

Affonso Camargo '-Albano Franco- Almir Gabríel
Amir Lando - Se Uo Parga - Bcni Veras- cartas Patrocfnio 
- Cêsar Dias-- C..'haga.c; Rodrigues - Dario Pereira .:.. -nirceu 
C'..arneiro - Elcio Álvares - F.pitáCio cafeteira - Esperidiao 
Amin - Ev'1 Blay - Flaviano Melo_- Francisco Rollemberg 
- Oarioalcli Alvos Filho- Gerson camata:- Gilberto Miran
da- Hcnri'-!u.e Almeida .:Humberto Lucena- Hydekel Frei
tas- Iram Saraiva- Irapuan C'..d.~ta Júnlor.· .:..-Jarbas Passari-· 
nho- João Calmem- João França- João Rocha -Jonas,Pi~ 
nhciro- Josaphat Marinho- José Fogaça- José Paulo Bi
so!- José Richa- José Sarney- Júlio campos- Jutahy Ma
$alhães - J uvêncio Dias - l.ãvoisier Maia - I.evy Dias - Leu~ 

rcmberg Nunes Rocha - Lourival Bapti~ta.- Lucídio ~ortel
Ia - LUíZ Alberto~ Magno Bacelar - Marcto Lacerda - Mar
eo:-Maciel- M~1L10 Covas -_Marluce Pip.to- Maur? Benevt
des _ Mcira Pilho - Nabor Júnior- Nelson C~rne1ro- Nel
sonWedekín - Ney MaranMo - Ney Suassuna - Onofre 
'ouinan - Pedro Simon - Pedro Teixeira;~ Rac~td S~ldanh~ . 
Derzi _ ~aimundo Lira - Ronan Tito .... I cotamo Vtlela F1~ 
lho- Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) -A lista de 
presença acusa o comparecimento de 64 Srs. Senadores .. 

:Ã.ave~do númerO regimental, declaro aberta a sessão_ 
Sob a proteção de Deus, inicíamo~ ·nossos- trabal~os. 
O Sr. 1' Secretário procederá à leitura do Expediente. 
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É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

PARECER 

PARECER N• 34, DE 1993 

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania;· 
sobre as Emendas oferecidas à Proposta de Emenda 
à Constituição n• 2, de 1993 (n• 48/91, na Câmara dos 
Deputados), que altera dispositivos da Constituição Fe~ 
deral (Sistema Tributário Nacional) 

Relator: Senador José Fogaça 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero me desculpar pe
rante _os_ Membros da Comissão se houve algum atraso. _Q 
fato é que, até hoje à tarde, tínhamos sete emendas apresen
tadas oficialmente junto à Secretaria Executiva e, entr~ 4 
e 6 horas, entraram mais 33, nuin "tOtal de 4P em~ndaS: _ao 
projeto. - - = - - - -

Portanto, nos obrigamos a fazer uina apreciação fildivi
dual e acurada de cada emenda nesse períod_Q. Na _II_!edida 
em que não foi possível preparar urii parecer-escrito, eu me 
disponho a fazer um parecer oral e me proponho, também, 
a fazer o enunciado desse parecer à votação-de cada emenda. 

Sr. Presidente, regimentalmente, creio que V. Ex~-está 
obrigado a colocar em votaç_ão emenct,a por ~me_nda. Çom 
isso, proponhO que, diante de cada emenda, enunciemos o 
parecer e, logo ap6s, V. EJé' abra a discussão, passando, em 
seguida, à votação. 

O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro) _:_ Muito bem. 
A Presidência entende que esse critério foi aceito pelos pre
sentes. 

Tem a palavra, V. Ex', para proferir o parecif.-

0 SR- RELATOR (José Fogaça) - Sr. PrOcsjdénte,' a-· 
Emenda nS>l, de autoria do S~~'!d'?r ~o~~ Paulo ~iso.l, pr~tençle 
extinguir, suprimir no art. 1~ os itens que -propõe 3S3ltérações 
dos arts. 102 e 103 da Constituição Federal. Em outras pala
vras, trata da ação direta de inconstitucionalidade e, também, 
ação declaratória de constitucionalidade. - -

Na verdade, esse é um dos temas mais polémicos deste 
projeto, mas quero ressaltâr que-este projeto é um conjunto 
articulado. Trata-se de uma proposta que tem uma unídade 
funcional e teleológica, ou seja, há um objetivo estratégiço 
no conjunto de mudanças do texto constitucio~al! Na rp.edida __ 
em que o Governo cria, por um lado, um- n:O"Vo tribtiú),_ que_.._ 
é o IPMF, ao mesmo tempo, o G6.Verno tainhéffi prõCui-ª
propor uma nova sistemática- de financiamento das apo-senta
dorias e pensões dos servidores. De outro= lado, ele procura 
assegurar ao INSS o poder de reter créditos para defender_ 
o financiamento da Previdêrícia Social. ~ · · 

É, portanto- repito- um conjunto articulado. A ação 
declaratória de constitucionalidade está neste contexto. É um 
instrumento que a Constituição adota para que o_ Ést~do não 
fique inerte à espera da iniciativa da propositura de ação 
direta ou das delongas do processo normal. 

Temos visto e ·regiSt:I-ado nos úftimos_t~mpos em relação 
a boa parte da soc~edade brasileira uma _atitude de _ _Qefensi
.vismo fiscal e de profUndo "antifiScalismo''. 

Este instrumento procura assegurar, no bojo do conjunto 
de propostas do Governo, os instrumentos jurídicos para que. 
O Erário também seja defendido. 

Em vista diss_o e pelas razões conhecidas, o parecer é 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)~~- Como lião 
poderemos, depois abrir o debate sobre todas as emendas, 
cada emenda poderia ter, ao menos, a defesa do seu autor. 

Depois, fai-se-ia logo a sua Votação. São 40 emendas, 
e, se todos nós formos discuti-las, é melhor dar a palavra 
ao Senador José Paulo Bisol, que foi o autor da emenda. 

O Sr- Jntahy Magalhães -Sr. Presidente, gostaria de 
propor que o autor apresentasse a defesa da sua emenda, 
mas que não houvesse um debate sobre a mesma. O debate 
deveria ser feito em c_onunto, após a enuncia_ção de todas 
as informações e o parecer global do Relator, porque, se 
formos debater emenda por emendà, cada senador podendo 
util_izar da palavra pelo tempo necessário, o trabalho não se 
completará nunca. 

O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro) -Nem todos 
irão falar. Estou concedendo a Palavra somente ao autor da 
emenda._ Ele dará, por Cinco ou- dez minutos, como faz o 
Relator, as razões que excluem a emenda; o autor desta tem 
o direito de defender o seu ponto de vista. Só ouvirei ao 
autor e não ao debate; este ficará para depois. Penso que 
o que .seria útil, tratando-se de 40 emendas, é que cada uma 
fosse sendo votada. 

O Sr.- Alnir Lando - Entendo que esse procedimento 
é, realmente, imprestável, porque V. -Ex~ retira a possibilida~e 
de se discutii" o -parecer, que devçriã, no meu entender, ser 
geral. O debate se faria posteriormente. O fato de o autor 
ter a oportunidade de fazer agora a sua defesa me parece 
correto, mas não_ se pode votar; a votação terá que feita poste-
riormente. -

O Sr- PRESIDENTE (Ndson Carneiro) _:_ Gostaria de 
consultar o Plenário para chegarmos a uma conclusão. Se 
formos fazer 40 emendas, 40 exposiçõeS, 40 contestações e 
depois abrir debate sobre estas 40 emendas, não sairemos 
daqui" tãO c-edo - -

O Sr. Jutahy Magalhães - Permita-me V. Ex• Não é 
no debate sobre as 40 emendas que V. Ex~ estipulará o prazo 
que cada um tem para falar. Tenho a maior preocupação 

-em que se vote o _m~s__rápido possível, mas não podemos 
votar uma proposta sem que haja um debate a respeito de 
uma emenda. 

O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro) -A Comissão 
prefere que apenas fale o autor e depois se abra um debate 
sobre todas as emendas entre os 30 membros da Comissão 
que ·estão presentes. 

Prfm~eiràniente, o autor "faZ-um relatóriO i::offipleto. 

O Sr- Josaphat Marinho- Na verdade, a nossa dificul
dade não é sobre a discussão, mas sobre a pressa com que 
a matéria veio à Comissão. Este é o inconveniente: veiO com 
prazo determinado de retorno, porque, inclusive, já marcaram 
uma sessão extraordinária para ã.rita~fiã às 9 horas. -

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Gostaria~ de 
dãr logo ao autor a oportunidade de manisfestar a sua opinião 
diante dos Colegas, mas se for aceita a outra fórmula, que 
para mim é a tradicional, vamos fazer o ralatório geral, para 
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em seguida, abrir-se o debate sobre as 40 emendas. As raZões 
devem ser ditas. 

O Sr. Ney Suassuna- Sr. Presidente, se V. Ex' der 
10 minutos a cada um, serão 40 minutOs, que resUltarão em 
400 minutos, que, divididos por 6<J, totalizarãO 6 horas e 40-
minutos. Com isso, s~iremos daqui às 2 horas da manhã e 
teremos ouvido somente as exposições. É verdade que há 
tempo de se_ votar amanhã_! mas falta, inclusive, a contrapo-
sição" do Relator. ~ . _ 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) -A Mesa irá 
adotar o que sempre feZ: ·o Relator dará o parecergerãl e, 
em seguida, abrir-se-á o debate. Assim, o relator dará" parecer 
sobre todas as emendas; depOiS;-então, su.Scitar-se-á uma a 
uma. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - A Emenda n' 2, de autoria 
do Senador Ronaldo Aragão, tem uma pretensão semelhante 
à do Senador José Paulo Bisol, mas é, õesse caso; não Supres
siva, e sim aditiva. Deseja estender o instituto da açao direta 
de inconstitucionalidade a ato nonnativo federal ou estadual 
e atribui também competência ao Governador do estado para 
a iniciativa de promover ação declaratória de constituciona-
lidade. · 

A extensão dessa competência, segundo o autor, Senador 
Ronaldo Aragão, contribuiria para a eliminação de um grande 
número de ações judiciais a nível estadual. 

De fato, S. EX:' tem razão quanto ao mérito porque maté
ria processual é matéria de competência do Governo Federal. 
No entanto, entendemos que essa inovação haveria de aumen
tar demasiadamente as demandas ao Supremo Tribunal Fede
ral, num inchaço de demandas. 

Entendemos também que essa proposição do Governo, 
o projeto de ajuste fiscal visa atender a uma situação específica 
o Governo -Federal, uma situação específica da União para 
fazer frente a uma situação de crise fiilanceira. O aCréscimo 
da emenda significaria o retomo à Câmata dos Deputados 
e, evidentemente, um retardo nas medidas urgentes e provi
denciais que o projeto pretende atender. 

De modo que o parecer é contrário. 
A Emenda n~ 3, de autoria do Senador Onofre QirlriaD, 

tem a mesm.a natureza, é semelhante à do Senador Ronaldo 
Aragão, e as razões do parecer contrário são as, mesmas: -

A Emenda n~ 4, de autoria do Senador José PaUlo Bisol, 
suprimindo, no art. 1~, o item que propõe alterações no art. 
105. S. Ex•, o ilustre Senador José Paulo Biso!, pretende aqui 
suprimir a proposta de instituição da ação diretã de interpre
tação do DireitO_ Federal. 

Na verdade esse ínstituto D.ovo propostO- no-proJeto do 
Governo, realmente~ é uma inovação e, possivelmente, tenha 
essa reprercussão polêmica, que já está tendo, com reflexos 
no âmbito do mundo jurídico que, naturalmente, estão agora 
ocorrendo. 

Mas a relataria pretendeu, -Sr. Presideitte, se- pautar pel3. 
orientação de que este projeto tem- uma unidade funcional 
e estratégica. Na defesa do Erário~ ·na defesa de sua sistemátiCa 
de àrrecadaçã.o, a ação- direta de interpretação do Direito 
Federal pode ser um instrumento poderoso e eficaz para o 
Governo. -- --~ 

Por isso, optamos- p·or manter esse instituto nO texto do 
projeto e dar o parecer contrário à Emenda n~' 4, do Senador 
José Paulo Biso!. 

À Emenda n' 5; de autoria do. Senador Loúremberg Nu
nes Rocha, pretende (as letras,aqui, estão quase apagadas) 

conceder imunidade ou isenção do recolhimento do FINSO
CIAL e do PIS para as empresas fabricantes- de produtos 
que- irttegram a cesta básica. 

O erro crucial dessa emenda está no fato de que ela 
concede imunidade aos fabricantes dos produtos que integram 
a cesta básica, e não aos produtos em si. Tal situação poderá 
implicar em que o fabricante que produzir dez produtos sun
tuários e também produtos que integrem a cesta básiCa:. venha 
se valer desta vantagem. 

- -0 parecer é contrário também. 
Sr. Presidente, passo a relatar a Emenda n~ 6. 
Suprima-se do art. 19 o enunciado que pretende acres

centar um parágrafO" sétiino ao· art. 150 da_ ConstitUição Fe
deral. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) -Esta emenda 
é de autoria do Senador Albano Franco. 

O SR. RELATOR (José Fogaça)- Cria na Constituição 
a figura -do contribuinte substituto. A chamada substituição 
tributária é largamente utilizada em alguns impostos, mas, 
como não costava da Constituição, era objeto de ações judi
ciais com vistas ao não-pagamento do imposto. A substituição 
tributária é um importante instrumento na busca da eficiência 
na administração tributária, de vez que substitui um grande 
número de pequenos contribuintes por um pequeno número 
de grandes e conhecidos contribuintes, que são os ~bricantes 
ou fornecedores. 

A proposição do Senaqor Albano_ Franco dá maior defmi: 
ção aos contribuintes. É inegável, Sr. Presidente. o mérito 
da Emenda n~ 6, de autoria do Senador Albano Franco. No 
entanto, entendemos que esta emenda não se insere na estraté
gica da proposta do GoVerno, deste ajuste fis~l. que tem 
objetivos limitados e tem uma teleologia definida. AcreScentar 
novos elementos aqui significaria quebrar esta unidade e criar 
novas dificuldades políticas pelo reto_rno do projeto à Câmara. 

~ parecer é contrário. 
Sr. President~, passo a relatar a Emenda n~ 7. 
"Suprima-se o § 1~ do art. 1'50, contido no art. 1~ da 

Proposta de Emenda à Constituição n' 2, de 1992." 
A emenda em tela visa suprimir o § 1~ do art. 150._ 
O mencionado dispositivo institUi no Direito brasileiro 

uma forma inusitada de tribut~ção, ou seja, a exigência de 
tributo em face da_ mEra presunção da ocorrência do fato gera
dor. 

Em aSsim sendo,.estar-se-á jogaildo por terra o mais im
portante princípio jurídico-cOnstitucional que rege -o Direito 
Tributário. 

_ Na verdade, a Emenda n9 7 suprime o § 1~, da mesma 
forma que a Emenda n~ 6. 

Portanto, o parecer é idêntico, Sr. Presidente. 
Sr. Presidente, passo a rel~tar a Emenda n~ 8. 

_ A emenda objetiva estabelecer que, na importação de 
bens e mercadorias, o imposto caberá ao Estado de destino, 
e não ap local do ingresso de me:~;cadoria no País. Estabelece 
tributação também na importação para uso próprio dã em
presa. 

O Sr. Josaphat MariDho- Pela ordem, Sr. Presidente. 
, ·o SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) -Tem V. EX' 

a palavra.-

O SR. JOSAl'HAT MARINHO- Sr. Presidente, segun
do a notícia corrente aqui-o nobre Relator poderá confirmar 
-r, o parecer é contrátj.o a todas as emendas. Se assim é, 
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parece que seria mais prático, para ele e p~i'ã --riós. que ele 
manifestasse este ponto de vista contrário a todas as emendas, 
e cada qual delas seria então em seguida discutida, na medida 
em que os autores provocassem a apreciação da matéria. 

O nobre Relator vai ter o trabalho de enunciar o voto 
sobre cada emenda e, na hora da discussão, repetirá o argu
mento. Não tem sentido esse procedimento se o parecer é 
o contrário a todas as emendas. 

O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro)--'- Bom, a Presi
dência não conhece o parecer do Relator, mas vai consultá-lo. 

O SR. RELATOR (José Fogaça)- Sr. Presidente, gosta
ria de ter tido tempo. para sistematizar aS emendas, reunir 
aquelas que têm identidade quanto à proposta, aquelas que 
têm afinidade e, evidentemente, apressar, acelerar os traba
lhos da Comissão. Não há humana possibilidade de faszer 
essa tarefa para quarenta emendas no perít?do de um~ hora. 

Como o projeto é demasiadãmente conhecido, foi analiN 
sado e reanalisado sistematicamente por tódos_ nós, durante 
longo tempo, é fácil o Relator, assim como também é para 
os Srs~ Senadores, verificar o gau de adequação das emendas 
à proposição unívõca do projeto. , -

Mas, não posso, evidentemente, fazê-lo de maneira artiN 
culada e global no conjunto das emendas_; preciso dar essa 
visão, comparar a queistão proposta pela emenda com a propoN 
sição estratégica do projeto, emenda por emenda, sob pena 
de falhar, ou sob pena de cometer, quem sabe, uma possível 
falta de relação à demanda de expli<ação por parte de determi-
nado Senador. · 

Mas, quanto a mim, pessoalmente, embora imbuído dessa 
disposição, não faço objeçáo nenhuma à proposta do_ Senad?r 
Josaphat Marinho e, além disSO:-c. poderemos, no boJO da dts
cussão, fazer a análise específica de cada emenda. -

O SR. CARLOS PATROCíNIO - Si. l'resiilente,' riãó 
sei o parecer do eminente Senador José Fogaça, relator da 
matéria é contrário a todas as emendas apresentadas porque 
g_ Ex~ aÍnda não o proferiu, apenas o Senador Josaphat Mari
nho conjecturou sobre isso. Acho que se o Senador José Foga
ça foi efetivam.·ente Tcontrário a todas as emendas, penso qu~ 
deveríamos aproveitar essa proposta apresentada pelo emt
nente Senador Josaphat Marinho para que cada um defendesse 
sua emenda. 

O Sr. Ney Suassuna - Sr. Pre-sidente, --queria en-doSsar 
a proposta do Senador Josaphat Marinho, pois acredito que 
dessa forma ganharíamos tempo, porque só aquele que tivesse 
manifestação contrária·à sua emenda é que receberia a expli
cação do Relator. 

Dessa forma faríamos uma síntese maior e poderíamos 
finalizai com a vo'taçãO da matéria. - - - --

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - A Presidência 
não conhece o ponto de vista do Relator, que ainda não foi 
'declarado. Por isso mesmo, consulto S. Ex' se o parecer que 
emitiu sobre cada emenda conclui sempre pela improcedênc-ia; 
as razões que ditaram essa improcedência e os motivos que 
o levãram a essa conclusão. 

Se S. EX' afirmar que o seu parecer é contrário a todas 
as emendas, evidentemente que se poderá abrir o debate sobre 
todas as emendas e livraremos o Relator do exame de cada 
emenda já que algumas não terão quem as defenda. 

O Sr. Valmir Campeto - Precisaríaniós' Conhecei- o pare~ 
cer do Relator para cada emenda até como ~ma justificativa 
.Para contraditar a pr~posta do Relator. 

Acho que o Relator está indo bem. Essa já é a oitaVã 
emenda que ele está examinando, os trabalhos estão correndo 
normalmente, estão fluindo normalmente. O Relator tem sido 
objetivo, penso que ele deva dar prosseguime'nto à apreciação 
das emendas da maneira que está sendo feito. 

O Sr. Carlos Patrocínio - Sr. Presidente, peço a V. 
EX' que coloque em votação a proposta do eminente Senador 
Josaphat Marinho, se o Relator se declarar contrário a todas 
as emendas, evidentemente. 

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presidente, eu 
não gostaria de fazer uma declara-ção -sumária, preliniirtár e 
simplista. Agora, se me for dado fazer uma observação genera
lizada sobre as razões que fundamentam o parecer, evidente
mente, não discordarei e não obj~tarei que se proceda como 
recomenda o Senador Josaphat Marinho. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, quero quê fiqUe bem 
claro- que aqui estamos examinando, em uma circunstância 
excepcional e rigorosamente específica, uma mudança do tex~ 
to constitucional. 

_---= Volto a dizer aquUo que disse no início, para que fique 
como uinà. espécie de pórtico desse relatório e deste parecer. 
Embora muitos discordem disso e haja argumentação em con
trário, é visível que este projeto de emenda constitucional 
obedece a uma estratégia unívoca, a uma pretensão de ações 
articuladas e que têm entre si uma afinidade e um sentido· 
de unidade. 

--Parece-me extremamente importante, desse ponto de visN 
ta, manter essa unidade e preservar o conjunto· estratégico 
que o Governo propõe. 

Aparentemente, essa proposta teria no seu boio mudan
Çàs isoladas, independentes e não vinculadas entre si. Mas 
11:~-~n._t.re_~l~.~--Q.QJ.a afinidade e um s_entído_estratégico comum, 
que é 'inegável. Se o Governo trata da questão ·relativa ao 
firianciamento das aposentadorias e pensões dos servidores 
ciVis e militares e, de repente, também trata da ação declara
tória de constitucionalidade no mesmo texto, isto só aparente
mente trata, traz e aflora matérias distintas entre si. 

Não podemos nos deter e nos restrin~r à análise da letra 
fria da lei e da proposta constitucional. E preciso examinar 
o contexto histórico e politico em que isso se dá, e verificar 
que são exatamente e pontualmente essas questões trazidas 
pelo projeto do Governo, que têm sido o calcanhar-de-aquiles, 
os pontos de fragilidade da capacidade arrecadadora da gera· 
ção de recursos para fmaneiar o Estado e- a má<i.uinà públfca:-

Há uma visão - repito - estratégica, unificadora dessa:s·· 
propostas. Há um liame, um fio condutor que as preside, 
e-é" essa unidade que eu goStaria de manter.· 

"-- Há inúlneros casos em que, concordando com o mérito 
da prOposta, com: o conteúdo da emenda apresentada pelo 
Senador, entendo que ela não deva aqui ser aditada, para 
não quebrar esse sentido estratégico e unificado que tem a 
visão do Governo. 

_Há aqui claros objetivos, que são. os de criar uma série 
~e __ ~strum.entos defensivos_ do eráriot para também uma série 
de fragilidades pontuais, que vêm ocorrendo sistemática e 
realisticamente hoje. E essa mudança no texto constitucional 
responde a esse conjunto de fragilidades, pois é uma resposta 
real que se dá â realidade. . 

Por isso, creio que, para estâ cirCUiistância e pelo caiáter 
de transitoriedade que tem a criação do Imposto sobre Movi
mentaçáo -Financeira, cercado por esse conjunto de instru
mentos, como. por exeny>lo, a ação dec@:'atória de constitu-
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cionalidade e ã. ;_ção de interpretação do Direito. federal. Isso 
tudo faz parte desse conjunto. . . ~ 

Entendo que o Congresso· Nacional não deve quebrá-los; 
deve mantê-los. Embora tenha sido a Câmara que introduziu 
a ação de interpretação de lei federal junto ao Superior T ribu
nal de Justiça, sabemos que essa era, originalmente, intenção 
do Governo. Sabemos ta,mbéQl_que isso ~esponde a u_gta antiga 
exigência da Receita Federal. · 

Eu diria, Sr. Presidente, que, para este momento histó
rico; para essa circunstância, para a excepcionalidade da situa
ção que vivemos, para a crise que enfrentamos, esse projeto 
de emenda constitucional é uma resposta consistente. 

Contra. o defensh:ismo fiscal, contra o "antifiscalismo", 
que tomou conta de boa parte da sociedade brasiieíra'-:-:- hoje 
há, no País, um_a atitude nitidamente "antifiscaliSta", uma 
atitude nitidamente defensivista em relação ao pagamento 
de tributos-, por que não dotar o Governo, neste momento, 
. desses instrumentos? 

Por outro lado, Sr. Presidente, se queremos Construir 
um cenário em que, no futuro, se possa realizar uma verda
deira reforma tributária, é preciso, nessa altura do processo, 
dar ao Governo meios pelos quais ele possa, minimamente, 
restaurar o crédito público e restabelecer patamares iriflacio
nários mais amenos. 

Existe a idéia de um prOgfama económico consiStente, 
·que virá a seguir. -Isso só pçderá ocorrer se este ajuste fiscal 
também se registrar agora. É em função da preservação dessa 
unidade, desses objetivos, que defendo a manutenção do tex
to. Embo..ra concorde com o méritO de muitas das propostas, 
defendo a emenda constitucional, pOrque obedece a um sen
tido estratégico,.superiof, de interesse público, que a medida 
pretende. Daí pOr que, Sr. Presidente, o nosso parecer é 
contrário às emendas apresentadas pelos Srs. Senadores. 

Há muitas emendas que são de caráter supressivo - a 
própria Emenda n"' 1 assim o é - e, ao serem de caráter 
supressivo tão-somente e como suprimem blocos independen
tes de texto, são perfeitamente viáveis, do ponto de vista 
técnico-regimental. Em outras palavras, a supressão dessa par
te do texto não acarret~ria o retomq .do projeto à Câmara. 

No entanto, quanto ao mérito político do texto, preferi
mos a sua manutenção, que é a ação declaratória de constitu
cionalidade ... que a Emenda n~' 1 pretende suprimir. 

Há algumas emendas de :caráter supressivo que alteram 
a Constituição. De modo que o Senado, ao suprimir, isolada
mente, parcelas "do texto, não faz uma supressão indepen
dente, autónoma; faz uma supressão modificativa, ou seja, 
o Se_:o.ado sozinho se encarrega de introduzir modificações 
na Constituição, sem aprovação da Câmara. Portanto, sUpres
sões modifi.cativas não são regimentais. Daí o nosso parecer 
contrário. 

Há outras emendas, Sr. Presidente, que são adequadas 
técnica e juridicamente e também quanto ao mérito, mas que 
podem ser perfeitamente contempladas na lei complementar 
que se segue ou na reformá constitucional que virá a seguir, 
ou que ficarão bem no contexto de uma reforma tributát:ia 
mais ampla, como a própria Emen_da n"' 6, que acabei de 
relatar. 

Fundamentei o parecer contrário a todas as,emendas. 
Considero extraordinariamente rico; austero e responsável 
o conjunto de trabalhos e de eiQ.en_9:~! -~presentadas pelos 
Srs. Senadores. · ·· · 

Não há nenhuma atitude depreciativa a esta iniciativa 
de cada _um dos Srs. Senadores, não há nenhum desrespeito 

a estas iniciativas, o que há apenas é um posicionamento 
assumjdo pelo Relator de preservar a unidade estratégica do 
projeto. Por isso o parecer é contrário às emendas, Sr, Presi
dente. 

_É o Parecer, Sr. Presidente.. . 
Sala das Comi_ssões, 17 de fevereiro de 1993.- Senador 

Nelson Carneiro, Presidente -Senador José Fogaça, Relator 
- Eva Biay - Epitácio Cafeteira - Amir Lando - Luiz 
-Alberto de Oliveira- Josaphat Marinho, com as divergências 
declaradas nos votos emitidos- Jutaby Magalhães- Alfredo 
Campos - Ney Suassuna - Valmir Campelo - César Dias 
- Magno Bacelar - Cid Sabóia de Carvalbo - Pedro Simon 
- José Paulo Biso! - Esperidião Amin - Gilberto Miranda 
~ B~ni V eras - Mansueto de Lavor. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) -
O Expediente vai à publicação. 
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 19 Secretário . 

É lido o seguinte 

Of. n' 14/GPT/93 

Brasflia, 17 de fevereiro de 1993 

Excelentíssimo Se11hor Presidente- do Senado_Federal, 

Em referência ao Requeri~e01o n9 135, de i99-3; POr 
intermédio do qual solicitei licença para afastamento dos tra
balhos desta Casa no período de 25 de janeiro a 21 de feveyeiro 
do Corrente ano, por motivo de Viagem ao exterior, tenho 
a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para comunicá.r 
que antecipei o meu retomo, ocorrido no dia 15 do fluep.te 
mês, motivo pelo qual solicito que seja considet:_ado, para 
os devidos fins, abreviado para o dia 14 deste mês_ o período 
de licença concedido. _ .. , . . 

Aproveito o ensejo para manifestar a Vossa Ex-celência 
a expressão do meu apreço e distinta consideração. _;..Senador 
Pedro Teixeira. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - O expe-
diente lido vai à publicação. 

Há oradores inscritos. _ _ _ 
Concedo .a palavra ao nobre -S~nador Hydekel Fr~itas. 

O SR. HYDEKEL FREITAS (PFL - RJ. Pronuncia o , 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs, Senadores, o desem
prego é, sem dúvida, a mais séria ameaça à tranqüilidade 
social. Ao _mesmo tempo, constitui estímulo à viOlência;· ao 
desespero e â instabilidade do indivíduo e da f~ília. 

_ No ·processo recessivo, a falta de trabalho remunerado 
deSestabiliza o homem e torna o Estado vulnerável às varia
ções emodo'nais da sociedade, além-de ser o princípio gerador 
das injustiças sociais. · _ --, · 

Estamos vivendo dias de recessão e, assim sendo, todo 
esforço deve ser dispendido visando tirar o País des~a crise. 

Percebe-se no PreSidente. Itamar Franco o propósito de 
tudo fazer neste sentido. Entretanto, ao que me parece, os 
caminhos anunciados não São os mais curtos e eficientes, pois 
não passam pela reativa.Ção do segmento da construção ~ivil, 
o maior empregador de mão-de-obra sem maiores especia" 
lizações. 

Retoma-se a linha de montagem "de carros populares. 
Ótim.o. Milhares de trabalhadores, altamente qualificados, 
retomarão aos seus antigos empregos, em São Pulo e Minas 
Gerais, Estados que abrigam fábricas montadoras de veículos 
automotores. 
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No Estado do Rio de Janeiro, o segmento mais especia
lizado se· situa no âmbito da construção naval, que hoje, em
prega ·apenas doze mil trabalhadores ·contra sessenta mil n_a 
década de setenta. Mas não se ouve falar na reativação dos 
estaleiros fluminenses, de Niterói, São Gonçalo e Angra dos 
Reis~ inceittivos que perltíitam o emprego-de milhões de brasi
leiros, ·em todos os Estados da FederaçãO. 

Assim afirmo, sabendo que a construção de uma casa 
popular, a custo médio de cinco mil_ e quinhentos dólares 
americanos; é mais barata que a produção Cle um "fusquinha'~. 
E milhares de casas populares precisam ser construídas, em 
todos os municípios brasileiros, visando suprir o déficit de 
m·ofádia; resolvendo -o grave problema do desabrigo a que 
se submetem milhões de irmãos nossos. 

. É a construçaõ civil que responde, com mais velocidade, 
à necessidade da retomada do crescimento. Entretanto, desde 
1980, praticamente ficou estagnada, especialiil.erite- no que 
diz respeito a projetes e programas habitacionais, direcio~ 
nando os :tJancos oficiais recursos apenas-pã.ra contemplar as 
classes privilegiadas,abandonada qualquer iniciativa que obje-
tivasse dar casa aos mais pobres. __ 

A Caderneta de Poupança e o Fundo de Garantia -por 
TempO de' SCrviço' tiVeram os seuS Téêursos desviados ~as 
finalidades sociais ·a que se destinam, passando _a financiar 
grarldes empreendimentos, privilegiando -os poderosos e dis
criniinando os mais humildes. Nisto reside, Sr. Presidente, 
também, a recessão, pois, se a construção ciVil, de interesse 
das massas populares, é des_ativada, o desemprego cresce, 
a fo'me se torna eVidente~ e à miséria asSUme p:roporções degra
dantes. 

-· Fáço éstas considerações para solicitar do Pres_ident~ da 
R~pú~lica e dos Miriistros providências-que visem-, em· primei
ro luga( a r~ativ~çã9: d"; ,indústria da construção -civil em 
todo_ o _País, sem prejufzo das medidas já adota,das para o 
crescime~to das linhas de montagem dos veículos automo
tores. I · 

P:or l~uat, quero solicitar que a indúStria riãVal seja oQjeto 
de um~ a1:;eci~ção do ~residente da ;República. : pois isso. il!te
ressa ao raís, em partiCular ao Estado do RIO de Janeiro, 
promovendo o fortalecimento da economia e a retomada dos 
~dices_~e\emprego., . •. .-. _-_ e---- ~--~-- ·- _ 

Cte101 que nenhuma pohttca séna de combate a recessao 
pode desptezar e'desconhecer os milhões de brasileiros desem
pregados. 

Se a distribuição paternalista de cestas básicª-s atende 
paliativamente a situações imediatas, a reabertura do mercado 
de trabalho promove satisfação às massas e penrtite que o 
ESt;:t.do exerça a jus'tíça ·social, elimipah-<;lo insatisf~Çõe:s e dan
do tratamento digno' áo homem e à lafuília. - ~- _, · _ · · 

Daí esta nossa piegação, que se fârá de modo iqsistente 
de ora em diante, a.tendeppo a preocu.p!ições que sempre tive
mos. 

Urge que se estabeleça uma política séria de emprego, 
visando todos os Estados, atendendo, ~specialmente, o traba
lhador sem qualificação profisSional. É certo que a construção 
civil participa desta providência, como, igualmente, a indústria 
automobilística e a Q.a çonstrução naval. . . 

O desemprego gera situações humilhantes e des~spera
doras que submetem o ser humano à mais cruel de todas 
as insatisfações: a de se sentir incapaz 9-e pron:tover a própria 
subsistência e a de sua família. 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente" 

Durante o discurso do Sr. Hydeckel Freitas, o Sr. Epi
tácio Cafeteira, deixa a cadeira da predidência, que é 
ocupada pelo Sr. Humberto Lucena, Presidente. 

O Sr. João CalmOn - Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- V. EX' tem 
a palavra. 

O SR. JOÃO CALMON (PMDB - ES. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)--:- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, assumindo o Ministério da Educação em um 
momento de gravíssima turbulência, o professor Murilio Hin
gel encontrou uma situação dramática. Menos por responsa
bilidade dos seus antecessores, José Goldemberg e Deputado 
Eraldo Tínoco, figuras respeítáVeís do meio educacionalbra~i
leiro e nliís -corno efeitO -da v1I-tu31 pal-alish"que a áis·e_'pofítlca 
im_pôsa tod3: a máquina administrativa, o Ministério da Educa

-Ç3o -,;ia:.se--dfilrlte de -uniã virtual imj>Ossibílidade de cumprir 
seu papel e atender às justas demandas da população. 

Um exemplo pode ser dado pelo programa de alimen~ 
taÇão -escolar, que só fora suficiente para cobrir 20 dias em 
todo o primeiro semestre do ano let_ivo. Da mesma fo_rm.a, 
a distribuição de material didático só se iniciara em agosto, 
mesmo assim, atendendo apenas a uma pequena parcela dos 
alunos. Em outras palavras, aproximava-se o final do ano, 
e a esmagadora maioria das nossas crianças não recebera o 
material didático de que necessitava para acompanhar o ensino 
e nem mesmo recebia a alimentação que o próprio Estado 
obrigara~se a· fornecei:. - -- -

Não se pOderia utilizar a clássica desculpa da -falta de 
verbas.-De acordo com dados oficiais do Ministério da EQt.!_gt:: 
çáo-, o salário-educação, vinha sendo recolhido normalmente 
d'!S empresas- um custo que, evidentemente, termiila éober
to pelo consumidor -mas acumulava enormes e injustificados 
saldos de aplicação financeira. Era entesourado, sabe~se lá 
com que finalidade futura. O montante do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação, o principal braço finan
ceiro do MEC, alcançava, assim, a incrível soma de 1 trilhão 
e 600 bilhões de cruzeiros. arriscando-se a vê-la esterilizada. 

Es-ses dados fornecem um.a idftia geral a respeito do qua
dro encontrado pelo Professor MU!üiO -Hingel ao assumir a 
Pasta da Educação. Ao ser indicado o seu nome pelo Presi~ 
dente Itamar Franco, levantaram-se imediatamente restrições 
ao que julgavam ser inexperiência pOlítica. Seu amplo currí~ 
culo mostrava, antes de mais nada. o perfil de um técnico. 
Nascido a 5 de abril de 1933, em Petrópolis, no Estado do 
Rio, e radicado mais tarde em Juiz de Fora. Hingellicencia
ra~se em Geografia _e Históüa, -dedicando~se a seguir ao magis
tério. Foi professor e diretor de vários estabelecimentos de 
-ensino -de 19 e 2~ graus, tendo inclusive fundado o Colégio 
de Aplicação Joãó XXIII, que dirigia por três anos, até assumir 
a Secretatia -MUnic_ipal de Educação e Cultura de Juiz de 
Fora. A essa ã.IfÜra, já se dedicara também ao magistério 
superior na Universidade Federal de Juiz de Fora. 

O Ministro Murllio Hingel acumulava, assim, a expe
riência de quem vive por dentro os problemas de todos os 
níveis de ensino, do pré-escolar à pós-graduação. Seu êxito 
ao ·enfrentá-los pode ser d~_!Donstrado pelas elevadas funções 
que viria a ocupar: foi Diretor, eleito, da Faculdade de Filo~ 
sofia e Letras de Juiz de Fora, em 1964, Diretor da Faculdade 
de Educação da Uriiversidade Federal de Juiz de Fora, em 
1969, Chefe do Departamento de Métodos· e Técnicas de Edu.-
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cação da mesrila insfillliÇãO-e~-ãTnâa,---uiremr:Gefal do Insti
tuto de Pesquisa e Planej3mcnto de Juiz de Fora. 

Não lhe faltara sequer uma passagem pela admlnlSi-ração 
federal. Após deixar, em 1973, a Secretaria de Educação e 
Cultura de Juiz de Fora~ ·que dirigia -pói: seis anOs, aceitou 
convite para trabalhar na ço-ofdenaç~o d~ Assistência Técnica_~ 
aos Estados e ao DistritO Federal do Ministériq_ da EdúC3ção 
e Cultura. Nesse período em que permaneceu em Brasília, 
de 1973 a 1979, foi, ainda, Coordenador Nacional do Pró:mu
nicípio, órgãodestinado diretamente à assistência ~éc;p.fca_, pe-
dagógica e financeil:a- do ensino municipal. 

Destaca-se também noS estudos das áreas cientificas a 
que se dedicara. Criou, por exemplo, a cadeira de -H-iStória 
Económica Geral e do Brasil na Faculdade de fiJQs,.ofia e 
Letras de Juiz de FQfa, tornando-se, ai Doa, menibro dà inSti- · 
tuto Histórico e Geogrâfico·aaquela cidade. A partir desSa 
experiência, tornara-se áindª _respeitado consultor na_ árça 
educacional, fullção que exerceU em_ diversas_ instituições de. 
relevo. -

O exame mais acuradO-de fodas essas re.;Üi~açõ~S d~Ín~ms
tra cabalmente _que, embora técnico altamente _qualificado, 
a Murílio Hingel não faltava experiência administratiVa e m~,~i
to menos_ a prática política, expressa em coritatos córo_aQ_minis-_
trações estaduais e munjçipais. Revela-se. portanto. absoluta
mente superficial__a suposição--de que falaria ao novo titular 
da Pasta da Educação a ·condição necessária .a9 diá!ogo polí
tico. _ -

A ação do Ministro Mun1io Hingel já em seus prime-iros 
dias à frente do MinistéríO da Educação s~ ~n_c:arregaria de _ 
comprovar sua alta qualificação para o postó~ Coriheçedor 
da máquina administrativa~ çolocou-a imediata_m.eJlt~ a_ funcio
nar. De imediato. liberou as verbas con~gnadas aos ói-gãos 
municipais e estaduais;- para que se tenha uma id~ia_ Qo que 
isso significa. em menos de um mê§ ªssinaia~~se 27f}_ Convênios 
para ampliação, reforma e construção de escola_:;; :~m tpdQ 
o País. Investiram-se ~a,_ssiro cerca de Cr$114 bilhõeS ãflteS 
represados. É uma nova cpn_cepção: volta-se a -çQ:.flsi.cl~r-ª:r _a 
educação como umjnvestimento, não como um ga~td. 

Observe-se que essa ação representou, obviiliriépt~, um 
desafogo político, amenizando-se a tensão existente- entre o 
Governo Federal e as_ administrações estaduais e g~q.;nicipais. 
No entanto. manteve-se, ná liberação de recursos,_. o _critério 
técnico para avaliação dos investimento~,- Ê p que se Pode 
chamar de política com~P maiúsculo~ _ _ _ _ __ .. ~ __ _ 

Com a máquina funcionando com a agilidade_ de que 
é capaz, dada a qualidade dos s_eu_s quadros. pôde o Ministro 
Mun1io Hingel reorganizar ·a alimentação escolar e a distri
buição de material escolar. Liberaram-se 220 bilhões de cruzei
ros, ainda no ano passado, para alimentação escolar: ao-mes
mo tempo em que esta era descentralizada por estados. Na 
mesma época, iniciararri-se ós preparativos para distribuição 
de material didático no-ano letivo de 1993. Hoj~,_o .Min~st.~r~o
da Educação -considera-se em condições de garantir que todas 
as escolas do País terão, no mamemo devido., livros, cadernos 
e demais peças de material para todos as· estudalltes~ 

O Sr. Louremberg Nunes Rocha -Permite-me- V\ Ex~ 
um aparte? 

O SR. JOÃO CALMON- Com prazer, nobre Senador. 

O Sr. Louremberg Nunes Rocha- Senador João Calmon, 
V. Er acreSce aos elogioS que faz aõ Ministro Mun1io Hingel 
a sua qualidade de homem voltado diuturnamente parã ~.--solu
ção dos graves problemas que envolvem a educação no Biasil. 

Concordo integraimente _com V. Ex•, com relação às quali
dades do Ministro- Murílío Hingel. Tenho presenciado, até 
como Presidente da Comissão de Educação do $enado fede
ral, o seu trabalho, o seu empenho e a sua .dedicação para 
a solução dos graves problemas que envolvem a educação 
nacionaL Acompanhei, assim, como V. Ex~, as medidas sanea
doras e de agilidade administrativa adotadas pelo Ministro, 
que possibilitaram recuperar boa parte do tempo perdido na 
liberação de recursos, principalmente do FNDE. Acresço a 
isso o fatO de, tendo sido relator, em 1992, do FNDE, ter 
acompanhado o desempenho do Sr. Ministro com relação 
a esse item. E, mais do que isso. tenho percebido, nas sut;ls 
colocações, rios· seus pronunciamentos, a sua ~dicaçãQ inte
gral à educação, o seu interesse em_ dar ef~tiya solução à 
educação brasileira. Por isso, quando V.-Ex~. com a sua autori
dade, vem ao plenário para homenageá-lo, não posso também 
me calar. Portanto, associo-me às palavras de V. Ex~, ao meS
mo tempo em que o cumprimento pelo seu discurso. Tenho 
certeza de que, com isso, o Ministro Mun1io Hip.gel se sentirá 
ainda mais fortalecido para continuar nessa trajetória brilhante 
à frente da educação brasileira. 

O SR. JOÃO CALMON - Agradeço a V .. EX' o seu 
aparte: que -está baseado na sua Çxperiéncia de Presidente 
da Comissão de Edll,qt.Ção e Cultura c;lo Senado Federal,. qu~n
do teve oportunidade_ de acompanhar de perto a eVolúÇão 
dos esforçoS do atual titular da Pasta da Educação .. Trata-se 
de um ptofissional extremamente_quàlificado,_de um mestre 
do mais alto nível, de uma dedicação ir).exceQíyel á _causa 
da educação. , 

Por .isso mesmo, cumprindo um dever de consciéricia:, 
estOu :aqui para erguer- a minha vo"z~ aplaudindo a fecund~ 
administraçãO do Ministro Mun1ío- Hengel, que realmente 
constitui um exemplo e uma inspir3.çã0 de devotamento ao 
Se.fviÇ(i _t)úblico e à caUsa altamente prioritária do ensino em 
nosso País. --

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

O SR. JOÃO CALMON -Ouço V. Ex•, com rimitô 
prazer. 

O _Sr. Mag~o Bacelar -Nobre S,enador João Calmon, 
segundo as palavras do -nobre Senador Loureinberg Nunes 
Rocha no reconhecimento de _que V. Ex~, ao falar de educação, 
merece a atenção e o respeito de todos nós, dada a Credibi
lidade da luta que V. Ex\ ao longo de vários mandatos, tem 
travado em benefício dessa área, no nosso entendimento, a 
mai& importante para o nosso desenvolvimento. Tárilbém eu 
tive a oportunidade de ser Secretário de Educação nQ meu 
Estado, e posso dizer a V. Ex~ que. somente depois de conhe
cermos a área é que podemos avaliá-la e nos apaixonarmos 
por ela. A partir dessa_ minha experiência, tenho também 
procurado dedicar grande parte da minha vida pública ao 
trabalho pela educação em nosso País. E é muito importante 
o discurso d_e V. Ex~ desta manhã, neste momento por que 
passa o Brasil, de falta de credibilidade, onde persiste o modis
mo de criticar sem querer construir. É, portanto. muito impor
tante ·que, reconhecendo p trabalho do Sr. Ministro da Educa
ção, prestemos a S. Ex~ uma homenagem, porque não são 
soriiente as críticas que fazem com- que se realizem grandes 
trabalhos pelo Brasil. "Também já estive no Ministério da :gdu
cação -e a presença do Ministro e a Sua -maneira de decidir 
nos trazem essa confiança que faltava ao setor. Parabéns a 

l 
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V. Ex• e ao Ministro, por estar sClldo homenageado por uma 
figura de tão relevante importância quaiito v. ex~ 

O SR. JOÃ6 CALMÓN~ ~Nobre Senador Magno Bace· 
lar, sou profundamente grato a V. Ex·-pelas generosas referên
cias ao-' meu trabalho huinilde, mas ObCecado, em Javor da 
educação. Realmente, com a experiência que V. Ex~ adquiriu, 
à frente da Secretaria da Educação do seu estado natal, V. 
Ex• deve ter aprofundado, ainda mais, a sua convicção de_ 
que há, ainda, deploráveis Carêil.Cias'na-- áre~Cda educação, 
principalmente nos estados menos des_en.volvidos do País, o ·-·~. 

Eu tive o príVílégio de viver durante muitos anos no Nor
deste -inclusive, atueT também no Maranhão -c sei que 
a gravidade do problema educacional daquela região exige 
a dedicação de um educador do m_ais alto gabarito, como 
o atual Ministro Murílio Hingel. Fico muito gfatO a V. EX' 
por suas amáveis referências a míri:t. --

0 Sr. Albano Franco - Permite-me V. Ex~ um aparte, 
nobre Senador João Calmon? 

O SR. JOÃO CALMON - Com muito prazei, nóúre~ 
Senador Albano Franco. 

O Sr. Alban_o Franco- Nob_re Seoadqr João Calmon, 
V. Ex•, na manhã de_hoje, ho Plenário do Senado, -moStra, 
mais uma vez, a sua determinação e o seu espíiitó- público, 
voltados principalmente para a educação deste País. Jamais 
o País se esquecerá, jamais a _História deixará de- registrar--
o trabalho permanente em defesa da educação que o nobre 
Senador João Caimori __ y<.=::ni fazenQo, durante- aiJ.ós. e.J~-no~.~ 
a serviço do nosso País_. Aproveitou até mesmo para dizer, 
com a maior tranqüilidade, que nenhum país alcançará o seu 
desenvolvimento sem educação. V. Ex\ Da m~hã de hoje, 
mostra - e ficamos felizes com o que V. EX~ demontra -
que o Ministro- dã Educação está sensível aos problemas que 
afligem o País, e quero destact~r e ressaltar, do_ pronuncia
mento de V. Ex~~ a solução material -para O prOblema da 
merenda escolar. Nós, que somos de um Estado subdesen
volvido, de uma região de tratamento aioda não diferenciado, 
realmente nos rejubilamos cem a certezà. e com a garantia· 
de que os recursos para a roere nda escolar não faltarãQ. E:(eti
vamente, o trabalho do Ministro Murílio Hingel, em todos 
os setores da educação,_ merecem também o nosso ap_oio: 
Mas quero ressaltar e destacar a a.bnegação do Senador· João 
Calmon em favor da educação. PorjSso que~- a cada dia, 
S~Ex• cres_ce mais no respeito c no coilCé:ftO, não-só do Senado 
mas de todo_o Brasil, quando se fala em educação~ 

O SR. JOÃO CALMON- Nobre Senador Alb.aop~f.rao·. ~ 
co, V. Ex• se excede quando comenta a minha atuação na_ 
área da educação. SOu apenas um lutador incansável, apesar 
da idade não muito jovem, porque entendo que a· educação 
deve ser a prioridade número um, número dois e número 
três de qualquer país. 

Desejo aproveitar a oportunidade, e-m que estamos home
nageando a figura admirável de servidor d.a Nação, que é 
o Ministro Mun1io Hingel, para também deixar_ registrada, 
aqui, a minha palavra de aplauso à coragem e ao patriotismo 
de V. Ex• que, sendo Presidente da Confederação Nacional 
da Indústria, uma poderosa instituiÇãO; 'não hesitou um mo
mento em colocar o peso da sua autoridade em_favor Qa apro
vação do IPMF. V- Ex• não cortejou a popularidade, deixou 
em plano secundário os aplausos, certamente entusiásticos, 
que receberia se se opusesse a esse esforço mexi tório, louváv~l 
po Presidente Itamar Franco, para resolver os angustiosos . 

problemas de caixa que o Governo está enfreotando _n~sse 
mom~nto. V .-Ex~, Corrio Presidente da Confederação Nacional 
da Indústria, deu uma alta prioridade ao trabalho; ao esforço 
educatfvó âessas institUições que são o orgulho do Brasil. 
Portanto, ao agradecer as suas referências tão generosas a 
m1Ih, faço questão de destacar a sua atuaçáo, qtie é a de 
um líder autêntico da indústria nacional à altura das figuras 
maiS notáveis da história das classes produtoras do nosso País. 

- O Sr. Mauro Benevides - V. Ex• me permite um aparte, 
Senador João Calm.on? 

O SR. JOÃO CALMON- V. Ex' tem a palavra, nobre 
Senador Ma_uro _Benevfdes. 

O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador João Calmon, 
d~_sejo também me ass-ociar a essa manifestaçán, a pretexto 
de nossa solidariedade à posição correta do Ministro Mun1io 
Hingel, que é o tema do discurso de V. E)!, para enaltecer 
Jambém a pçstura irrepresensível de V. Ex' na defesa da ques
tão educacional no nosso País. Tantas e seguidas vezes tenho 
buscado oportunidade de enaltecer-lhe o mérito, como um 
dos propugnadores mais decididos da causa educacional do 
País, _que _não me dispensaria de, tambéln agora, voltar a 
enfatiZif-aqiiilo que esta Casa, ó Congresscre-o País. conhecem: 
o comportamento exemplar de V. Ex• na defesa dos interesses 
da educação em nosso País. Ainda recentemente V. Ex•, na 
CPI que investiga a crise na universidade, elaborou um traba
lho que merece ser difundido amplamente, não apenas com 
o _p~tro~nio do Sen~o Federal, numa edição limitãda, mas, 
sobretydo, com outras.íiiStihiiÇ6es ComO o própriO Ministério 
9a Educação para que se conheça, em profurididade, a reali
da~~ do ensino superior em noSsQ País. Acredito que o Minis-

-tro Murílio Híngel, que tem realmente projetado uma imagem 
extremamente favorável pela competência, -pelo sobriedade, 
pelo espírito público, continuára a Ver projetada, portanto, 
essa imagcrri que V. E~ se incurilbe, hoje, tambémde realçar 
na parte específica da merenda escolar. Exatam.ente ri esse 

- tciCarite, o-Ministro também se revela de uma-extraOrdinária: 
senSibilidadê, e aCredito que o comportamento do titUlar da-
quela Pasta, n() Governo Itama_r Fra_nco_. seqüenciatá' todas 
essas atitudes-que, nesses Quatro meses~ evidenciam um ho
mem público de extraordinária Vi.Sãó, a ponto' de contar aqui, 
CÚ!fl ~ preseitçã de V. Ex~_ na tribuna, para garantir-lhe o 
nosso agradecimento eril raZão -doS a'tos que tem -praticado 
e, sobretudo,_à defesa q_u~ f~~A~-~porte de recursos substan
ciais para a nierenda escolar. PortantO;Senador João Calmon, 
a presença de V. Ex• na tribuna enseja sempre as nossas 
intervenções espontâneas, que têm realmente o grande mérito 
de testemunhar a nossa admiração pelo seu trabalho e moti
vá-lo para que prossigã Com o mesni.ó propósito, com a mesma
firmeza e com a mesma obstinação, na defesa da causa educa
cional em nosso País. 

O SR. JOÃO CALMON- Nobre Senador Mauro Bene
vides, sou profundamente grato a V. Ex~ por essas referência~
tão generosas a mim. Entretanto, o crédito principal dessa 
iniciativa do Congresso Nacional, ao promover uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito sobre a crise da universidade brasi
leira deve-se, em grande parte, à sua inestimável colaboração. 
Pela primeira vez, o Congresso, por decisão de V. Ex', decidiu 
promover a publicação do texto integral de todos os depoi
mentos prestados a essa CPI. Mas, graças à sua compreensão, 
foi toma9-a ~iniciativa, quando V. Ex• era Presidente do Con
gresso Na~onal, de se providenciar a comp_osição e a impres- -. 
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são de todo esse valioso material, com os depoimentos -das 
mais altas autoridades. do setor educacional. Esse-predOSiY. 
documentário vai ser lançado, em honi.enagem·a v.-Ex\ riOs 
primeiros dias do mês de março~ na Universidade Federal 
do Ceará~ para: que todos nós conclaremos a exiraordinári_a 
importância desse estudo_ que, _sem_ dúvida alguma, supera 
uma análise também importante reã.Hzada peló Banco Mundial 
na área do Terceiro Grau em nosso País. 

Muito obrigado a V. Ex~ 

O Sr. Lourival Baptista- V .. EX" me permite um aparte, 
nobre Senador João Calmo!l? 

O SR. JOÃO CALMON- Nobre Senador Lourival Bap
tista, com muita honra concedo o parte a V. Ex~ 

O Sr. Lourival Baptista- Eminente Senador João Cal
moo, o meu aparte será curto após os apartes que rec~beu 
dos eminentes Senaâores--:--É só_ para dize_r que V. Ex\ os 
SenadoreS José Samey ·e Rachid ·saldanha Derzí e_ quem lhe 
fala neste momento, aqui chegamos em ·1970, e dessa daia_ 
para cá V. Ex• tem sido o pioneiro dessa .campanha educa
cional. Tenho-o acompanhado e lhe dado .apartes nesses anos 
todos~ e_ quando aqui chegamos em 1970, aqui nos sentamos 
e aqui permanecemos. Só quero discordar de um fato, quando _ 
V. Ex" usou a expressão "idoso". Homem n~o fica idoso,
fica maduro, que V. Ex• contin1.1e n~_sua luta, o Brãsil todo 
o aplaude bem como os seus Colegas do S.enado Federal. 

O SR. JOÃO CALMO!'!- Nobre Senador Lounval Bap
tista, V. Ex~ tem convivido comigo há váriaS década~ a(}uí 
no Congresso Nacional e ·cada vez inais- se· aprofUnda a nossa 
amizade e a minha enorme admiração pelo- seu devotamento 
à causa pública, não ãpenas em termos- sergipanos, nías ertf 
termos nacjonais. · -

V. Ex~ durante seu apa-rte fez um-a referêncú\ aO 'nOSso 
nobre colega, Senador José Sarney. Não gostaria de de~ar 
passar essa oportunidade para fazer mais um crédito ao ex-'Pre
sidente da República, que hoje_ participa da nossa comunidade_ 
na Câmara Alta, porque o seu nome não tem Sido citado 
com a de\-'ida freqüéncia Cdo\ó :t'éSptmSâvel pelo lançamêritó · 
de um dos programas mais admfrãVeiS aó i.thivefsO'educadonal 
do Brasil. Foi sua a decisão de lançar" Uin projeto Pára a 
implantação de 200 noVaS .e~Çcilas_ tecilicáS: fe_perais e a~otéc.: · 
nicas em todo o Brasil. Esse programa teril enfrentadO, ao 
longo dos últim9s anos, alguns graves problemas por falta 
de recursos financeiros, deCOrrentenia clássica falta de priori-
dade para a área educácional. _ · - -

V. Ex~ me dá o ensejo, neste momentO, ~léin de agradecer 
o seu genero~o ~parte, prestar a minha homenagein_ã.o St!ni
dor José Sarne"y, pOr tudo que realizou em_ favor da educação, 
durante o seu fecundo mandato de Pres~deiltc.;_ da ~~pública. 

O Sr. Ney Suassuna - V. E~ me concede um apaf"!:e, 
nobre Senador João Calmon? 

O SR. JOÃO CALMON - Com muito prazer Óuç~ V. 
Ex;, nobre Senador Ney Suassuna. 

O Sr. Ney Suassuna - Senado:r JOão Calmqn, quero 
estar solidárjo Com V. Ex~ nesta homenagem ao Ministro Mu
rílio Hingel, e mais, louvãr sua pessoa que~ átr3.véS de umã. 
catequese profícua, permanente, às vezes-a~é insana, mas inSis
tente, tem conseguido, dessa forma aumentar a !egião daque
les que acreditam que educação riãO é peso: -Educação é a 
alavanca primeira e ·mars-importante- do desenvolvime-nto~ 
Com esse trabálho m'agnífico .que teril realizado neste País, 

V. Ex~ transformou-se no florão de tropa dessa legião. Então, 
-Senador João Calmon, queriâ assorcia~me e dizer que V. EX" 
é o nosso líder na área educacional e que este ~aís_só havera 
de redimir-se na horae!D que todos entenderem qtie educação 
não-é peso, educação é a alavanca do desenvolvimento. Muito 
obrigado. · 

O SR. JOÃO CALMON- Agradeço a V. Ex•, nobre 
Senador Ney Su~ss~p.a, os seus generOS()S conceitos a respeito 

- d~_1:neu trabalho n3 área de-educação. Não me CaUSo de procla
mar que não· sou um educador. Sempre fui um homem da 
área de comunicação soCial, mas~ desde 1970, fíijuei-enipol-

- gado com esse tema. apartir do momento em que agradeci 
uma homenagem prestada pelo Lions··rnternacional a Assis 
Chaieaubriand por serviços-relevarites à Humanidade. Naque
la época, tomei a iniciativa de lançar a Cruzada Nacional 
da Década da Educação, para tentar transformar a educação, 
naqUeleS-lO anos, numa eispécie de idéia fixa, de obsessão 
nacional. Desgraçadamente para mim, diria também para o 
Brasil, a ~duc-ação não pasSou a ser uma- obsessão nacional, 
ainda não é-uma obseSSãõ iiacional e, ao contrário, as imcom
preensões se avolumam e a educação ainda continua em plano 
secundário. 

Não estaríamos enfrentando -a mais âramática crise, tal
vez; da História do nosso País, neste momento, se tiv~ssemos 
dedicado à educação <~: prioridade altíssima que ela merece. 
Povo educado não é _povo sonegador de impOstos, principal
mente na _es~ala astronómica que S~ verific~ no Brasil. 

Hoje mesmo, vamos votar o projeto do IPMF, que, como 
V. Ex~ sabe, no seu texto original,_ representava mais um 
golpe na educação, porque expressamente~ em um dos seus 
artigos, era eliminada a incidência dos 18% sobre a receita 

_c}e impostos federais. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Nobre Sena
dor João Calmon, lembraria que o tempo de V. Ex~ já está 
esgotado~ Há outros oradores inscritos. 

O SR. JOÃO CALMON- Vou abreviar o meu pronun
ciamento,_ nopre Presiç!ente. 

FOi necessária a mobilização por iniciativa minha da Ban
caçla dQ P]v!DB no Senado Federal, sob a liderança do emi
nente Senad.C)r Humberto Lucena, pâ.ra' desencadearmos uni 
movimento ainda na Cãhlara, que tornou pos~~el a eliminação 
do golpe que estava eni.b,utido nc;> projeto do.'ajuste~fiScal. 

Muito grato a V.- Ex\ nobre Senador Suassuna, que é 
também um admirável lutador da causa da educação. 

Refiro-me, ainda, à ação do MinistrO Mun1io Hingel, 
desejo salientar que, mesmo projetes do Governo anterior 
não foram paralisados, mas reavaliados e_ aperfeiçoados. O 
Projeto Ciac foi encarado com realismo. Das 1.100 unidades 
programadas anteóonnente, prevê-se agora a conStrução de 
325, na primeira etapa. Para evitar a retensão de recursos 
e para garantir maior agnidade na libera'iào mudou-se a forma 
de tramitação dos pedidos, assim como se reox:ientaram os 
prefeitos na apresentação ele seus pedidos. _ 
-- Na área do ensino sUPerior, o Ministro Murfiio Hingel 

recomendou às universidades a criação de novos cursos notur
nos·, assim coma· a peimissão para a matrÍC.\lla isolada ~l;tl 
disciplinas para proftssiollaiS já formados. Ambas as medidas 
favorecem os estudantes· com menos recursos e permitem a 
reciclagem e aperfeiçoamento.de profissionais~ E o o.Pjetivo
tambémda criação de cursos profissionalisarites de nível médio 
à 'distancia; por meio de televisão, de acordo com instruções 
íá dadas á Fund~ção Roquete Pinto. Na pós-graduação, o 
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Ministro Mtirilio Hingel aumentou as bolsas da Capes para 
o dobro dos valores que vinham sendo pagos a seus 19 mil 
estudantes de pós~graduação. 

Trata-se, como se vê, de um início promissor. Não surw 
preende, porém, a quem percebeu o compromisSo que desde 
o início assumia o novo Ministro Murílio Hingel: a garantia 
de educação de qualidade para todos. S. Ex• yem recomen
dando que, em relação à quantidade de vagas, adotem-se 
medidas que vão desde a ampliação da rede física e a ocupação 
de todos os espaços disponíveis_ até o recurso à capacidade 
ociosa de escolas. particulares. O grande desafio é a :Colnbi:
nação dessa quantidade, indispensável na medida em q_ue exis.:
te um compromisso, não só do GOv-erno Itamar Franc.o, mas 
do Estado Brasíleiro através. de sua Cons_tifu~_ão-, no &.entído 
de garantir a todos o primeiro grau ao menOs; córii-a Cftiãlidãâe
do ensino ministrado. 

Esse é um comproiniss6 adicíon-ãl que o Ministro da Edu
cação-assumiu. Para cumpri-lo ele propõe_ que, nesse sentido, 
se integrem todas as forças nacionais. É _ _justamen_te_o _ _que 
o Brasil esperava ouvir de seu Ministro. _E .. é_ tanlbém o que, 
temos certeza, o Professor Murílio Hingel conseguirá, reali
zando uma gestão memorável na Pasta da Educação. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores., um exemplo de solução 
criativa que acaba de ser lançada pelo Governo Itamar é a 
nova emissão da Loteria Instantânea Fedend, já apelídada 
de "Trinca dos Bilhões". cuja renda líquida se destinará inte
gralmente ao Crédito Educativo. Estimativas preliminares in
dicam que ao menos Cr$75 bilhões poderão ser assim aplicados 
nessa fmalidade. No decorrer de 1993, três testes do_ Gên~ro 
já terão sua receita destinada ao ~Crédito Educativo._ COIQ.9 _ 
hoje os recUrsos do Crédito EducativO;próvêm exclusivamente 
de recursos orçamentários do Ministério da Educaçã.o, sofre-. 
rão substancial reforço com essa nova m_edida. permitindo-se 
que, já em març-o, mais 20 mil estudantes venham a ben~fi-
ciar-se com o programa. -- - - -

Com iniciativas desse gênero. criativas e rentáVeis, assim 
como com a sensibilidade demonstrada_ para a necessidade 
de assegurarem-se recursos à educação- caso da preservação 
da incidência da vinculação prevista no art. 212 da Constituição 
sobre os recursos provenientes do ajuste fisCal. o que se deveu 
tambêm- às compreensão do Governo Itamar Fr_anco- esta:-__ 
mos certos de que a educação brasileira entrará em uma nova_ 
fase e promissora fase. -

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. ·-roao-Cãlmon, o_Sr. 
Humberto Lucena, Presidente di!ixa (Ji:iideira ·da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Júlio Campos, J<? Secre
tário. --

O SR- PRESIDENTE (Júlio Camp<>s) - Concedo a pala
vra ao eminente Senador Esperidião Amirt. 

O SR- ESPERIDIÃO AMIN -(PDS - SC. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.:)-- Sr. PreSidente, 
Srs. Senadores, vou começar este modesto pronunciamento 
exatamente no ponto onde parou o eminente Senador João 
Calmon. Por isso, gostaria que S. Ex~ conSidetªsse a primeira 
parte das minhas palavras como se fosse um aparte ao seu 
prOnunciamento. 

Todos nós aplaudimos e acompanhamos a devoção do_ 
Senador João Calmon à causa da educação. Por isso, também 
ia aparteá-lo, mas, diante da advertência da Mesa, resolvi 

· fazer das minhas palavras um aparte de congratulações ao 
seu esforço. - - · 

A segunda parte do "aparte" é a respeito do Crédito 
Educativo e de sua nova forma de financiamento. 

_ _Também quero me congratular com a iniciativa do Minis
tério da ~ducação por uma razão inuito espeC_ial: o __ projeto 
que resultou na leí que instituCionalizou o Crédito EducatiVo -
é da autoria de um correligionário meu, o Deputado Victor 
Faccioni. -

Quando da sua tramitação no senado. o Senador Marco 
MacieJnos ajudou a ~stabelecer vário~ contato_s_cpm o Qov_er:_ _ 
no, no sentido de desobstruir. ~e não tn~ _v9nta~~. pelo menos 
indiferente do Goovemo Federal, em relação à fo~ma de cus
tear o Programa do Ctêdito Educativo, que, até a edição_ 
da lei, resultava meramente de uma resolução do Banco Cen
trãl do Brasil. 

- - NÕs contatos que m-antivemos nO MiilistériO da-ECIUC3çii0~
na Caixa Económica Federal, no Ministério da Justiça, com 
grande ajuda do ep.tão Ministro, Senador, amigo e chefe, 
Jarbas Passarinho, conseguimos desobstruir a indiferença do 
Governo. No Senado, com a complacência do Senador Almir 
Gabriel, inserimos rio SubstitUtivo Qe nossa 4u.toria o al;'t .. 
69 da lei que permite não apenas a- edição de três extrações 
extras, mas uma fonte. adicional de financíamento dó Crédito_ 
Educativo. 

O art. 69 diz o seguinte: 

"O caput do art. 26 da Lei n' 8.212, de 24 de 
julho de 1991, passa a vigorar com a s-eguinte redação: 

Art. 26. constitui- receita d"a seguridã_de-soelál 
a rendã líquida dOs concursos e prognóstiCOS"; etcetuan-~ 
do-se os valores destinados ao Programa de Crédito 
Educativo." 

Como vêem V. Ex·~, graçãs a ésse dispositiVo, o-Programa 
de Crédito EdiicatiV_o terá uina- fOilte permariente 'de- recursos 
extraordináriOs, cuja origeni está determinada pelo art. 5"', 
que diz: 

"Os recursos :a.serern. alOcados J}ela executora do Progra-
ma e bancos conveniados terão _origem: - - -

III - na !Ot~lidade do resultado líquido de -tr~s edições 
extras de loterias _administradas pela Caixa Económica Fede-
ral." ... --· -· -

_o __ 0- Progfania do Çrédito ·E4-~cativo. qué dup~.ilte-:tariio 
tempo foi abOrdado _afe~!oriamerite. passa, nõ COnteXtO -da 
sistematiZação das ações da Educação, a contar coffi-um recur
so que, corretamente administrado, suprirá uma necessidade 
educacional do nosso País. · 

Para felicidade minha, o registro que fiz correSponde à 
parte final do belíssimo pronunciam~nto de V. EJ&'Por isso. 
eu gostaria qtie todo esse me~ aftafoacfõ foss~ cOnsiderado 
como um aparte do. pronunciamento de V. Ex•. Qu, pelo me
nos, uma despre_tensiosa complementação deste ponto espe-
cífico. - -

-O Sr. João-CahD:on- P~f1D:ite-lne-v. EX• um aparte? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Ouço, com grande •atisfa
ção, o Senador João Calmon. 

o·sr. João Calmon --Nobre Senador Esperidião Amin, 
o pronunciamento de V. Ex~ supre uma falha do meu discutso 
da manhã de hoje: suas palavras propiciam um final feliz 
a um processo de investigação de paternidade. Na realidade, 
eu não tinha conhecimento de que essa iniciativa havia partido 
de um dos mais notáveis, mais perseverantes lutadores da 
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causa da Educação na Câmara dos Deputados, Deputado Vic
tor Faccioni. S. Er" tein dedicado carinho especial à luta indor· 
mida em favor do ensino. AproVeito esta oportunidade, depois 
de proclamar que esse crédito deve ser dado ao nobre parla
mentar gaúcho, para fazer a V. ~ uma cobrança: ao longO 
de nossas conversas, sempre tão proveitosas para mim, tive 
oportunidade de lhe fazer urii. apelo no sentido de que pres· 
tasse um depoimento à Nação sobre a experiência realizada 
em seu Estado, durante mais de dez anos, que concluiu pela 
condenação do processo de "promoção' automática". (Como 
neste momento o assunto volta à baila, com as discussões 
sobre a Lei de Diretrizes e Bases d"a EduCação NaciOnal, 
renovo publicamente o apelO a V. Ex~ que, à fÚ:nte'do~-G'o· 
vemo de Santa Catarina, cbnquistou admiração de t()do o 
País coni o seu perfil inegável, indiscutível e inspiradcii- de 
um autêntico estadista. Muito obrigado. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Quero agradecer as honro
sas palavras de V. Ex• e :te1terar o meu compromisso de, 
na discussão da LDB, trazer não a minha experiência, mas 
a do povo de Santa Catarina. Nos anos de 1983 a 1985, primeira 
parte do nosso Governo, com muita humildade, demos um 
mergulho na busca da inspiração da nossa socieâade para 
um programa de Educação. Desse mergulho resultou o "_ax~n
ço progressivo", transformado depois em "promoção automá· 
tica'\ adotada pioneiramente por Santa Catarina em_ 1969. 
Tal providência foi regulamentada, em nível nacional, dois 
anos depois através da Lei n• 5 .692. 

Em Santa Catarina, a "promoção automáticit" - tem 
sido usada por outros Estados brasileiros - foi repUdiada 
pela sociedade, pelos pais, por alunos e professores. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina, 
por unanimidade, extinguiu, por lei, esse dispositivo em 1985. 
A lei resultoU muito mais do debate em tomo do Plano Esta· 
dual de Educação do que de uma iniciativa do então Gover
nador Esperidião Amin. 

O "avanço progressivo", deturpado para "promOção au
tomática'', foi objeto de experiência durante quinze anos pelo 
mesmo Estado que, depois, o repeliu. Esse mecanismo d~sfar· 
ça, a pretexto de educar, o facilitário e a deseducação. 

Estou levantando os dados que resultaram nessa resolu· 
ção legal - em primeiro lugar, popular -, parii traZer ao 
conhecimento dos Srs. Senadores por ,"ocasião do debate da 
LDB. Como representante de um Estado que tem história 
no esforço em busca do desenvolvimento da Educação, é meu 
dever fazer conhecer aos representantes de todos os Estados 
do Brasil a experiência que V. E~ está, muito honrosamente 
para mim, a cobrar. 

Agradeço mais uma vez as palavras do Senador João 
Calmon, cumprimentando~o pela iniciativa que este meu-arra
zoado tenta complementar. Agradeço também a atenção dos 
meus nobres Pares. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Sobre a mesa, 
comunica(_(ãO qUe; será lida pelo Sr. 19 ~ecretário. 

E lida a seguinte: 
Brasrua, 18 de fevereiro de 1993. 

Senhor Presidente 
Tenho a honra de comunicar a'Vossa Excelência, de aco

de cqm. o disposto no art. 39, alínea a, do Regimento Interno· 
do Sena'.lo Federal, que me ausentarei do País, no perfodo 
de 19 de fevereiro a 03 de março do corrente ano, par.a ~-

preender viagem aos Estado~ Unidos da América, em caráter 
particular. · 

Atenciosamente, Senador Teotonio Vilela Filho. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- O expediente 

lido vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -A Presidência 
informa aos Srs. Senadores que o parece·r sobre a emenda 
oferecida à Proposta de Emenda à Constituiç;io n!' 2, de 1993, 
já se encontra publicado e tomou o n"" 34. de 1993. 

Passa-se à 

.ORDEM DO DIA 

Item 1: 
Votação do Requerimento n•, de 1993, do Senador Marco 

Maciel, solicitando nos termos regimentais a transcrição nos 
anais do Senado Federal do discurso pronunciado pelo Sena
dor Nelson Carneiro, quando da aposição do seu retrato na 
Galeria dos ex-Presidentes do Senado_ Federal, realizada em 
1• de fevereiro de 1993. 

· Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
AproVado o requerimento, será feita a transcrição solici· 

tada. 
É a seguinte a matéria cuja transCrição é solicitada: 

"Senado Federal, 19 de fevereiro de 1993. 
- - EXfu9 Senhor Presidente Itamar .Franco, há um julga~ 

mento que corre mundo, o de que a verdadeira nobreza se 
adquire vivendo e não pelo nascimento. 

Exm9 Sr. Présidente Mauro Benevides, Exm9 Sr. Presi
dente lbsen Pinheiro, Exm95 Srs. Ministros de Estado, Exni~ 
Srs. Ministros dos Tribunais Superiores, Exmo;t~ Srs. Depu
tados, Exmo;t~ Srs. Senadores, minhas senhoras e meus senho
res. 

Recebo as generosas palavras dos ilustres Presidentes 
Mauro Benevides e lbsen Pinheiro, como reiterada afirmação 
de constante e sólida amizade. Estivemos sempre juntos, e 
co~tínuãremos juntos, pe-rmitia o Senhor, também em 21 de 
abril. E sou imensamente grato a Vossa Excelência, Sr. Presi
dente Mauro Benevides, por haver planejado encerrar seu 
fecundo mandato presidencial com esta confortadora homena
gem ao mOdesto antecessor. 

_ Eis· me, meus prezados arpigos, entre os eminentes varões 
que, no- IMpério e na República, lograram a alta distinção 
de presidir o Senado FederaL Cada um. desde o Marquês 
de Santo Am~o. é um momento, é uma luta, é uma legenda. 
Somos - bem o disse o Presid,ente MoUra Andrade - um 
poder sem armas, não podemos oprimfr, Dão temos tesouros 
para corromper c_onsciéncias, mas somos a última trincheira 
dos homens livres, nascemos das lutas dos povos contra a_ 
tiiãnia e a opressão. . 

Assim é a Câmara dos Deputados. Assim ·é o- Se:nado. 
Assim é o_ congresso. 

Busco, a caminho dos sessenta e quatro anos de atividade 
política e no pórtico do quadragésimo segundo mandato popu-. 
lar, alguma coisa que me defina, ·que eXplique minha presença 
nesta galeria de notáveis. 
_ ~- A amb~ção, bem sei, tnais de poder do que de fortuna, 
galga Vitórias e ·semeia có:iiipert&ações. Mas chego ao fiin do 
percurso sem ter sido contaminadq pela ânsia da pecúnia ou 
pela sede de mando. Fui: apenas uni audaz, desde os dezenove 
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anos, na tribuna popular -e na imprensa oposicionista, alües 
que a lei permitisse aos jovens de minha idade o exercício 
do voto. Atravessei a pé enxuto o oceano de todas as ditaduras 
e acertei o desafio de pedir aos fluminenses me mantivessem 
na representação popular, em difícil encruzilhada da terra 
natal. Tive a ousadia de enfrentar, e superar, tabus que retar
davam a evolução familiar. Quando parecia iminente a guerra 
civil, tentei evitar o desastre. Aceitei as miSSões, mesmo as 
mais ingratas, que a política distribui aos seus s_eguídores. 
Ascendi, cautelosamente, degrau a degrau, sem atropelar nin
guém: -delegado-eleitor, cronista parlamentar, suplente em 
exercício~ quatro vezes eleito Deputado Federal, três vezes 
Senador, líder, constituinte e afhtal Presidente desta Casa, 
no tormentoso biénio de um governo que se despedia e de 
outro que iniciava trágica romagem. E pçr acaso-cheguei até 
a ocupar, por algumas horas, a magistratura suprema. 

No curso de longa peregrinação, aprendi que em política 
não se vive apenas de vitórias, e·- os homens públicos mais 
se fortalecem no fi'dgor de árduas competições. 

Isso explica que minha imagem figure, de agora por dian
te, ao lado de tantos-valores, não por-merecimento, mas por 
antigüidade. - -

Cada retrato, nesta fulgurante galeria, é uma -história, 
uma época, um exemplo. Receio que diante do meu, providen
cialmente retocado, o-s menos avisados identifiquem o autor 
de uma ou outra iniciativa parlamentar, que de todas me 
envaideço. Mas o que fui, dos bancos acadêmicos à primavera 
da velhice, acima de tudo, e às Vf:Ze5 contra quase tudo, fui 
um fiel servidor da liberdade. Para melhor cultuá-la não deixei 
morrer na extensa jornada a flor da audácia, que nem contra
tempos e incompreensões conseguiram murchar. E ainda en-

contrei vagares para converter, â revelia; os inimigos em adver
sários e os adversários em airiigos. - -~ -

Repito o poeta: -Nunca é t,arde para tentar o desconhe
cido, nunca é tarde para ir mais além. É meu destino. Conti
nuar sonhando, pelejando. Até quando? 

Esta a mensagem que recolho de vossa presença e de 
vosso aplauso, meus amigos, meus companheiroS, ineus mes
tres. 

A todos, muito obrigado. -Nelson C8roeiro. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A Presidência 
convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 10h20min, 
com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO W2, DE 
1993 

(Incluída em Ordem do Dia nos termos do_ 
art. 357 do Regimento ,Interno) 

Votação, ·em primeiro- turno, dá PrOposta de Emenda 
à Constituição n' 2, de 1993 (n' 48/91, na Câmara dos Deputa
dos), que altera dispositivos da COnstituiÇão Federal (Siste-ma 
Tributário Nacional), tendo 

Parecer favorável. sob n"' 25, de 1993, da Comissãd 
De Constituição,-Justiça e-Cidadania. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Nada mais ha
vendo a tratar, declaro encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 10 horas e_IO minutos.) 

Ata da 83 Sessão, em 18 de fevereiro de 1993 

3a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

- EXTRAORDINÁRIA -

Presidéncia dos Srs. Humberto Lucena e Júlio Campos 

ÀS 10 HORAS E 20 MTNCrTOS, ACJ{AM:SEPRE
SENTI!S OS SkS, SJ!NADORES: 

Affonso camargn - Albano Franco - Alrnir Gabriel -
Amir !.ando- Helio Parga- Beni Veras- carias Patrocfnio 
- C<;sar Dias - Chagas Rodrigues - Dario Pereira - Dirceu 
carneiro - Elcio Álvares - Epitácio Càfeteira - Esperidii!o 
Amin - Eva Blay - Flaviano Melo - Franciscb Rollemberg 
- Garibaldi Alves Filho - (':rerson cama ta ~Gilberto Miran
da- Henrique Almeida - Humberto Luçena - Hydekel Frei
tas- Iram Saraiva - Irapuan Costa Júnior - Jarbas Passari~ 
nho- Joao calmon- Joao França- João Rocha- Jonas Pi
nheiro - Josaphat Marinho - José Fogaça - José Paulo Bi
sai- José Richa- José Sarney- Júlio campos- Jutahy Ma
galhães- Juvêncio Dias- Lavoisi,er Maia- Levy Dias- Lou-

rembcrg Nunes Rocha- Lourival Baptista - Lucfdio Portel
Ia- Luiz Alberto- Magno Bacelar-Márcio Lacerda- Mar
co Macicl- Mário Cavas- Marluce Pinto ~Mauro Benevi~ 
dcs - Meira Filho - Nabor Júnior - Nelson C'..arneiro - Nel
son Wedekin - Ncy MaranMí.o - Ncy Sl,l~~sq_1_1a _- Ooqfre 
Ouinan - Pedro Simon - Pedro Teixeira -- Rachid Saldanha 
Derzi - Raimundo Lira - Ronan Tito - Tcotonio Vilela Fi
lho- Wilson Martins, 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -A lista de pre
sença acusa o comparecimento de Srs. 64 Senadores. Havendo 
número regimenial, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19 

Secretário. 
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É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 164, DE 1993 

Nos termos do disposto no art. 43, inciso II,_ do Regimento 
Interno, requeiro licença para afaStar-me dos trabalhos da 
Casa, a partir de 1• de março, pelo prazo de 10 dias. 

Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 1993. - Rachid 
Saldanba Derzi. · 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Ounpos) - Aprovado o re
querimento, fica concedida e licença solicitada. Sobre a mesa, 
comunicação-que será lida pelo Sr. 1" Secretário. 

É lida a seguinte ~ 

Em 18 de fevereiro de 1993 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, de acor

do coro o disposto no art. 39 alínea a, do Regimento Intúno, 
que me ausentarei dos trabalhos da Casa, para breve viagem 
ao estrangeiro, em caráter particular, no período de 19 a 10 
de março do corrente ano. 

Atenciosas saudações. - Rachid Saldanha Derzi. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O expediente 
lido v ai à publicação. 

Concedo a palavra ao eminente Senador Beni V e~ª'~· 

O SR. BENI VERAS (PSDB -CE. Pronuncia o seguinte 
discurso. Sem revisão do orador.) ~Sf Presidente, Srs. Sena
dores, mais do que um discurso, tenho o propósito de conver
sar a respeito de alguns assuntos que me parecem relevant_es 
e oportunos neste momento em que o País se encontra, de 
efervescência em face de um Governo novo e à discussão 
em torno do financiamento e funcionamento deste GoVerrio. 

Ouvi com muita atenção o discurso do Presidente do 
Senado Federal, Senador Humberto Lucena, pronuriciado há 
três dias. S. Ex• abre para-o País e para o Parlamento boa:; 
oportunidades para o exãme- da questão,_ que não devemos 
desperdiçar para o exame da questão nacional. 

O Sr_.__ Presidente do Senado Federal àquela altura fa:z;ia 
alguns comentários a respeito do papel que o Congresso Nacio
nal pode desempenhar na correção das dificuldades em que 
o País se encontra no presente momento. Eu leria alguns 
textos desse discurso que, a meu ver, são muito esclarecedores. 
Dizia o Sr. Presidente do Senado Federal: 

«Na minha visão, o Presidente Itamar Franco de
veria apelar aos políticos, aos empresários e aos traba
lhadores para, conjuntamente, repensarmos o Brasil. 

Aceito o convite, o Presidente da República reti
rar-se-ia de cena entregando _a coordenação_ doS instru
mentos aos Ministros da área económica do Governo, 
que iriam tentar; junto aos representantes dos Partidos, 
dos empresários e dos trabalhadores a montagem de 
um plano do ponto de vista global e setorial. 

O plano teria duas fases: uma; de cUrtíssimo prazo, 
que desaguaria num programa mínimo de emergência 
e, outra, de curto e médio pra:i.ó, viabilizaria a elabo
ração de um plano económico alternativo para o resto 
do mandato presidencial." 

Dizia ainda o Sr. Presidente do Senado: 
"0 pacto procuraria tirar o País da recessão, sem 

prejuízo do combate sistemático e eficaz da inflação. 
Buscar-se-ia, então, uma forma no sentido de retomada 
do crescimento, vale dizer, ·rea6vação das atividades 

produtivas e, conseqüentemente, a elevação dos níveis 
de vida, de emprego e de restauração gradual do valor 
real dos salários, com convivência de taxas suportáveis 
de inflação." 

A meu ver,_ essa preocupação é cabível para este momen
to. Com isso, vem-me à mente que o_Senhor Presidente da 
República, ao pedir um novo Imposto ao País, Sua Excelência 
busca um crédito de confiança para, a curto prazo, corrigir 
o caiXa do Tesouro, de tal forma que possa, a mais longo 
prazo, encaminhar soluções para os problemas nacionais. 
_ Penso que o Senhor Presidente da República desfruta 

de credibilidade e confiança para fazer esse apelo à Nação, 
principalmente depois de passarmos por essa tremenda crise 
que já dura mais de 14 anos: o País não cresce. Conseqüen
temente, toda a população paga um preço altíssimo por essa 
recessão tão prolongada. 

Vejo agora a Nação se levantando para discutir esse nOvo 
Imposto, juntamente com os empresários que, com todo o 
vigOr da sua capacidade ecpnómica e das suas opiniões, discu
tem a questão e colocam, em dúvida_ s.e_ es~ ImpoSto contri
buirá, realmente, para a melhoria das condições de vida do 
povo e da Nação. 

Sob o meu ponto de _vista, ele_ não tem essa _extensão. 
ApenaS resolve o problema de Caixapara este momento. 
Vem-me f:ntretanto, à mente que os senhores empresários 
Poderiam aproveitar essa oportunidade para um exercício alta
mente salutar para todos_ nós do País, que é nos unirmos, 
as classes representativas da sociedªde -empresários, traba
lhadores, professores, profissionais liberais etc., -e exami
narmos a questão do Pa~, vermos o que se pode fazer para 
q1:1e_a Nação tenha um programa, um projeto capaz de fazê-la 
sair" dessa fase de estagnação e entrar no momento em que 
as pessoas tenham as suas esperanças renovadas. 

Penso que aos empresários e a todos nós caberia, no 
presente momento, não só uma posição firme a respeito dessa 
questão do-imposto, ±nas também uma preocupação em esta
b~lecer canais, elos, pontes, ligações com o Governo, com 
o ParlamentO, procurando gerar as idéias que possam fazer 
com que o País saia dessa estagnação em que se encontra. 

Vejo que a força empresarial deveria ser mais bem utili
zada se fosse dedicada com mais intensidade a agir junto 
às forças vindas da Nação que decidem, o Congresso, por 
exemplo, e procurar gerar conosco as idéias que possam fazer 
o País saíi desse momento de dificuldade et:n que se encontra. 

Não encontraremOs esse caminho se não fizermos uma 
união do povo, com a população do País inteiro voltada para 
a bUSCá da solução desse problema com que nos defrontamos. 

Acredito, Srs. Senadores, que essa oportunidade é rica 
sob esse aspecto e que o Congresso, na abertura que foi dada 
pelo Senhor Presidente, acena com a maneira correta de resol
ver o problema numa, sociedade democrática. É a ligação 
constante das forças vindas da Nação e o seu Parlamento, 
discutindo as questões, buscando os caminhos, porque é :rimito 
fácil estar contra ou a favor de uma determinada medida 
isolada, mas é necessário que nos compenetremos de nosso 
papel e nos unamos no sentido de gerar as idéias que possam 
fazer o País melhorar. 

Sabemos que o País se encontra em dificuldades, mas 
delas só sairemos se formos capazes de um;;l união forte, que 
nos leve a buscar o cami:ilho. Não encontraremos esse caminho 
isoladamente. Todo cãminho, qualquer que seja, exigirá das 
classes que compõem o País sacrifícios e renúncias, coisas 
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difíceiS de serem feitas, porque realmente levariam as pessoas 
a perderem oportunidades e benefícios. --

Acho que este momento é rico- -sob esse aspecto, e a 
abertura que o Presidente do Congresso Nacional faz não 
deve ser desperdiçada. Não sairemos dessas dificuldades, se 
não fizermoS um graitde pacto, seja escrito, seja -tácito; mas 
tem que haver uma concordância da sociedade no sentido __ 
de encontrar um caminho para as nossas dificuldades. 

O sr. Ney Suassuna- Permite-me Y. EXO:-Um aparte? 

O SR. BENI VERAS- Concedo o aparte ao nobre Sena
dor Ney Suassuna, com muito prazer. 

O Sr. Ney Suassuna- Não há outro caminho fora esse. 
Só através de um pacto - e não por imposição - é que 
conseguiremos, realmente, encontrar uma trilha_ segura para 
o nosso País. Solidarizo-me com a proposta de V. Ex•, porque 
esse é o único caminho. 

O SR. BENI VERAS - Cãusou-me certa- estranheZa- ã 
pouca divulgação que foi dada ao discurso do Presidente do 
Senado. Esse discurso realmente revela uma atitu_de que o 
Senado tem, conforme foi revelado pelo Sr. Presidente, uma 
atitude que é de todos nós c que significa o -desejo sincero 
de encontrar caminhos para que o País volte a crescer. 

É uma população eriorme que paga um preço altís-Siffio 
por este momento de difiCuldade. Somos- nordestinos e sabe
mos o que o Nordeste tem pago por essa recessão. Há pessoas
sem emprego e com as fan:ll1ias desassisti_das; pessoas de classe 
média são levadas a tirar seus fílhos do colégio particulãi 
para colocá-los em escolas públicas, carregando sobre os om
bros e no espírito a frustraç-ão de il.âO tererri- podido garan
tir-lhes as perspectivas que desejavam para o seu futuro". 

As dificuldades existem e estão aí, e não Se-rãti réSôlV1dãS -
se não for com um grande esforço nacional. E, sob este aspec
to, acredito que o Congresso é mal utilizado. A sociedade 
faz pouca pressão sobre nós. Ela deve_ria estar rri.ais em convi
vência com o Congresso, para nos pressionar a -encóíttr'a-r esses -
caminhos. Não podemos sozinhos, Seiladores e Deputados. 
decidir qual a vontade e quais as necesSidades do povo. Esses 
caminhos só serão encontrados se formos capazes de gerar 
uma união nacional, uma junção de esforços, uma conjugação 
na qual discutamos. sinceramente a complexidade do proble
ma, de forma a podermos enfrentá-lo e encontrar caminhos 
novosparaonossoPaís. ---- ------ -=---

Esse pensamento ocorre-me nesta ·oportunidade, que 
acho rica, em que o Governo pede um crédito de confiança 
para um novo imposto. Um novo imposto é sempre uma agres
são à Nação, pois ele obriga as pessoas a renunciarem ao 
que possuem para ceder ao GOVerno. QUando vemos·que
se trata de um governo ineficiente, gastadq~._perdulário, real
mente lastimamos que sejam retirados recursos da iniciativa 
privada, que tem dinamismo e capacidade de gerar atividade 
econôniica, e esterilizados na mão do Governo. 

Mas temos pela frente um governo com um novo propó
sito, que tem íntCresse ·cm resolver os problemas do País, 
que tem seriedade, honestidade e boas intenções. Por isso, 
acho que devemos apoiá-lo nesse sentido e tentar estabelecer, 
com a sociedade, um grande canal, através do qual ela possa, 
junto com o CongreSso, buscar o caminho para o País. Esse 
caminho não é fácil. Tenho certeza de que só o encontraremos 
com grandes dificuldades, mas é preciso buscá-lo. Não pode
mos perder a oportunidade de tentar estabelecer essa via de 

comunicação, que pode ser capaz de ajudar à Nação a sair 
do momento difícil em que se _encontra. 

Er~ o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O Sr. Affonso Camargo -Sr. Presidente, peço a palavra 
para formular uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Concedo a pala
vra ao nobre Senador. 

O SR. AFFONSO CAMARGO (PTB - PR. Para uma 
questão de ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
tenho aqui, em mãos, o roteiro que for elaborado, creio que 
a partir de uma decisão das Lideranças, com relação à trami
tação dessa emenda relativa ao ajuste fiscal no Senado. Esse 
roteiro previa- para hoje, às llh, a leitura da publicação do 
parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
sobre as emendas e, na sessão ordinária das 14h30min, a vota
ção em primeiro turno. Mas fuí surpreendido, Sr. Presidente, 
ao ver que, nesta sessão da manhã, se pretendia votar essa 
matéria. Parece-me que não há ·amparo regimental para fazer
mos essa votação numa sessão extraordinária, pela manhã, 
nesta quinta-feira. -

De modo que coloco esta questão de ordem a V. Ex•, 
perguntando se esse calendário não está íncorretO -sOb o aspec
to regi.mental, e se essa votação ·não deveria ser feita hoje 
na sessão ordinária das 14h30min. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Realmente, não 
há quornm para votação. Portanto, a votação desta matéria 
será na sessão ordinária-das 14h30min. 

O SR. AFFONSO CAMARGO- V. EX' me permite? 
Não foi essa a questão que levantei. O que eu gostaria de 
saber é se essa sessão, marcada para as llh, está amparada 
no Regimento. Se há- amparo regimental para fazer a votação 
pela manhã, e não na sessão ordináría-, cOnforme estava combi
nado no calendário. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -O art. 361 ·ào 
Regimento Interno diz: 

"Art. 361. Esgotado o prazo da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, proceder-se-á na for
ma do disposto no caput do art. 358 e em seu§ I• 

§ 19 Na sessão ordinária que se seguít á emissão 
do parecer, a Proposta será incluída em Ordem do 
Dia para votação em primeiro turno." 

O SR. AFFONSO CAMARGO -Na sessão ordinária! 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Então, V. Ex< 
tem razão. 

O SR. AFFONSO CAMARGO:..... Então, Sr. Presidente, 
aproveito o ensejO para dizer qUe lamento que tenha aconte
cido isso na tramitação da matéria. 

O Sr. Pedro Simon- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Concedo a pala
vra ao nobre Líder. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) -Sr. Presidente, creio que não há nada 
a lamentar. Desde o início, decidiu-se que a votação da matéria 
seria feita na sessão das 14h30min. O que se pretendia era 
antecipar o debate, e por isso ofereceu-se essa oportunidade 
de se fazer uma reunião hoje pela manhã, considerando..,:se 
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que foi uma soli_citação dos próprios Senadores, já que alguns 
ddes querem viajar hoje no -úl~im() vóo para fora de Brasília. 

Não entendo o que o Senador A.ffonso Camarg~ tem 
a lamentar. A matéria vai ser votada às 14h30m10; na sessãô 
ordinária. Não se_ queixa, não se fala, -lião se lamenta --que 
não se tem oportunidade de discutir, de debater, enfi~, de 
conhecer a fundo a m~téria? Então, nossa inte_.qção era-justa
mente destinar to4a_ esta se.ssão __...: · que comeÇou às 9h e 
que poderá se estender até às 14h e onde não falar~ apenas 
quem não o quiser -à discussão da matéria, para, então, 
na sessão das 14h30min, entrarmos-diretamente na votação. 
Com isso, estaremos atendendo à solicitação de Srs. SenadoÍ'es 
que vieram dos mais recônditos lugares -um veio de HÓng 
Kong, outro veio da Rússla, e há outros cOITiviagem-inattada 
- e que gostariam de partir nos últimos võoS de hoje para 
o exterior. 

Por issõ-, o que estamos fazendo não é de s~ lãi:nel:ttai:---: 
Estamos dando oportunidade para que o debate ocorra._ Se 
desejaiem encerrá-lo agot:a,_ porque o Senador A_ffom;o Ca
margo pediu, que encerrem. Por mim, não devería~~s fazê-lo. 
Poderíamos continuar discutindo, analisando a matéri!l nesta 
sessão. A _legislação diz que a matéria tem- que ser ·votada 
na sessão ordinária, mas nada impede que ela seja discutida 
e analisada muna sessão anterior:· Numa hora_ se diz: ''Mas 
como? Não se quer discutir?_ ÇiUer-se votã.t córrend61"-Ein 
outra hora se diz: "Não, e_spera para as 14h30min: Por que 
estamos-analisando agora?" 

O Sr._ Raimundo Lira - Senador Pedro Simon, penni
te-me V. Ex .. um aparte? 

O SR. PEDRQ Sll\:ION -Pois não. 

O Sr. Raimundo Li_r;tt, - V. Ex~ realmente está manifes
tando a vontade de u_m grande número de SenadOreS que 
gostariam que essa sessão t_ives§e início hoje, às 9h, _Como 
efetivamente acOnteceu, -para a discussão da matéria1 a fim 
de que pudéssemos entrar, na sessão das 14h30min, já no 
processo de votação. Tenho ~nversado. com algUnS co1egas, 
e pude ver. que _essa _é a vontade da_m~oria. Tendo em vista 
a discussão _nacional que está provocando, acaredito que a 
matéria já é do pleno conheciment9 de JQdos os Sr_s .. Senado
res_._ Iere__mos, também, a oportunidade do segundo turno', 
bem como a da regulamentação através da lei complementar. 
Portanto, ess_a pressa não está representando :nenhum açoda
mento. Hoje, numa entrevista, eu fazia a seguinte indagação: 
se 66% da população, segundo o IBOPE, está acredita~do, 
confiando no Presidente Itamar Franco;- como é que essa con
fiança pOâe ser mantida se Sua Excelência náó tiver oS meios 
materiais e financeiroS para governar'? Há uma disposiçãO 
do Governo de discutir ã Medida Provisória.--ns> 312 --V. 
Ex~ sabe disto; há uma disposiÇão de encurtar O praZo do 
IPMF para 12 meses; há uma disposição de me1htn:ar, na 
lei complementar, as isenções que se fizerem neCessária.s. Por
tanto, estou de acordo e ~aria úm ap'elo ao Sr. Presídente 
no sentido de não encerrar esta sessão e continuar a discussão_ 
para quem quiser discutir, falar, debater, para que ·pOssamos 
ganhar tempo, pois muitos dos Srs. Senadores têm compro
misso hoje. Eu. pelo menos, tenho um võo para hoje, tenho 
compromisSo agendado no m_eu Estado e gostaria, a exemplo 
dos metls companheiros, que essa votação fosse reali:Zãda boje. 
Muito obrigado. 

O SR. PEDRO SIMON- Agradeço a V. Ex\ nobre 
Senador. 

o Sr. Affonso Camargo - V. Er me permite, nobre 
Sen_ador? 

O SR. PEDRO SIMON- Pois não, V. Ex• tem a palavra, 
nobre Senador. 

O Sr. Affonso Camatgo.:......; Levantei uma questão de or
dem à Mesa Senador Humberto Lucena. questionando se 
hã Veria amp;rô -regimental para fazer esta sessão de votação. 

. o SR. PEDRO SIMON -Mas não é sessão de votação, 
Senador! 

O Sr. Alfonso Camargo - Não sei em que momento 
estaiilos mas levantei uma questão de ordem. Não sei se 
o Semld~r Pedro Simon está contraditando esta questão. 

o SR. PEDRO SIMON - Sim, nobre Senador, estou 
contraditando. 

·· O Sr. Affonso Camargo-Temos que nos referir natural
mente à Mesa. NãO -posso' discutir com V. Ex~ Não .é falta 
de atenÇãO.- V. Er sabe disso, nobre S_enador Pedro S1mon. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Nobre Sena
dor, vamos ordenar os trabalhos. Então. o que vejo aqui 
é V. Ex~ le_vantando uma questão' de ordem, que já foi esclare
cida, e o Senãdor Pedro Simon está cont:r:aditandq! 

__ O __ Sr~ Affonso Camargo - Cõiítraditando a decisão do 
Pr~~idente da Mesa, que já aceitou o meu posicionamento. 

_ O SR. PEDRO SIMON - Não, estou contraditando en· 
tão, inclusiVe, a própria Mesa. - - . 

Sr. Presid~nte~ o que nobre Senador Affonso Camargo 
levantou ·é que o Regimento Interno diz que a votação te_m 
de ser_~m sessão ordinária. Estou co·ocordando com S .. ~, 
assim como o fe:Í_ também o Presidente em exercício: Q que 
estou ~ndo .é qUe_V.-Ex•, sr. Presidente, convocou. esta 
sessão, atelldendo à solicitáção de vários Senadores no sentido 
de se antecipar a discussão da matétla. _Féito isto. 3: sessão 
das 14h30min se iniciaria logo com o processo de votação, 
liberando, então, os Srs. Senadores que precisam viajar. 

Era esta a contradita que eu .desejav:a fazer, Sr. Presi-
dente. · 

O Sr. Júlio Campos, JP Secretário,_ deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Humberto Luce
na, Presidente. 

O SR. PRES!DENTE (Humberto Lucena)- Nobre Sena
dor A.fí.c;mso _Camargo, eu estava atendendo em audiência 
um embaixador estrangeiro. Por isso, tive que me ausentar 
dos trabalhos, mas ouvi, indusive, a questão de V. Ex~, assim 
como as palavras do Senador Júlio C3111pos. Igualmente, aca
bo de escutar a contradita do Senador Pedto Simon. Desejo 
apenas aditar alguns esclarecimentoS, ã guisa de decisão da 
questão de ordem levantada oportunamente por V. E~ 

Ontem, fui procurado por vários Líderes desta Casa, que 
vieram justamente cOlocar a Situação de dificuldade em que 
se encontravam os Senadores tendo em vista a necessidade 
que tinham de viajar para seus Estados ainda hoje. Portanto, 
faziam um apelo para. se possível, fazer-se a votação da IQ_até-
ria pela manhã. • --
. Evidentemente, V. Ex'"" tem razão, quando diz que, pela 
l~tr(l_._rigorosa do Regimento Interno, art. 361, § 19 , a votação 
desta matéria deveria realizar-se numa sessão ordinária. Diz 
o § 1' do ari. 361: 
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''§ 1~ Na sessão ordinária que·se seguir ã-ei:nissão 
do parecer, a Proposta sêrá incluída em Ordem do 
Dia para votação em primeiro turno.'' - -

Entretanto, lembro a V. Ex• que não se trata de uma 
norma que tenha uma sanção. Portanto, _e~-~~ _ _te_m tanta 
eficácia. Se a votação fosse realizada pela manhã, numa sessão 
extraordinária convocada a pedido das Lideranças, ou pelo 
menos da sua maioria, isto não anularia o processo de v-otãção, 
é isto que quero dizer; não haveria nenhum pr.ejuízo para 
o andamento da matéria-. - --- -

Evidentemente, contudo, se ficanhos no aspecto formal, 
V. Ex~ tem razão. Não há nenhuma dúvida de que, inclusive 

Fevereiro de li93_ 

dinária, para atender a esses apelos, poderíamos antecipai: 
a votação. :t-.{as, rigorosamente_, a votação ~stá ~arcada para 
as I 4h30mín. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Não há mais 
oradores inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente 
sessão, designando para a sessão ordinária de hoje, às 14h30 
min, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

pela falta de quorum em plenário e porque vários dos Srs. - 1 -
Senadores ainda não chegaram ao Senado Federa_l, vamos PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
mesmo é realizar a sessão a partir das 14h3Dmin_:' - - N9 55, DE 1992 

Portanto, acolho a questão de ordem de V. E~. informan- (Em regime de urgência, nos termos do 
do-lhe que vamos realmente realizar a sessão a partir das art. 336, c, do Regimento Interno) 
14h30mín. Mas, voltando ao que eu dizia, se tivesse havido Discussão, em turrio único, do Projeto de Lei dã Câmar3 
a votação pela manhã, para atender às Lideranças,_numases, _ n• 55, de 1992 (n• 2.288/91, na Casa de origem), -de iniciativa 
são extraordinárí3, isto não implicaria prejufzo- p::ira- o attda- do Tribunal Superior do Trabalho, que cria cargos em comis-
mento da matéria. --- - são no Quadro Permanente âe Pessoal da Secretaria do Tribu-

0 Sr· Affonso Camargo- Sr. Presidente, peço a palavra na1 Superior do Trabalho e dá outras providências. (Depen-
para uma explicação pessoal. dend.Q_de Parecer) 

o SR. PRESIDENTE (HumbertoLucena)=- Concedo 
a palavra ao nobre Senador. 

O SR. AFFONSO CAMAll.GO (l'TB :_PR. Para expli
cação pessoal. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
em algum momento quase me coloquei contra o interesse 
de outros colegas meus que querem viajà:r. Realmente, o que 
aconteceu é que me baseei totàimente nesse calendário, e 
sou um Senador, como tOdos os _outros, que está iilteresS3.âo 
na matéria. Eu tinha, iiiclusive, unia i-euniã-o marcada com 
V. Exa, para as !Oh, para cuidar do_problema do plebiscito 
-vivemos com váriOS ãSsuiltos simuftanea:meD.te -·e fiquei 
despreocupado com a sessão da manhã. Quando passei aqui 
para ver se encontrava o Senador Marco Maciel, para ir ao 
seu gabinete, soube que esta sessão já era para votação da 
emenda, Surpreendi~me, pois, se eu não tivesse oportunidade 
de fazer o encaminhamento de votação; isto seria em_prejuízo 
de um desejo e de um direito meu, que- é o de participar 
dessa fase do processo. Foi só sob_ esse aspecto. Não quero 
prejudicar viagem de ninguém. Procurei saber, e a informação 
que tive é que, regimentalmente, a votação_ teria que ser fei!a _ 
dentro da sessão ordinária: Só por iss-o levantei ··a Qlle5tão 
de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Pois não. 
Eu ainda diria a V. Ex~ apenas que esta sessão foi OOilvocada
para hoje, às 9h, para leitura do parecer do Relator, que 
foi proferido Ontem, na Comissão de_ .Constituição; Justiça 
e Cidadania, e também para anunciar a sua publicação, de 
vez que os Avulsos já _foram distribuídos ao~ ~rs. Sep~Q_O~J-~~~-

Só na hipótese de haver nú'mero e a concordância de 
todos os Líderes é que então, numa outra sessão ex:traor-

-- 2-' 
PREOJETO DE LEI DA CÂMARA 

N• !53, DE 1992 
(Em regime de urgência, nos tennos do 

art. 336, c, do Regimento Interno) 

Disc~s~o, em-fur;rlO-d.ilíco, do Projeto de-Le_i~ã-~ara 
· n• 15.3,de 1992 (n• 3A65/92, na Casa de origem), de iniciativa 
.do Presidente da República, que cria cargos na Carreira Poli
cial.Federal tendq._ . _ . ... _ 

Parecer favoráVel, proferido em Plenário, Relator: Sena
dor Magno Bacelar. (Dependendo de novo Pareoer). 

-3-
PROPOSTA DE EMENDA-A CONSTITUIÇÃO"". 

N• 2, DE 1993 

(Incluída em Ordem do Dia nos teiinos do art. 361 do 
Regimento Interno.) 

Votação, em primeiro- tUrno, da_ Proposta de_ ~me_~~~-
àConstituição n~ 2, de 1993 ( n~ 48/91 ,_na Câmara dOs- Deputa
dos), que altera dispositivos da Constituição Federal (Sistema 
Tributário Nacional), tendo 

Pareceres, sob n~ 25 e 34, de 1993, da Comissão 
De ConstituiÇão, Justiça e Cidadania, 1~ pronunciamen

tos: (sobre a Proposta) favorável; 2• pronunciamento: (sobre 
as Emendas n~ 1 a 40)'contrário. · · 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Está encer
rada :i sessão. 

(Levanta-se a sessdo às J0h50minutos) 
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Ata da 9a Sessão, em 18 de feVereiro de 1993 

3ª Sessão Legislativa Ordinária, da 49ª Legislatura 

Presidência dos Srs. Humberto Lucena e Chagas Rodrigues 

ÀS 14 HORAS E 30 MIN!TTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS Sl~S. SHIATJORRS: 

Affonso camargo - Albano Franco - AJmir Ga.Pri~l -
Amir l.ando - Bello Parga - Beni Veras - Carlos Patrocínio 
- César Dias - Chagas Rodrigues - Dario Per-eira - Dirceu 
Carneiro- Eduardo Suplicy- Elcio Álvares- Epitácio Cafe
teira - Esperidião Amin- Eva Blay -Flaviano Melo.,. Fran
cisco Rollemberg - Garibaldi Alves Filho - Gerson Camata 
-Gilberto Miranda- Ilenriqile-Almeida- Humberto Luce
na - Hydekel Freitas- Iram Saraiva- Irapuan Costa Júnior 
- Jarbas Passarinho - João Calmon - Joao França :- João 
Rocha- Jonas Pinheiro- Josaphat Marinho'- José Fogaça 
-José Paulo Biso\- José Richa- José Sarney- Júlio Cam
pos- Jutahy Magathacs- Juvêncio Dias- Lavoisier Maia
Levy Dias - l.ourcmberg Nunes Rocha - LourivaJ Baptista 
- Lucfdio Portcl\a- Luir, Alberto- Magno Bacelar- Márcio 
Lacerda - Marco Maciel - Mário Covas - Mãrfuce· Pinto -
Mauro Bcnevides - Meira :fílhO - Nabor Júnior-:.:.. Nelson 
C.arnciro - Nelson Wç.dekin - Ncy Maranhão - Ney Suassu
na - Oriofre Quinan - Pedro Simon - Pedro Teixeira" - Ra
chid Saldanha Den;o;i - Raimundo Lira -:- Rcjnan fjto -- Tebta .. 
nio Vilela Filho- Valmir Campelo- Wil.")n Martíris: 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -A lista de 
presença acusa o comparecimento de 66 Srs. Sc;p.a~r~s. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iiliciamos n_ossos· trabalhos. 
O Sr. 1' Secretário procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM 

DO PRESIDENTE 
DA REPÚBLICA 

RestitUindo autógrafos de projeto de lei sancionado: 
N' 116, de 1993 (n' 92/93, na origem), de 17 do corrente, 

referente ao Projeto de Lei da Câmara n' 143, de f992 (n' 
3.104/92, na Casa:~de._Oiigem), que dispõe sobre -a -criação 
do Quadro de Pessoal da Fundação Universidade Federal 
do Amapá, e dá.outras providências, sancioriaâo e ttãnsfor
mado na Lei n• 8.626, de 17 de fevereiro de 1993. 

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

A Presidência.Comunica ao Plenário que a Coniissão Dire
tora, ~m reunião realizada no dia 11 último, aprovou os lte-

querimentos_ nç5 _97_ e 105, de 1993-, dO_s Senadores GUberto 
Miranda e Nelson Wedekin, de informaçõeS ao MinistériO 
da Fazenda e_Tribunal de Contas da Uniãç. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presi
dência recebeu a Mensagem n' 117, de 1993 (n• 93193, na 
Õrigem), de 17 do corfente, através da qual o Presidente da 
República encaminha ao Senado cópia dos instrumentos con
tratuais relativos ao contrato bilateral celebrado entre a Repú
blica Federativa do Brasil e o Reino da Suécía, prevehdo 
o reescalonainentó da díVida brasileira junto a esse Governo. 

O expediente será encaminhado à Comissão de Assuntos 
Económicos, para c-onhecimento. 

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

Concedo a-palavra ao nObre Senador Epitacio Cafeteira. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PDC-MA Pronuncia 
o seguinte discu~o. Sem- revisão_do o:çadC?r .) --Sr. Presidente, 
SrS. Senadores, num moment~ difícil comó· o- que estã.mos 
vivendo, quando a expectativa ·poiJUlar estã VOltáda müito 
maJs _ _para_ ós- p_roblemas do desemprego e da fol_lle, vamos 
ter ~ éUltecipação do plebiscito. -

_ Até aí, Sr. Presidente, preocupava-me apenas em. saber 
como se iria fazer caJ!lpánha nas três frentes, organizadas 
na forma da lei, cada uma buscando a aprovação do regime 
de sua preferência·, quando hoje sou-surpreendido com a notí
cia da nova cédula adotada pelo Tribunal Superior Eleitoral. 
O título já_ está errado: '"TSE adota nova cédula com apenas 
duas opções de -Võió''. Como duas opções, se exiStéiií--qUátro 
-quadradinhos? Como quatro quadradinhos, se há apenas três 
opções para o eleitor? 

Para tristeza minha, verifiquei que o modelo de _cédula 
teria surgido por sugestão de Uln nobre companheiro presiden: 
cialista; mas acredito que s: Ex~ não estava num dos seus 
dias mais felizes para examinar o que poderíamos votar ·ou 
como iria ser apurado o resultado d_esse plebiscito. 

Não vejo como traduzir na apuração o resultado da vota
ção, ou seja, a manifestação popular. Gostaria que alguém 
me desse algumas luzes. - -

Diz o nobre Ministro-Presidente do Tribunal Superior 
Eldtoral: 

"O Sr. Ministi-o Pa:ulo Brossard não_ desçartqu, 
também, a hipótese de que a contagem final dos votos 
apresente um resultadQ faYo.rável à implantação de uma 
monarquia presidencialista no País. - -

_ Neste ca~. segundo o Ministro, o Brasil voltaria 
ao tempo de D. Pedro I, quando a Constituição de 
1824 oonferia poderes absolutos. de Çbefe de Estado 
e de Governp."_ 

Ora, penso que a colo-cação do .nobre Mini_st!O e ex-~~
Dador- Paulo Brossard não se co_aduna com a sua condiç~-
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de homem que sabe tudo sobre política. Não acredito que 
S. E~ tenha -dito isto de uma forma séria. 

O Sr. Ney Suassuna - Permite-me V. Ex• UJ;II_ aparte? 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Concedo o aparte 
ao nobre Senador Ney Suassuna. 

O Sr. Ney Suassuna --Senador Epitacio Cafeteira, real
mente é de se estranhar o que foi defiilido para a cédula. 

. Da fonna emito está, item precisaremos teã.lizar o plebiscito. 
Temos, hoje, um Presidente-imperador, e teremos, com certe
za, um rei absoluto, caso vença a opção rei-presidente. Não 
é o _que queremos. Rei-presidente há apenas em países da 
África, em países dCi QUartO Murldo; não existe em monar
quias progressistas. o- nOsso õbjetivo·- é lançarmo-nos para 
o século XXI, e não retroceder. Alerto, portanto, os nobres 
colegas no sentido de que a cédula pode nos conduzir a um 
tremendo equívoco. É inadmissível que saia, na cédula de 
votação, a opção monarquia e presidencialismo simultanea
mente. Tta:ta-se realmente do "samba do crioulo doido". 

pública, nem ao palanque eletrônico, para manifestar o meu 
pensamento.-

- - A cédu!a com quatro opções sugere que a monarquia 
parlamentansta é sublegenda da república parlamentarista. 
O v?t~ dessas duas correntes _serão somados, porque os da 

. republica se somam aos da república presidencialista, na forma 
de governo; somam-se aos da monarquia, no sistema de go
verno. 

Passei a minha vida lutando e sendo vítima da sublegenda 
em um partido que tinha a grande meta de restaurar a demo
cracia com ~leiçõ~s diretas e com o fim da sublegenda. Não 
entendo a eXIstência de sublegenda no plebiscito. Não entendo 
como os parlarnentarist as de hoje, chefiados por companhei
ros da mais alta qualidade, como os nobres Senadores Pedro 
Simon, José Richa, Mário Covas, como V. Ex•, Sr. Presidente, 
9~e -~azia p_arte ~o grupo que lutava contra a sublegenda, 
po~em se benefiCiar da -sublegenda da monarquia parlamen~ 
tansta. 

Era issO, Sr. Presidente, que eu queria deixar registrado 
nó ·senado. A minha ligação com o povo é muito maior do 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA -'Agradeço ao notire-- -que qualquer outra cóisa. O povo do Maranhão me conhece; 
Senador pelo aparte. ~ ___ ,----~-o _ ~,~%!~<?~~2~:§.!:~~~-l*_a_pre~deu a ~e_ conl_tecer_~ Não_ vivo para, 
. ~primeira cédula, votada pela Câmara dos Deputados, eng.anar ~ünguém. Não quero galgar nenfluln degrau se, pil-a 
mduzia o eleitor a votar no parlamentarismo· a atual não subr~lo, tiver que engana:r a quem quer que seja. E não vou 
induz: obriga. ' . servir nesse plebiscito, não vou comparecer. Se não houver 

Sr. Presidente, vamos imaginar que o grupo nionarquista, ~u~nç_a nes~a cédula, não vou comparecer, porque esse pie-
aqui representado pelo Senador Ney Suassuna, tenha 49% btscit_o-terá Sido o grande engodo, a grande farsa, a grande 
dos votos; que o grupo chefiado pelo Senador Marco Maciel, mentira, a grande enganação. Quem sabe, de resultado terrf-
presidencialista, tenha, também, 49% dos votos; e Q·-gropo. _ -~~l· ___ Porq_u~, _qlJand_o o povo _sentir que votou uma coisa e, 
chefiado pelo Senador José Richa obtenha apenas 2%. Nesse por força da sublegenda, d_er c;_>utra, não _sei o que pode acon-
caso- pasmem- venceria a eleição o parlamentarismo caín tecer _neste País, Sr: Presidente; não sei se vai tornar a píntar 
2%1 Aos votos obtidos pela monarquia (49%) seriaM acres- a cara. N?s, que ttvemos aqui um Presidente que enganou 
cídos os 2% do grupo do Senador José Richa, no parlamen- o povo, não podemos ser coadjuvantes num plebiscito que 
tarismo. Em se tratando da república, esses mesmos 2% dos vai engan.á-lo novamente. Temos que encontrar a fórmula 
votos seriam somados aos 49% dos _votos do_ grupo chefiado de garantir ao p~vo a verdade do seu voto, de garantir que 
pelo Senador Marco Maciel. Como bem disse o nobre Senador o seu voto não SeJa mudado ou distorcido, por força da forma 
Ney Suassuna, trata-se do "samba do crioulo doido". como está colocado nessa cédula. 

Temos três frentes: são três resultados prováveis, frês Comu":iquei ? que estou falando aqui ao nobre Senador 
grupos que se digladiam. Deveria existir; portanto, na Céduia, Man;;o MaCl:~l e dtsse a S. Ex•, de forma clara, qu_e não conti-
local apropriado para três Opções no plebiscito: monarquia nuana na luta se não fosse mudada a cédula. Disse~me S. 
parla_m~ntarista! república _parl_amentarista, república presiM E~ que. os mo~arquistas v .. ã? recor:er contra essa cédula. 
denctalista. Senam, portanto, três quadrinhos. A definição VeJO aq~I, pe!a~ noticias_ de JOrnal, que, praticamente, 
de qual opção viria em primeiro lugar seria feita por sorteio. a Frente Pre~Idenct~hsta é que vai recorrer. Essa -cédula, que 

Com a cédula que está sendo proposta, Sr. Presidente, ~~-~a espécie de CICuta para os presidencialistas- embora 
vamos enganar o povo, ou seja, o povo vai votar nUm-re_girrie tmctalmente pens~da por um presidencialista - é a cobra 
de governo, e o resultado_ determinará outrO. - ---- de ~leópatra, e n.,a? tenho nenhuma vocação para me acabar 

· Eu disse ao nobre Senador Marco Maciel que, desde n~ ctcuta o': na ptcada de cobra. Mais do que isso, não aceito 
o- primeiro momento, defendia a república presidencialista. que se fa~a ISSO com o povo brasileiro. 
No entanto~ não me engajo numa campanha a favor dessa - Aqm, so~os uma _caixa de ressonância não tão grande 
corrente. Por quê? Se eu for para a televisão e pedir que como a da m~dta eletrô~tca, e não posso usar a mídia eletrónica 
v?t~m no quadrinho da república e _no quadrinho do presiden- para denunciar: par~ d1zer qu_e estamos caminhando para uma 
aahsmo, para depois verificar qUe a m3ioría que Votciu em - -farsa, porque nao e.XISte uma frente para denunciar esta farsa. 
a:nbos os quadrinhos vai obter um outro resultadc;, estarei Tenho de usar ~ mstrumento que o povo me ·cteu, que o 
aJu~a~do nessa enganação que se quer fazer com 0 povo povo do ~ar~nhao me ~ntregou, que é a tribuna desta Casa. 
brasileiro em relação a um tema dos mais importantes. Embo- Aqm regtstro e aqui apelo. Apelo para o Ministro Paulo 
ra o povo .nã~ esteja motivado para o plebiscito, esse é um Bross~rd, para que S. Ex~ examine a questão - S. Ex~ que 
evento mmto tm~rtante! A antecipação -do plebiscito já tirou tambem lutou conos.c? contra a subh~genda - e não dei~e 
o_ tempo necessáno para que se esclarecesse ao povo sobre que sublegenda modtftque o quadro desta eleiçãoA 
o que iria votar e a razão do seu votO: - --

.Assim, quero dizer a V. Ex• que, se o Tribunal_Supefior 
Eleitoral não modificar essa cédula, fazendo um·a oUtra em 
que a vontade manifes~ada pelo eleitor se transforme na verda
de do resultado, não éomparecerei a nenhuma manifestação 

_____ Q __ Sr. 1'\ey Sp._assu_na ~ V-.-_Ex~ me_ permite um aparte? 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA - Com muito prazer 
DObre senador Ney Suassuna. ' 
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O Sr. Ney Suassuna- Só para informar a V. Ex~ que 
a Frente Monárquica vai fazer denúrida Sobre -isso, porque 
realmente é uma loucura. É aquilo que acabei de falar. Entre 
o presidente que tem poderes imperiais, comb-eXiste hoje. 
e um rei-presidente não vai haver diferença. Então, é melhor 
nem haver o plebiscito, se for essa chapa louca que está s·aindo. 
A Frente Monarquista Parlamentar vai fazer denúncia dessa 
chapa. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA -Nobre Senador Ney 
Suassuna, o que estou colocando é isso. V. Er _c_ seu _grupo 
vão lutar pelo parlamentarismo e também pela monarquia. 
Se não tiverem a maioria absoluta dos votos, os seus votos 
vão para o parlamentarismo, para o grupo da república parla
mentarista. E nós que lutamos pela república presidencialista 
vamos dar os nossos votos de república para o grupo da repú
blica presidencialista. 

Então, o grupo de V. Ext e o nosso grupo podem ser 
sublegenda. E com todo_esse mar!<-eting que está sendo feito, 
vamos levar o povo a votar um chequé em branco. Esses 
parlamentaristas não-sabem que tipo de parlamentarismo vai 
ser votado. Cada parlamentarista tem o seu tipo de parlamen
tarismo. Cada país na Europa tem o seu tipo de parlamen
tarismo. 

O Sr. Ney Suassuna - Permita-me um último aparte, 
nobre Senador? · 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Pois não, nobre Sena
dor. 

O Sr. Ney Suassuna- Há um projeto monárquico feito 
e acabado que é um dos melhores do globo terrestre. Então, 
não pedimos cheque em branco. Já temos o noSso prOjeto, 
perfeitamente equalizado, equacionado, e vamos apresentá-lo 
já pela televisão a partir do dia 19. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA -Congratulo-me com 
V. E~ e seu grupo, por terem exatamente algo-a aP,ieSfmtat. -
o-·grupo' republicano parlamentarista não; ele quer vender 
a imagem e o tipo de governo como quem vende dentifrício, 
como quem vende sabão em pó: pela caixa, pelo nome, pelo 
papel do embrulho. Fico preocupado, nobre Senador Ne_y 
Suassuna, porque, na realidade, apesar de o povo não estar 
interessado ne5$e plebiscito, ele é a decisão dos destinos deste 
País. É a determinação da forma como este País_vai ser· gOver
nado. 

O Sr. Magno Bacelar - V. Ex• me perr~lite u~ aparte, 
nobre Senador Epitacio Cafeteira? 

O SR. EPIT ACIO CAFETEIRA- Com muita satisfação, 
nobre Senador Magno Bacelar. 

O Sr- Magno Bacelar - Nobre Senador Epitadõ-Cafe
teira, eu estava ainda no gabinete, quando V. Ex• iniciou 
o seu pronunciamento, que- é da maior importância. Tenho 
feito declarações, neste plenário e à imprensa, contra o açoda
mento com que se procurou antecipar o plebiscito, coroo diz 
V. Ex•, sem deixar ao povo a oportunidade de conhecer, 
estudar e debater aquilo que quer para o nosso País;· e, o 
que é mais grave, um povo faminto, sem saúde, sem emprego, 
teria muitas outras prioridades a exigir da classe política. Mas, 
infelizmente, ao que tudo indica, prevaleceu a antecipação, 
ou o açodamento. Agora, V. Ex~ adverte para o engodo, 
o embuste de uma chapa -que nem Sequer a própria Justiça 
talvez tenha tido tempo de examirii:lt com·-mais cautela. Nobre 
Senador Epitacio Cafeteira, o meu Partido, o PDT, fechou 

questão com relação ao presidencialismo; apoiaremos o presi~ 
dencialismo, porque entendemos que não são as mudanças 
e a panacéia que nos apresentam que vão tra~er ao povo 
brasileiro a saúde, o emprego e a paz que necessitamos. Para
bénS a V. Ex• 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Agradeço a V. EX' 
pelo aparte. 

O Sr. Pedro Simon- Nobre Senador Epitacio Cafeteira~ 
permite-me V. Ex~ .um aparte? 

O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)-Nobre Sena
dor Epitácio Cafeteira, lembro que V. Ex:' dispõe apenaS de 
um minuto~ 

Gostaríamos de pedir aos nobres colegas _que, no dia 
de hoje, colaborassem para o respeTtO absoluto ao prazo, 
pois mUitos Srs. Senadores esperam viajar à tarde, depois 
da votação. -

O SR- EPITACIO CAFETEIRA- Fico feliz em compar
tilhar este minuto que me resta com o Líder do Governo 
e grande parlamentarista, Senador Pedro Simon. - --

0 Sr. Pedro Simon- Nobre Senador, o assunto -que 
V. Ex• apresenta é_ <la maior importância: Creio que-,--a ·partir 
da próxima semana-, haverá grandes_ debates no Congre~so 
Nacional, principalmente com os programas de râdio e televi~ 
São. Terminado o pronunCiamento de V. Ex•, eu faria um 
apelo, através do Sr_." Presidente, para que nós, os próximos 
oradores, abríssemos mão do nosso tempo e enttásse·mos ime
diatamente na Ordem do Dia. Temos um assunto muito impor
tante a ser debatido e analiSadO, e há Senadores que têin 
a obrigação de se afastarem. Seria muitO importante, Sr. Presi
dente, se_ V. Ex• ~onsultasse os demáis _inscritos· depois do 
prezado companheiro, para ver se S. Ex.s concôrdam em abrir 
mão da sua inscrição, de forma a podermos entrar imediata
mente na discussão e votação da_ matéria. Mas quero dizer 
que V .·Ex~. nobre Seõ.ador Epitacio cafeteira, está abor~a:rido 
um assunto da maior importância, e comprometo-me <!._respon-
der-lhe na próxima -semana. -

O SR- EPITACIO CAFETEIRA- Agradeço ao nobre 
Senador Pedro Simon pelo seu aparte. É uma perià que S~ 
Ex• não tenha dado a sua opinião sObre a cédula. _ 

You encerrar, Sr. Presidente, e, assim que terminar o 
meu i:>i"onunciamentó, vou até V. E~ para subscrever o reque
rimento ·pedindo a inversão da pauta da Ordem do Dia, para 
colocar em primeiro lugar o item 3, que é a Proposta de 
Emenda Constitucional do IPMF. V. Ex~ pode ver, assim, 
co~o estou interessàdO em que este assunto seja resolvido. 

Não posso, contUdo, encerrar as_ "II~:inhas palavras ser.1 
antes- dizer - da maneira mais simples possível, pâta qUe 
o _-povo possa me entender- que essa é. uina cédula montada 
pai-a- uln só resultado. É como $C fossem três candidatos; 
um se chama Manuel; o outro, Luís, e o terceiro; Manuel 
Luís. Os votos de Manuel vão para o Manuel Luís e os vOtos 
de Luís vão para Manuel Luís. Os votos da repúbJica vão 
para a república, e Os da monarquia parlamentarista vãO para 
o parlamentarismo, somando-se aos da re:p:iblica parlamen-
tarista. - · 

Encerro as minhas palavras, Sr. Prf::sidente, dizendo que 
tenho absoluta convicção de que o nobre Ministro Paulo Bros
sard haverá de rever e colocar uma cédula com três quadros. 
Mil vezes aquela que foi vetada, mas que linhã apenas tiês 
resultados. 
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Este meu pronunciamento foi feito num dia com_o hoje, gados e outros profissionais liberais que não fornecem recibo 
porque está marcado para as 18h o sorteio para se saber, do pagamento de seus _serviços, por aqueles empresários que 
na forma e no sistema de governo, quem ganha o número ~e lJJiiiz:g.m do chamadQ ca,ixa dois. 
um e quem ganha o número dois. Ora, isso nãué-urita Catilpa-- Uma terceira e significatiVa Varitagem: desse impOsto é 
nha de cerveja para saber qual é a número um. Vamos decídir ser de fácil cobrança. Não há necessidade de _carnês, de guias, 
os destinos do Brasil! basta que haja a movlmeritação do dinheiro através do banco. 

Era o que tinha a qizer, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr•~ e Srs. Senadores, sem sombra de dúvi-
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) --:--"Concedo da essas são três característiCaS significativaS;- -que -aevei'iaril 

a palavra ao nobre Senador Ney Maranhão. eStar presentes em fôâo tTPO de-impostO: Oxalá todos os nossOS 
tributõs-Se apreseotaSSei:n cOITi essas Vfrfudes. Entretanto, no 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. Pronuncia o cotejo dessas vantagens com as suas desvantagens, é forçoso 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr' e Srs. Senadores, concluir que a melhor virtude do IPMF é sei' transit6riô. 
nesse início de ano legislativo, esta Casa do Congresso se Nas circunstâncias atuais do nosso País sou levado a aca-
transformou no foco das atenções de todo o Brasil, dado tá-lo como temporário, por ter sido a única solução que surgiu 
que aqui está em tramitação a Proposta de Emenda à Consti- até agora para soluCionar, na prática, õ problema de caixa 
tuição no 2, de 1993, que, dentre outras modificações gene rica- do Governo. Muito se tem reclamado da instituíção desse 
mente denominadas de ajuste fiscal, cria o ImpostO PrOviSórfo imposto, mas páU.ca proposta concreta surgiu EOr parte daque-
sobre Movimentação Financeira- o IPMF. ------- --leSqu-e o criticam para ieSoJVer o pro6leina-fiSCãl do Brasil. 

Grande celeuma tem criado este imposto, principalmente Todavia, encareço ao Governo algumas medidas que. 
entre empresários e banqueiros, pois nele vêem com mais a meu ver, são indispensáveis para tirar o Brasil da situação 
destaque a face das suas desvantagens, esquecendo-se proposi- caótica em que se encontra. Inicialmente, é necessário que 
tadamente de suas vantagens. _ o sistema fiscal seja realmente simplificado. A proposta inicial 

Usualmente vantagens e desvantagens desse imposto se era que o IPMF substituísse outros tributos. Essa idéia não 
equilibram, sendo cada uma delas em número de três. Uma pode ser abandonada, devendo ser retomada ra sua regula-
primeira desvantagem é ele ser considerado um imposto infla- mentação. 
cionário, por incidir em cascata sobre os produtos; em razão Outra medida que julgo de todo indispensável é reduzir 
disso, quanto mais elaborada uma mercadoria, maiS IPMF os gastos públicos, transformando o Estado, onipresente em 
incidirá sobre ela. Calcula-se, por exemplo, que, no processo quase todos os setores da economia, no Estado necessário 
de produção do frango, haverá a incidéncia desse imposto à realidade do nosso País, que procure dar atendimento às 
cerca de onze vezes, desde a produção dos ovos galados até necessidades básicas da população, e que, através de ações 
a venda do frango abatido ao consumidor. Na produção de económicas bem pensadas e articuladas, procure reduzir a 
um calçado de_ couro, o tributo seria cobrado outro tanto grande distância que separa ricos e pobres. -Corno medida 
de vezes, desde a aquisição do boi que irá produzir o couro emergencial é preciso- atacar com todas as forças o problema 
até a venda do sapato ao seu usuário. Dada a complexidade da fome que aflige cada vez mais um número maior de brasi-
do cálculo do seu montante nas várias etapas do processo leiros. Não podemos deixar que o nosso País se transforme 
produtivo, torna-se muito difícil prever a verdadeira dimensão numa outra Somália. 
do s~u impacto inflacionário. _É de todo indispensável também que o Governo tome 

Outra desvantagem inerente a esse imposto é o fato de me.çlid~ urgentes no campo da ~egulam~ntação da nosso_ç_co~ 
criar dificuldades para o ingresso de produtos brasileiros no nomia, promovendo nova legislação _que regulamente princi-:_ 
exterior, de vez que o seu preço final estará recheado~ di -- paTriieiite ã a:çãõ-àoSOiígopOITC:is, -dõs nlóTIOP6ITos e dOs cartéiS-, 
tributo. É praxe no comércio internacional isentafenl-se de "j:iarã que -eles se- submeta-iri-às-leiS-do-Paíii e não-o País -se 
importar as mercadorias destinadas à exportação, uma vez submeta aos seus interesses. 
que os países exportam produtos ou serviços, não impostos. Por fim, Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Senadores, se apro~ 
No caso do IPMF não se poderá nem saber esse montante varmos o IPMF, como eu creio que o faremos, só nos resta 
por ser cobrado em cascata, em fases e épocas diferentes esperar que seja realmente provisório, e que a queda da infla~ 
da produção. ção determine o mais rápído poss_ível a sua inutilidade, ou 

Há de se considerar, em terceiro lugar, que esse é um então, o que seria mais desejável, que na revisão constitucional 
imposto próprio de _economias inflacionadas, em que a movi- de outubro consigamos criar para o Brasil um novo sistema 
mentação de dinheiro através dos bancos é grande, principal- tributário mais simples, mais justo, mais abrangente e menos 
mente em aplicações que resguardem o valor da moeda. Com sonegável. 

n
. fiação baixa, a ponto de tornar desprezível a remuneração DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. NEY 

dinheiro pelos bancos, diminui-se a movimentação bancária MARANHÃO EM SEU DISCURSO: 
d dinheiro, c aumenta~se o papel-moeda em circulação, o Jornal do Brasil 
q e determinará re_dução drástica na arrecadação do imposto. A ALMA nO NEGÓCIO 

Em contrapartida, o IPMF apresenta três vantagens mui~ 
tolimportantes para qualquer tributo: a primeira é a sua_abran- Vem em boa ·hora a medi~a provisória que __ p~opõe a 
gêlncia. O imposto atinge a todos desde que efetuem quãlquer- revogaç3o da Lei n9 8.200, que permitia uma troca no índice 
transação financeira com bancos. Hoje em dia o número dessas de correção do bálanços anuais, possihilitando às empresas 
pessoas é cada vez mais crescente, sendo pois muito grande transformar lucros em prejuízos. A perda na arrecadação, 
o número dos contribuintes do imposto. de_ cerca de Us$13,2 bilhões, lesou seriamente o Fundo de 

Outra vantagem do IPMF é ser ele pago também por . PafdclpiiÇão e··Iê.vou a maioiia· dOS gOVéniâdo-r-es aO"-Süpe.rmo:. 
aqueles que se refugiam na economia informal, por aqueles Como disse um deles, "com essa lei os bancários pagavam 
que vendem sem nota fiscal, por médicos, dentistas, advo- imposto e _os banqueiros não". 
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Na verdade, o benefício não foi concedido aos trab3.1ha
dores, nem aos investidores em cadernetas de poupança que 
tiveram seus salários e rendimentOs implacavelmente expur
gados pelo Plano Collor I. A medida de hoje é um impórtante 
corretivo ao imperfeito capitalismo brasileiro, feito de capitali
zação de lucros e de socialização dos prejuízos-(até-rilesmo 
porque os preços praticados superam em muito a inflação 
dos últimos dois anos). __ 

Era de se esperar a grita dos banqueiros e empresários, 
mimados por privilégios e isenções, o pessoal que "prega o 
combate à sonegação e pede anistia fiscal", como diz Itamar 
Franco a propósito da grita paulista contra o IPMF. A reaç~o 
é perfeitamente ilatU.tal: os capitalistas brasileiros não gostam 
de pagar imposto, nem de concorrência. 

No Brasil, a economia de mercado ainda é uma utopia 
subversiva. O discurso liberal à ou trance do emppresariado 
só vale contra o Estado. No entanto, poucos ~tOres ec:onô
micos escapariam se o- Brasil decidisse ado ta r a legislação 
antitruste americana, destinada a-evitar que o gigantiSmo e 
a impunidade de dete;r:-m.inados grupos acabassem por dominar 
o Estado. 

O Brasil é o re_ino Po~ çartéis, oligopólios e monopólios .. 
Os setores de alim~nto~ industrializados, fumo e bebidas, hi
giene e beleza, artigos de limpeza e remédios são OligopO
lizad_os. Três grupOS: cOritrolam 70% do mercado do cimento
A Santa Marina )da Saint Gobain) detém 70% do mercado 
do vidro. A Nestlé é a rainha do leite em pó. Recentemente, 
uma ind~stria química andou reclamando contra a abertura 
da economia: haviam investido no Brasil porque aqui o mer
cado era cativo. Agora teria que aumentar seus preços para 
lucrar mais rápido. - - - -

o problema não é tanto o tamanho da empresa ou a 
percentagem do mercado que ela controla. A legislação ameri~ 
cana, por exemplo, não se preocupa necessariamente com 
o volume de um conglomerado industrial ou agrícola. Segundo 
Robert Katzmman, professo_r_de Di_reito Cooietcial ~a univer
sidade de Maryland, a idéia nos Estados Unidos é iinpedir 
que empresas se dediquem a práticas mqnópólíticas com o 
fim de controlar uma política de preços fora da competição 
no mercado de detennina,d.o produto. 

A lei americana não impede uma empresa de ser grande. 
Apenas evita q~e ela cresça de maneira nociya à competição 
e aos interesses do consumidor. Muitas vezes ela acaba tendo 
efeito sobre seu tanii;t.ilho, embora isso não determine sua 
aplicação. Razão pela qual, diz Katzmman não há nos Estados 
Unidos os imensos conglomerados empresariais., freqüentes 
na América Latina e na Ásia. 

A diferença está, pois, nos cont:r;oles sobre as empresas. 
~in setores onde o monop9lio é ine~tável, como na distri
buição de energia, leis estaduais e municipais complementam 
a legislação antitruste, estabelecendo comitês de cidadãos e 
funcionários públicos que fiscalizam a qualidade dos serviços 
e o aumento de tarifas das companhias. Syas sessões são aber
tas ao público, que também pode intervir. 

Aprovado há 100 anos, o Sherm2n Act, posteriormente 
comple~entado por algumas poucas leis, criou nos Estados 
unidos uma comissão federal encarregada de examinar transa
ções comexciais e fenanceiras- como fusões, variações exage
radas de preços, nomeação de uma mesma pessoa.para diógir 
várias empresas- - que eventualmente possam transgredir a 
legislação. O objetivo .é sempre preservar a competição no 
mercado Sem necessidade de regulamentação excessiva. 

Acha v e do mercado é a concorrência. Com ni.ais produtos 
à sua disposição. o consumidor garante seu direito -de-esCOlher 
o melhor ao preço que mais lhe condiz. Sem conglomerados 
dominando a vida económica, o empresariado também toma
se mais dinâmico, pois fica mais barato a entrada de uma 

-companhia num determinado setor. Finalmente a legislação 
antitruste determina uma relação menos promíscua entre o 
empresariado e as instituições do país. O abuso e o t~fiCÇl 
de influências são dificultados. 

Historicamente, o sintoma mais claro do grau de concen
tra-ção da economia brasileira é justamente -a" capacidade dos 
Setores monopolistas de formar preços. o-"co.D.trole~·-exê:icidq 
pelo governo através de organismos ~~mo o CIP (Q.e ~rj.ste 
inemória) apenas ratificava os monopólios e arbitrava a_cop.vi
vência dos diferentes cartórios. Resultado: em 1989, a infalção 
foi de 1.765%, mas o vidro subiu 3.268.% e a cimento 2.503%. 

Como reativar a con:troção Civil se 90% dos mate:riªi_s 
básicos de uma obra estão na mão de Cãrtéis que ~~nipulam 
a produção, controlam preços, fazem a distribuição, dominam 
a revenda e eliminam qualquer empresa que tenta desafiar 
o seu poder? Como o setor elétrico é remunerado em função 
do ativo imobilizado, tudo é superdimensioriado ·e superfa
turado, e depois repassado à sociedade- em Iómicl de tarifa. 
Isto também está por trás de uma constatação do Ba!J.CO Mun
dial: as empreiteiras brasileiras cqbram 30% a mais_ do que 
suas congêneres internacionais. As alienígenas não podelll 
entrar aqui, embora as nossas possam trabalhai" -na África 
~e até mesmo em Miami. Por quê? 

A boa lógica aconselharia abrir a economia. Os regula
mentos que tempos atrás protegeram nossas indústrias nascen
tes, hoje favorecem setores concentrados, ao limitar a impor
tação de insumos, matérias~primas, componentes ou produtos 
finais mesmo que o os preços no exterior sejam inferiores. 
O produto nacional mais caro acaba tendo mercado porque 
não há outra alternativa. 

Neste momento a retórica liberal muda de assunto, por
que no fundo ninguém quer caminhar com as próprias pernas; 
Isto faz com que o consumidor brasileiro seja obrigadà a 
adquirir produtos 110% mais caros que seu similar' no meicado 
externo. Tudo, bem entendido, em nome do nacionalismo 
e do patriotismo. 

A tese americana e, mais uma vez, que não é saudável 
grupos deterem impérios em diferentes setoreS da produção. 
No Brasil,. isto é prática correrite: empresas agem no setor 
do cimento, da agropecuária, mineração, siderurgia, papel, 
tintas, prospecção geológica, imobiliári:;a.s e hidrelétricas .. 

Há também o efeito deletério sobre os cqstumes provo
cado pela discrepância entre a retórica neoliberal e a re~idade 
oligopolista. Instala-se no País um duplo padrão de ptQrali
dade, um discurso hipócrita sobre as virtudes do me(c.adq, 
invariavelmente combinado com _a prática da concorrência 
irilperfeita. 

Chegqu a hora de mudar esse quadro. A hora de todos 
pagarem imposto e se habituarem a competir. A hora de 
umP. economi!l de mercado modema_ e. delllocrática. 

O SR. PRESIDENTE (C)lagas Rodrigues) -Concedo 
a palavra ao nobre Senador Carlos Patrocínio. 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL TO. Pronuncia o, 
Seguinte discurso.) Sr. Pré.sidente, Sr's. e Srs. Sen~do:çes, o 
·Senado vive hoje um momento crucial. A Sociedade e a Nação 
aguardam com ansiedade a votação da Proposta de Emenda 
à Constituição n~ 2/93, que está sendo apelidada de ajuste 
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fiSCãl. A atenção está, con-tudo, centrada na instituição do 
IPMF- Imposto Provisório sob'rê Movimentação Financeira, 
objeto de polémica e de paixão. 

Os setores Contrários- ao IPMF contam com um arsenal 
de argumentos para repudiá-lo, Relembro os principais: 

(1) Em vez de promover uma reforma fiSCãl ampla, cuja 
necessidade é indiscutível, o Governo cria mais unl tributo 
sob o disfarce da ''provisoriedade'', quando a experiência bra
sileira demonstra que, em matéria de· impostos, o "p" de 
provisório normalmente passa a "P" de permanente_. -
· (2) O IPMF é inflaCionário, pois estabelece uma cunha -

ftscal sobre 3 produção e'QS juros; incide em cascata e SU3 

cumtilatividade penaliza, sobretudo, setores com cadeias de 
produção maiS alongadas. . -

(3) É regressivo, pois tributa todos os contribuintes com 
a mesma alíquota, independentemente da sua capacidade con
tributiva e-da natureza das operações realizadas, sendo, pois, 
socialmente injusto.- - . · - --- , . - -

. ( 4) É ineficiente. dada ·a impossibilidade de expurgar sua 
incidência no preço final dos produtos a se-rem éxporiados. 

(5) Afronta dois princípios essenciais à democracia, ga
rantidos pela Constitu,içãá; à saber: a anterioridade, que .veda 
a cobrança de imposto _no ano em q-ue é ínstituído e a ilnuni
dade recíproca dos Entes Federados, que veda a uma esfera 
de governo tributar a outra. , . . . , 

· (6) sua arrecadação será bem inferíor à -eSt1iri3UVa-_-de_ 
US$ 7 bilhões anuais f~ita pelo Governo, em função das mu
danças.de c.omportamen.t9 dos correntistas, das exceções que 
advirão e da época em. que. passará efetivamente a viger. 

(7) Não serve para tapar os ro,mbos do orçamento, pois 
a receita dele derivada já está sendo loteada: 20% para habita
ção-popular e 18% para educação, gerando, pois, gastos adi
ciona.i&·-, , . , ·. _ 

(8) O IPMF é fr.u.tQ .de oportunismo perverso, pois o 
q-overno usou a proposta atraente da criação-:dq Imposto 
Unico sobre Transações Fhianceiras para~ffar mais uni tribu
to, com todos os defeitos do imposto -unico e sem sua única 
virtud~; a simplicidade. 

. Não obstante a il)lprocedência de alguns argumentos ex· 
postos, devemos reconhecer que a maioria deles procede; 
não pretendo pois contestá-los mas, ao contrário, louvar as 
entidades de classe pelo alerta que levantaram, em dezenas 
de n;~e"Q.sagens, exercit~ndo o sagrado di.reito- de _djS;Co_rc:lar e. 
de cobrar posição dos seus representantes no CongressO. 

.Daí, a minha me.ditação profunda .em torno do tema, 
buscando, no âmago das minhas convicções, encontrar a deci
são que melhor atenda aos interesses do País, nesta conjUntura 
tão _difí<;iL E, diante do meu dever de congressista, não hesito 

.. em extemar_a ·minha opinião e o meu voto favorável ao IPMF, 
a despeito dos aspectos. negativos suscita'dos. 

Com efeito, o Governo Itamar;assumindo em Uiil -mo-:. 
mento em que a estabilidade institucional foi posta à' prova, 
em que a crise económica, social e fiscal atingia seU ponto 
mais agudo, logrou obter apoio político das mais diversas 
correntes partidárias. TodC!s sentimos os riscos que-corria a 
Nação: risco de ruptura do tecido so.cial, risco de esfacela
'me~to do Estado e risco de ingovernabilidade. 

. Sua Excelência se propõe a enfrentar as quesfõeS mais 
graves que ameaçam a travesSia até a conClusão da revisão 
constitucionaL de 1993.e a realização das eleições gerais de 
1994. Entre estaS~CfueSlões, a questãO fiscae--suã=-p:ropostà 
çle Emenda à Constituição no Capítulo do Sistema Tributário 

. Nacional, não se restringia à criação do IPMF. A proposta 

contemplava, de fato, uma substancial reforma tributária, com 
o fim de 4 impostos (IPI, Imposto sobre Grandes Fortunas, 
Adicional do Imposto de Renda, Imposto sobre Venda a Vare
jo de Combustíveis) e a eliminação de 3 contribuições sociais 
sempre contestadas (o FINSOCIAL, o PIS/PASEP, e a Con
tribuição sobre o Lucro). Previa, .em conseqüên-cia, a substi
tuição dos 7 tributos eliminados por 4 tributos mais simples 
ou racionais: O imposto seletivo, o imposto s-obre ativoS.--a 
contribuição sobre Q valor agregado, além naturalmente, do 
IPMF. Não era uma proposta tão simplificadora quanto a 
do imposto único; mas também não era tão utópica quanto 
esta. 

Vimos o qu_e aconteceu: a Câmara dos Deputados prefew 
riu adiar a discus~ão_ c;ia r:eforma .tributária ampla para o final 
do ano, quando se iniciará ·a revisão constitucional, dada a 
complexidade técnica da matéria e a necessidade de negociar 
e conciliar os interesses da União, Estados e Municípios, pro
fu~dal!lente afetados pela nova discrimiiiação conStituciorial 
de rendas e competências. Mas vimos um Governo aberto 
ao diálogo e propenso a aproveitar todas as propostas já colo
cadas em discussão, como as dos nobres Deputados Luiz Ro
l?~rto_ Poi)t_e, Fláyio_ Roch_a e Lu.iZc Ç~rlQs_ Hauly 

Tudo indica que o Sistema TiibUfári:o_nãciOrial que surgir 
da reforma, exigLda pela sociedade, só terá plena vigência 
em 1_995, no próximo Governo. Enquanto isto, Itamar faz 
~(trâVesslâ, é hôS) no exercício da nossa responsabilidade de 
homens públiCos~ _temos a obrigação moral e o dever para 
com_a Pátria de ajudá-lo. 

Como bem demonstrou o Ministro Paulo Haddad, a arre
cadação federal, estadual e municipal é, hoje, no Brasil, da 
ordem de 22% do Produto Interno Bruto, descendo do nível 
de· 27% a que foi alçada pela reforma tributária do período 
de 1964/67, quando a economia era comandada pelo Dr. Bu
lhões e pelo Deputado Roberto Canipos:·A arrecadação-total 
deveria· situar-se, hoje, no patamar de 28 a 30 poi:' cento, 
ãUIÍletttando, pois, no mínimo deUS$ 25 bilhões. A Argentina 
por exemplo, foi capaz de, em doiS anos, recuperar a ·receita 
_públicat elevando de 16% a 32% do Produto Interno Bruto 
sua arrecadação. É um engarlo supor que os problemas brasi
leiros serão resolvidos com it manUteriÇãó oil mesmo queda 
da atual carga tributária real.~ ne_cessário_reformar, não para 
diminUir inas para aumeritar a arreca4açáo. - -
, _.., __ .é. sonegação, a evasão e a rebe~dia f_iscal atingem propor
ç_ões alarmantes. A economia informal, que não paga impostos 
está hoje cifrada pelos melhores economistas em U$ 200 bi
lhões, ou seja, cerca de 50%-da econOmia fOi'mal. lsto signi"fíCa 
umã perda na arrecadação de, no mínimo, 50% dos valores 
atualmente encaixados. -

A Receita Fédétal que, na década: de sessenta, no período 
da dupla Bulhões X Campos, contava com _12 _mil _auditores 

- fiScais;-hOje ·es-t3 reduzida a pouco mais de_ 5 mil·_ DesMOtivada, 
porque perdeu vários ínstruiriéntos de fiscalização. O MiDistfo 
Haddad nos dá conta de que a equipe será aumentada de 
dois mil novos fiscais no atual Governo e a Receita Federal 
receberá investimentos deUS$ 340 milhões para o seu reequi
pamento e informatização. O combate á sonegação que certa
.-!Jlen~ será priorizado poderá proporcionar urna receita adicio
nal de, no máximo, US$ 4 bilhões por ano, e levará tempo 
para dar frutos. Mas esta cifra é pequena para a União que, 
só em 1993, terá US$ 8 bilhões de dívida vencida junto ao 
público. Será conveniente resgatar ainda que a Ínetade dessa 
dívida vencida, para diminuir a ciranda fmanceira e baixar 
os juros pagos pelo Erário. · 
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A perda de US$ 13 bilhões na __ arrecadaçã9 do Imposto 
de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ desencadeada pela in
fausta Lei n" 8.200 nãg-setá; por certo, recuperada pela tardia 
e inóc_ua revogação adestro~ diploma legal. O estrago já está, 
em grande parte, feitO. As modificações no-IRPJ para 1993, 
sobretudo a que diz respeito à tríbutação exclusiva na_ fOnte 
das aplicações financeiras, em boa hora aprovadas pelo Con
gresso, reduzirão apenas, em parte, as perdas da receita, preju
diciais à União, Estados_.e Municípios. 

Neste quadro caótico das fina11ças pú-bfici"s_;-o IPMF surge 
como um mal Qienor. um remédio amargo a ser tragado- por 
todos nós. Mas_ que trará vários efeitos colaterais b~néficos,~ 
que passo a enunciar. 

No curtíssimo pràid, proporcionará um aumento d!! "recei:. 
ta, impossível de ser alcançado por outros meios. Ampliará 
a base contributiva, pois'osdébitos em contas correntes bancá
rias estão cifrados em cerca de 3 t;rilhões de dólª-res. Pela 
primeira vez, a economia -ii1formal nã_o ~e fu~~ará-a ?O_nt?bui~r 
para os cofres públicos: contrabandistas, narçotrafi~ntes, bi
cheiros, agentes económicos que atuaxn nos subterrâneos_ da, 
economia, e empresas 'cOin. caixa dois e-starão pagandO auto
maticamente, pois o lmPos~o indepCnde de declaração -e~' ~te 
mesmo, de fisCalização: ·- ___ _ _ _ · 

Pela primeira v~z. q Collgt"esso Na~iPn~I:, _e_m -ci€:feSa ~ 
sociedade fixa, a níVel. de Con_stituição, a alíquota máxima 
-0,25% e o período- de. vigência de unl imposlo --31 de 
dezembro de 1994. Estas cautelas são ma~s qu~ -sUfiCientes 
para salvaguardar os contribuintes e livrá_-los da disç_riqona
riedade do Poder Exe~~tf~O.. _- . ,--. , • 

Os aspectos -anti:.sociais do IPM~ ~~~ã9. eli_~in~Çqs por 
Lei Compleinéntar~-poisas alíquotas das cpptribuiçõ,e~ previ
denciárias Qos traball).adore~ ~rão .r~duzidas_ e os pr()ventos 
de aposentadoria e o.segi,lro-desemprego acrescidos _el)l per
centuais que neutralizem os efeitoS da sua incidência. O)íd_imo 
poupador será poupado, pois os sãldos das co_n~a~ de poupança 
receberão crédito adicional, equivalente à alíquota do IPMF, 
sobre os saldos que permanecerem na conta por prazo sUperior 
a três meses. A vinç1,1l_aç4q_ parcial do imposto a programas 
sociais garã.rifirá o in(G.lo do resgate-da dívida social, sempre 
anunciido mas nunca concretiiaâo-. · 

Não podemos ser írts'ei1SíVeiS ~ prOdução de centenas de 
milhares de moradias p-opulares que irão diminuir o déficit 
de12milhõesdeunjçlades. ~-,_ __-----C-~--- --· --

Não podemos ser insensíveis- à COàÇâO-de dezena-S de 
milhares de empregos na construção- civil que irão ·diminuir 
o exército dos desempregados pela crue~ recessão_. 

Faço, ainda, um apelo aos ilustres Senadores-Para apl-oVa
rem a minha emenda que reserva 5%_ da-a:rrecadaçãp rl:o_IPMF 
para o·custeio da saúde pública, que airavessa-u!)la situação 
caótica, 'deVido à escass_ez de recurso~ prçamentários~ A de
manda cte serviços de saÓ.de por· parte -da população Cresceu 
enormemente em função da. extensão do sistema de_ ·atendi
mento público aos não segurados da previdêni:là sOci~I; garârt~ 
tida pela Constituição de 1988. _-

Os recursos provenientes das contribuições sociaiS de que 
tratam os incisoST,Ire III do art. 195da Constituição des,t_i
nam-se a-financiar a seguridade- social.--Êsi3 ãbran'ge, hoje, 
a saúde, a previdênciã e a assistência Social, mas é- nOtóôo 
que a prevídênda açalnQ-ar_ca·a maior-parte dos reCucióS, dado 
o grande conting_ente_ de beneficiários e a ~xt~nsão dos bene
fíciOs previstos. -A s:níde e á assistênCia sOCütl são cié-stinã.dos 
os poucos recu~os que sobram. · - .,._ ·· ·- - -

Ademais, a arrecadação da contribuição previdenciária 
dos trabalhadores diminuirá em ponseqüén~ia da _instituição 
do IPMF, uma vez que a alíquota da .contribuição sofrerá 
um decréscimo de 0,25% para cOmpensar o IPMF que passará 
~ser devido. Assim serido, a principal fonte de financiamento 
da saúde será afetada desfavoravelmente. 

Urge compensar, pelo menos, exata nova perda. A nossa 
proposta, se aprovada pelos ilustres Pares, promoverá a indis~ 
pensável compensação no período transitório de vigência do 
IPMF, ao fim do qual todos esperamos debelada a recessão. 

Ao concluir minha oração, lanço um apelo a todos os 
segtm~ntÇIS_sociais e a tõdos os cidadãos que se mostram reti
centes, desconfiados ou mésmo revoltadoS-âiartte da iminente 
criação do IPMF. Reflitam sobre as gra,ves dificu.ldades do 
momento e a falta de alternativas fiscais, no curto prazo. 
Reforc~mos o crédito de confiança dado pela grande maioria 
ao _GovernO da travessí.a democrática e_est~demos nov;ts pro
poStas para a reforma fiscal ampla que será empreendida em 
breve e que é condição sine qua non para o equilíbrio macroe
conômico e a estabilidade monetária, sem as quais a demo
cracia ·poderá soçobrar. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) __:_ Concedo 
a-palavra ao nobre Senador Gilber:to ~iranda. 

O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB-AM. Pronuncia 
ó seguinte discurso.) -Sr. Presidente, s~ e Srs. Senadores, 
ao abrir o Jornal do Brasil de hoje., deparei-me com a: nOtícia 
de que o Sr. Carlos Rocha, presidente da Associação Brasileira 
d~s Indústrias de Informática, pronunciou-se a favor da extin
çãO -dos ·incentivos concedidos a empreendimentos na Zona 
Franca de Manaus. 

Segundo este senhor, os projetas aprovados ou prestes 
a serem aprovados pela Suframa estariam favorecendo empre
sas fantasmas, sonegadoras ou maquiadoras. 
· · ' Trata-se de uma denúncia infundada, pois os fatos descri
tos não são verdadeiros, 
· - ·A administração da Suframa está eritregue a pessoas sé

rias e criteriosas, não se podendo atribuir àquele órgão, de 
forma tão genérica e desprovida de elementos concretos, a 
aprovação irregular de projetas, 

.- Sr. Presidente e Srs. Senador~s, partindo a denúncia de 
quem partiu, não se poderia esperar outra coisa, senão- a 
calúnia e .inverdade e a retaliação contra a Suframa e· a Zona 
Franca de Manaus. - - · 

Esta Casa conhece, inclusive, aatuação do Sr._ Carlos 
ROcha, empresário qué sempre se bencifidoti dos favores go
vernamentais, pois enquanto vigente a reserva de mercado 
no setor de infOriiláfiCã, S. s~ e grande parte dos membros 
da Automática", antiga Abicomp, sem-pre Se utilizaram de arti· 
fídos para, de forma-mascarada e disfarçada, importar bens 
e componentes. 

·--Com a·queda da reserva.t o Sr. Carlos Rocha entrou em 
pânico _e passou a investir contra __ a importação dos compo
nentes e benS, o que deixa evidenciada a sua incompetência 
e o seu clientelismo junto à Associação que preside. 

Na realidade, insurge-se ele contra a Zona Franca:- de 
Manaus, porque não conseguiu implaritar, até hoje, um pro· 
jeto ·seu, já aprovado, do qual a minha empresa holdiog, la~ 
mentavelmente se associou há cerca de um ano,. 

O mencionado projeto, como salientei, acha-se aprovado 
há mais de 5 anos; mas n-ão foi ainda implantado por falta 
de recursos financeiro~, por parte do Sr. Carlos Rocha, tendo 
sido incluído na pauta da próxima reunião do Conselho da 
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Suframa a realizar-se no Amapá em 5 de m-arço próximo, 
para cancelamento. 

Estes, com toda certeza, são os prinCipais motivos que 
levaram o presidente da Automática a prestar tão despropo
sitadas declarações. 

Quero, neste momerfto, deixar· registrados o meu repúdio 
e a minha indignação contra essa atitude mesquinha _e impa
triótica de um empresário que somente age -de acordo com 
seus interesses pessoais, deixando à margem o interesse da 
sociedade_brasileira e, no cas'omais especificamente da Região 
Norte, que não pode prescindir do tratamento conferido pela 
legislação fiscal vigente. -- -

Era o que tinha a dizer, Sr. Presideiite. 

O Sr. Aureo Mello -Sr. Presídente, peço' a-palavra como 
Uder, para uma breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)·~ Conceâo 
a palavra ao nobre S_enador, que falará pela Liderança de 
PRN. 

O SR. AUREO MELLO (PRN-AM: Como Líder. Para 
uma breve comunicação. Sem revís-ão do orador.) -Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, esta com~nicaçãp prende-se ao f~lto 
de qu~, no dia de hoje, o Sr. Alvaro Botelho Maia, que 
foi Senador da República e Gõ-vernador e Interventofdo Ama
zonas durante vinte anos, completari_ã Cem anos de vida. 

O- Sr. Álvarõ -M"aiã -foi" um homeln que brilhou nesta 
Casa pela sua eloqUência; pela Sua Oratória e pelo seu saber. 
A sua administração n6 Estado do Amazonas marcou época 
tanto na capital, como no interiOr, porque S. -EX• fOi uin-àdnii
nistrador consciente, sereno, homem equilibrado, um -verda-
deiro juiz. -- - -

Nos tempos da mocidade, em dado momento, teve a 
coragem de dissolver o Tribunal de Justiça por causa de um 
ato que causou estupefação n0s meios populares. Chamado 
à Capital da Repúblíca, prefe.m renunciar ao postO a modi
ficar a sua decisão. Pouco depois, era eleito "Senador e, coi:riO 
tal, tornou-se realmente uma figura extraordinária. Depois, 
foi apontado por Getúlio ·vargas, durante todo o período 
do Estado Novo, como Inte ·ventar Federal. 

A Álvaro Maia, neste dia, quero ·mãnifestar, emborã do 
mistério da distânCfã em qU-e se i!ncoritra, depOis ae-cem anos 
de nascimento e da sua morte, a homenagem de todos os 
amazonenses, de todos os caboclos da minha terra que o admi
raram e o apreciaram demais. 

O Sr. Nelson Carneiro- V. Ex~ me permite um aparte? 

O SR. AUREO MELLO- Com muito prazer, nobre 
Senador Nelson_ Carneiro. 

O Sr. NelsOn Carneiro - Eu apenas goStarra- de d.ízer 
que a homenagem não pode ficar restrita aos amazonenses. 
Ela é endossada por todos que tiveram o prazei de conhecêwlo 
e de conviver com ele Desta Casa e lia outra Casa do Con·gresso 
Nacional. Álvaro Maia foi uffia grande figura, inclusive como 
homem de ótim3.s letras, num tempo em que o Amazonas 
era um buquê de grandes figur!iS inteleç_tuais. _ 

O SR. AUREO MELLO - Perfeitamente. Ele veio ao 
lado de Valdemar Pedrosa, que também era um homem de 
grande talento e extraordinária cultura. Realmente, Álvaro 
Maia foi escritor, tendO deixado uma bã.gagem imenSa de 
livros. Era um homem bondoso_, de coração grande; deixou 
no Amazonas uma quantidade enorme de edificaçõe-s. Aq 
mesmo tempo, traçou para a mocidade uma diretriz que, até 

hoje, é segUida: a diretriz do amaz01i.ismo veTdideiro e dos 
_princípios- que ele chamava de glebarismo. _ 

Sr. Presidente, agradeço, s_ensibilizado, a atitude de V. 
Ex~ em conceder-me esta oportunidade e solicito qu~ esta 
Casa se incorpore a este regozij'o, porque lembrar Alvaro 
Maiã é como lembrar. um feito memorável acontecido nos 
longes da História desta República. 

DOCUMENTO A Q_UESE REFERE O SR. AU
REO MELLO EM SEU DISCURSO .. 

Documento a que refere O Senador Aureõ Mello em 
-seu PronunciamentO 

Esta é a biografia de Alvaro _Maia 
Senador: Álvaro Botelho Maia 

(Álvaro Maia) 

Estado: Al:nazonas 
Segunda República 
Mandatos Eletivos e Similares 

Interventor Federal do 
Estado 1930 1931 AM 
Deputado Federal 
Constituinte 1933 1935 AM 
Governador do Estado 1935 10 11 1937 AM 
Interventor Federal d<i 

· Êstai:lo 1937 1945 AM · 
Senador Constituinte 1' 02.1946 31 01 1951 AM 
Govenadór dO EStado 1951 1954 AM 
Senador i• 02 1967 04 OS 1969 AM 
Total de Mandatos: 5 

· Total de Anos: 16 

Suplentes 
Manoel Anísio Jobim 
Flávio da Costa Brito 

PartidosPoUticos 
Partido Revisionista 1924 
Partido Socialista do Amazonas PS 1933 1935 
Partido Social Democrático PSD 1945 1966 
Aliança Renovadora Nacional ARENA 1967 1969 

--- ------ ---

Cargos Públicos Exercidos 
Secretário da Prefeitura de Manaus. AM 
Secretário da Prefeitura de Porto Velho. RO 
Secretário de Educação e Cultura. AM 

Cargos Públicos Exercidos 
Professor Público Secundário do Colégio 
D. Pedro II. AM 
Interventor Federal. 1930 1931 
Inspetor Federal de Ensino, Mec. RJ 
Interventor Federal do Amazonas. AM 1937 1945 
Presidente da Cai:X:a Económica Federal, 
Em Manaus. AM 
Outros Dados Politicos 
Professor de português e moral e cívica, colégio D. Pedro 
-!I~ ~~~I!~ L AM~-~g{çssQr 1_19 _E.iP _çle JaneirQ;_J~_olégio São 
Bento, Santos Anjos, CrUZeiro âo Sul, 1931. Participou do 
Movimento da Aliança Liberal, sendo um dos líderes no AM 
d~}{evqluç_ão de_ 1930. __ FQi jqnjali~ta com aty.açã_Q em Mana:Us 
e no Ric{de Janeiro. Realizou a refonna do tribunal de Justiça 
do Estado, quando interventor. Governador eleito do Ama"', 
zonas entre 1935 e o Golpe de Esiado de Novembro de i937. 
Continuou no Cargo, como interveittoÍ' Fedenil, áté 194~, 
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No Senado, primeiro mandato: Presidente da ComissãO de 
Relaçõe_s exteriores. S~gundo Mandato: Membro da Com.issã_o 

·de Educação e Cultura·. DeiXou inúmeras ·obras publicadas. 
Foi- membro da Academia Amazonense de Letras. 

Informações Pessoais 
Data Nascimento: 19-02-1893 Local: Humaitá-AM 
Data Falecimento: 04-05-1969 Local: Manaus'AM 
Sexo: Masculino Religião: Iri.strução: Superior -

Escolaridade 
Secundário: Ginásio Amazonense 

D _ Pedro II Manaus-AM 
Direifo: Faculdade de_ J?ireito Rio-RJ 

Prof"assões Exercidas 
Jornalista, Professor, f~ncioJ?.ário Público 

Atividade Principal 
Magistério, Público 

Informações Familiares 
Nome do Cônjuge: Amarilis Cavalc;mÇ. Maia 
Nome da Família: Adolpho Cavalcanti 
Data do Casamento: 27-03-1922 LoCal: Be!ém-PA 

Filiação 
Nome da Mãe: Josefina Botelho Maia 
Nome do Pai: Fausto Perç_ira_Maia 

Obras Publicadas 
"hnperialismo e separatismo" (tese) ... A Bandeira Nacional 
como símbolo e emblema da Pátria" (tese) ... -o Português 
lusitano e o Português brasileira~ léxica e sintaticamente consi
derados"(tese). ") Ritmo na Língua Nacional" (tese). "No 
limiar do centenário "(conferência). ''Y_çlhos ç n.Ov9s _h_o~
zontes "(conferência). "Canção de fé _e, esperança " (confe
rência). "Antes das férias'' (conferência). "Ein toniõ do caso 
do Amazonas" (estudo). "Em nome dos Amazónas "{ éstudo). 
"Panorama Real do Amaiorias"_ (estudo). "As responsatii
lidades revolucionárias da juventude "(conferência). "Eni mi
nha defesa,. (estudo). "A-nova Política do Brasil" (Estudo). 
"Pela Glória de ajurieaba" (estudo). "D. Pedro Il e a república 
"(estudo), "Nas paliçadas de Dezembro" (Estudo). "Noite 
de redenção"( divagações espiritualistas). "Na vanguarâa da 
retaguarda" (Crônic;aSe Estudos). "Gente do~ seringàis "(nar
rativas). "Buzina dos ~arail.ás" (PociDasr -~'&iradâ0" (Ro
mance). "Nas Barras do Pret6rio "(defesa). "Banco de Canoa 
"(cenas de rios e seringais do Amazon3.:s). "Fringeliifé cerra
ções" (Poemas). "Nas tendas dos emaús'~ ( divagaçõêS éSpli'itu
listas). 

ReferênciasBibüográficas 
Sousa, José Ferreira de, Rui-Pai'aninfo· dos Bacharéis. Rio 
de Janeiro, nasa Rui Baborsa1 1949. 42 p. (STF, Ministéiro 
da Justiça, UnB). Cysneiros, Amador. Parlamentares Brasi
leiros .. Rio de Janeiro, 1953. V. I. 108 p. (Câmara). Silva, 
Gastão- Ferreira da. Constituintes_ de 46. Dados Biográficos. 
Rio de Janeiro, 1947. 331 p. (Cámara). Godinho, Wanor R. 
e Andrade, Oswaldo. Constituint~ ~asileiros de 1934. Rio 
de Janeiro, 1934. 304 p. (Senado e Câmara). Santos Lins, 
José dos. Prefácio Prof. Arthur César Ferreira Reis ___: Seleta 
Literária do--Amazonas. Série Raimundo Monteiro. Governo 
do Estado do Amazonas, Manaus, 1966. 303 P ._Ilustração: 
Godinho, Wanor R. Constituintes Brasileiros de 1934. Rio 
de Janeiro, S. ED., 1934. p.19. 

Comparecem mais os Srs. Senadores: 
Beni V eras 
Carlos Patrocínio 
Dirceu Carneiro 
Epitácio Cafeteira 
Garibaldi Alves 

- Gilberto Miranda 
Henrique Almeida 
Lavoisier Maia 
Marco Maciel 
Pedro Teixeira. 

O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues) -Os nobres 
Senadores ouviram o apelo do nobre Senador Pedro Símon. 
Indago - porque- esse é um dire~t_9 ~ os oradores _inscritos 
se abrem mão da sua inscrição na sessão de hoje, para passar
mos imediatan~.:nte à Oidem do Dia. 

. qs Srs. S~nadores que concoi'darrt com o apeio quC:iram 
permanecer serttados. (Pausa) - -

Aprovado. 

o.~r. Affonso Camargo --Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

. _ ,Q SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador. 

O SR. AFFONSO CAMARGO (PTB- PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, V. Er é um rígido 
seguidor do Regimento e tem tido o meu apoio permanente. 
Tenho uma dúvida a colocar. -

O art. 156 do Regimento dispõe: 

_ "Art. 156-A primeira parte da sessão, que terá 
a duração de uma hora, será destinada à leitura do 
expediente( ... )"'_ 

Em algumas ocasiões, fui solicitado a falar durante a 
Hora do Expediente para "não cair a sessão", que é a expres
sã9 -q-ue se usa. En~ão, pergunto se há outro dispositiVo que 
P<isSibilite antecipar oü encurtar a Hora do Expediente por 
apelo de liderança; ou, realmente, a Hora de Expediente 
é de uma hora? Estou apenas querendo me informar a este 
respeito. 

O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues)- Temos essa 
fase da sessão destinada à leitura do expediente, e os oradores 
ocupará~ a tribuna de acordo com a inscrição, tendo cada 
um 20 mmutos. 

Então, teríamos que esperar mais meia hOtà; mas, consi
derandc;> que esse é um direito dos Srs. Senadores, e como 
houve um apelo do nobre Líder PedrO SimOn, indaguei' dos 
Srs. Senadores se estavam de acordo em abrir mão de sua 
inscrição na sessão de hoje, para pass8rinos à Ordem do Dia. 
E, consultados, os Srs. Sena<J,ore_s conçordaram, _tendo em 
vista que o dia de hoje é-uni -dia excepcional, e há matéiia 
da maior importânCia que muitos Senadores gostariam de vo
tar. Houve, assim, uma desistência; os Srs. Senadores abriram 
mão desse direito, e, só por isso, estamos passando à Ordem 
do Dia. - - - -

Apesar disso, o nobre Senador AUi:eo Mello pediu a pala
vra como_ Líder, e não pude negar-lhe esse direito. V. Ex~ 
_agora levanta essa questão de ordem, que também ouço com 
todo o respeito. 

O SR. AFFONSO CAMARGO - Sr. Presidente, sem 
querei" .dialog~r com a Mesa, gostaria de- saber se estamos-
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agora adotando uma praxe. Porque, repito, comigo já Ocorreu 
o contrário: houve insistência para que eu proferisSe uma 
oração, a fim de evitar que a sessão ''caísse", pois ela teria 
que ser de uma hora. 

Então, na medida em que, por desistência de oradores, 
a Ordem do Dia poderá ser diminuída no-seu terilpo, eStimas 
criando uma nova forma, uma nova jurisprudéncia -aqUf iio 
Senado, ou seja, quando não houver oradores suficientes pa:rà 
completar a Hora do Expediente de determinada sessão, esta 
não cairá. Creio que estamos realmente fazerido Ulna modifi
cação. Não tenho nada contra; só quero que istO fiqtie- escla
recido. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Esclareço 
mais uma vez a V. Ex~: não há falta de oradores; não é por 
ausência de quorum; pelo contrário, temos hoje uma boa 
freqüência. O que houve foi uma desistência dos Srs. Senado
res. Mas se V. Ex• deseja falar, pode fazê-lo na forma regimen
tal. Seria necessário que todos concordassem, para podermos, 
então, antecipar a Ordem do Dia. Estaríamos trabalhando 
em vez de fazer discursos, respondendo, assim, à crítica que 
fazem contra esta Casa, lá fora, aqueles que nao- simp-atizàm 
com o Poder Legislativo. Iríamos, então, desistir dos discursos 
e passar ao nosso trabalho, com a concordância de todos 
os Srs. Senadores. 

Se V. Ex• desejar ocupar a tribuna, poderá fazê-lo na 
forma regimental. -

O SR. AFFONSO CAMARGO ..:... Sr.l'resiaente~ não 
quero ocupar a tribuna; quero apenas me· esclarecer. Agora 
já sei que, por desistência de oradores, a Ordem do Dia poderá 
ser diminuída no seu tempo. Já tenho conhecimento disto. 
É a primeira vez- Cfüe vejo aconteCer isto aqui no Senáâ_o:
Mas concordo com a decisão de V. Ex~ 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Decisão do 
Plenário, se V. Ex~ permite. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -A Presi· 
dência recebeu o Ofício n' S/18, de 1993 (n' 75/93, na origem). 
de 16 _do corrente, através do qual o Governo do Estado 
de Goiás solicita, nos termos da Resolução n~ 36, de f992, 
do Senado, autorização para a rolagem de Letras FinanceiraS 
do Tesouro do Estado de Goiás, vencíveis ém 15 der março· 
próximo. -- ~ -- -- --- -

A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Eco
nômicos. 

O Sr. Chagas Rodriiues, Jo Vice~Pre$iderife, __ deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Hum
berto Lucena, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -~Sobre a ~ 
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~ SeCretáiio. -

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 165, DE 1993 

Requeremos urgência, nos ierriiOs ào art.--336, alín6à b, 
do Regimento Interno, para o Projeto de Lei do Senado Fede
ral nÇ> 67 de 1992, que estabelece as diretriies e -Iíxa -as bases 
da Educação Nacioinal. 

Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 1993. - Alfonso 
Camargo - Albano Franco - Aluízio- Bezerra - Álvaro 
Pacheco - Amir Lando - Áureo Mello - Bello Parga -
Beni V eras- César Dias- Carlos Patrocínio .....:.....Cid Sabóia 

de Carvalho - Darcy Ribeiro - Dario Pereira ---Diiceu 
·carneiro- Divaldo Suruagy- Epitácio Cafeteira- Esperi
dião Ami~- Francisco Rollemberg- Garibaldi Alves Filho 
-Gerson Cama ta- Gilberto Miranda- Henrique Almeida 
- Hydekel Freitas- Iram Saraiva -_.:.: .. :Jrapuan Costa Júnior 
--João França .--:.._ JoãQ Ro_cha - José Fogaça - Juvêndo 
Dias - Lavo!sie-r-Mcüã :- J;..ev_y .. Dias ..::_ L_oúr~l!l:b~jg ~tiiu~S 
Rocha- Lourival Baptista- Lucídio Portella- Luiz Alber
to- Magno Bacelar- Mansueto de Lavor- Márcio Lacerda 
~Marco Maciel - Marluce Pinto - Mauro Benevides -
Meira Filho -Moisés Abrâo - Nabor Júnior- Nelson 
Ca_rneiro-:- Nelson Wedekin- Ney Suassuna- Odacir-Soa-

- __ -re-s ~OnOfre Quiilan - PedrO Simon - Pedio TetXeira 
- Rachid Saldanha Derzi - Rai:õúiriâO Lira _: RÕiüiidO 
Aragão- Valmir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -O requeri
merito lido será apreciado após a Ordem do Dia. 

Sobre a mesa, comunicação que Será lida pelo Sr. 1 ~ Secre
tário. 

É lida a _s~guin.te: 

Brasília-DF, 17 de fevereiro de 1993. ~ 
Exm<? Sr. 
Senador Humberto Lucena 
M. D. Presidente do Senado 
Nesta. 

Pela presente, comunico à Casa que viajarei ao exterior 
do día 2Ç> de fevereiro até o dia 8 de março, no mais tardar, 
sendo que a viagem é em caráter particular. 

Esta Comunicação é_ feita para at"ender disposiç<io regi
mental. - Senador Nelson Wedek.in., 

O SR. PRESIDENTE (Humbertó Lucena)- A Com uni· 
cação lida vai à publicação. 

Sobre a .m_es~, Ato da Mesa Diretora do Congresso Nacio
nal que será lido pelo Sr. 1• Secretário. 

É lido o seguinte 

ATO DA-MESA i>JRETORA 
DO CONGRESSO NACIONAL~ • 

A Mesa Diretora do Congresso Nacioinal, em cumpri-
mento da atribuição que lhe confere_ o §_ 2Ç> d.o ___ ait. 49 da 

~Lei n.,.. 8.624, de 4 de fevereiro de 1993. que dispõe sobre 
o- plebiscito que definirá a forma e o sistema de governo e 
regulamenta o art. 2Ç> dO Ato das Disposições ConstitucionaiS 
·Tr~nSlt6rias,_::auenido pe1a Emenda ConstituciOnal -n9 2. íaz 
baixar o seguirtte: 

Ato 

Art. lÇ> Para a definição eril-]?lebiscito da forma (repú
blica ou monarquia consfttú.donal) e do sistema -.d~ _governo 
(parlamentarismo ou presidencialismo). poderão ser registra
das pela Mesa Diretóra do CongressO Nacional três frentes 
parlamentares que representarão as diversas correntes de pen
samento. 

Art. 2Ç> Os __ órgâos_-diretívoS das Freiües Pada~entares 
poderão ser integrados por Parlamentares em ex~rCí~io itos 
P.oderes Legislativos Federal, Estadual e Municipal. 

Art. _3~ Os instituidores das Frentes Parlamentares, pa
ra efeito do registro a· que se refere o § 29 dO -ãit. 4Ç> da 
Lei nÇ> 8.624~ de 4 de_Jeverei~o de 1993__~ comunicar~o à_:M~s3: 
Diretora do Congresso Nacional, no prazo máximo: de três 
clias, contado da publicação deste ato, a sua constituição. 
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Parágrafo único. A comunicação a que se refere este 
artigo deverá ser instruída com certidão, passada pelo cartório 
competente, que comprove o registro da Frente sob_ fonna 
de sociedade civil, com estatuto e programa definindo as carac
terísticas básicas da forma e do sistema de governo que defen
derá. Deverá ainda ser indicado o nome com o qual funcionará 
a Frente Parlamentar. -

Art. 4" Havendo comunicação de duas ou mais Frentes 
Parlamentares que representam uma mesma corrente de pen
samento, dentre as opções estabelecidas no art. 2" do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias, (Lei n9 8.624/93, 
art. 4<:>, § 39), considerar-se-ão, para registro, entre outros 
requisitos fixados ao critério da Mesa e plenamente justifi
cados, a anterioridade da comunicação à Mesa, da aquisição 
da personalidade jurídica, e a representatividade das Frentes 
em disputa. 

Art. 5• Da decisão da Mesa, na hipótese do artigo ante
rior, poderá, no prazo de 24 horas, contado de sua comuni
cação às Frentes interessadas, ser interposto recurso, sem efei
to suspensivo, para o Plenário do Congresso Nacional, desde 
que apoiado por, no mínimo, dez por cento dos Congressistas 
(Lei n' 8.(124/93- art. 4•, § 4•). 

§ 1'? Recebido o recurso 1 o Presidente da Mesa convo
cará e fará realizar, dentro do prazo máximo de vinte e qUatro 
horas, sessão conjunta do Congresso Nacional, para sua deli
beração. 

§ 2'? Aos trabalhos da sessão aplicam-se, rio que couber, 
as disposições estabelecidas no Regimento Comum. 

Art. 69 A decisão da Mesa ou, no caso de recurso, do 
Plenário do Congresso Nacional, constará do termo de registro 
da Frente Parlamentar a ser encaminhado, em cópia autenti
cada; ao Tribunal Superior Eleitoral, juntamente com a res
pectiva composição e os nomes de seus representantes legais. 

Art. 7• Este Ato será publicado e distribuído em avul
sos e passará a vigorar a pàrtir de sua publicação no Diário 
Oficial da União. 

Congresso Nacional_, fs de fevereiro de 1993. -Senador 
Humberto Lucena, Presidente da Mesa Diretora do Congresso 
NacionaL 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - O docu
mento que acaba de ser lido será enviado ã publicação no 
Diário Oficial da União, no Diário do Congresso NaCional 
~.em avp.lso~ara que px:oduza os se_.y$ __ clevido$.~~eitosJ.ega}.s-

Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 1 '? s-ecre
tário. 

É lida a seguinte. 

... Sr- Presidente, 
Comunico a V. EX' nos termos do art. 39, a, do Regimento 

Interno, que me ausentarei do País no petíodo de 19-2-93 
a 8-3~93, para participar de uma palestra sobre Tecnologia 
para Países do Terceiro' Mundo, na. Columbus University, 
emNewYork-

Sala_· das Sessões, 18 de fevereiro de 1993. ~-Senador 
Ney Suassuoa. · -

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) -A comuni-
cação lida vai à publicação. _ 

Esgotado o tempo destinado ao Expediente. 
Passa-se à 

ORDEMOODIA 

Sobre a.m~sa, requerimento que será lido pelo Sr. 1'? 
Secretário. 

É lido e aprovado.o seguinte 

REQUERIMENTO N• 166, DE 1993 

Nos termos do art. 175, alínea d, do Regimento Interno, 
requeiro inversão-da Ordem do Dia, a fim de que a matéria 
consta:íite"do item n"' 3 seja submetida ao Plenário em 1<? lugar_ 

Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 1993. - Epitácto 
Cafeteira •. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Aprovado 
o requerimento, será feita a inversão solicitada. 

Passa-se à apreciação do item. 3 da pauta. 
Item 3: 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
N'2, DE 1993 

(Incluída em Ordem do Dia nos termos do art. 361 do 
Regimento Interno.) -- , · · · · ~· 

Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda 
à Constituição n•2, de 1993 (n• 48/91, na Cântara dos Deputa
dos), que altera dispositivos da Constituição Federal (Sisteina 
Tnbutário Nacional), tendo 

Pareceres, sob o<? 25 e 34, de 1993, da Cofuissão 
De Constituição, Justiça e Cidadania, 1'? prónuncianie'nto: 

(sobre a proposta) favorável; 29 pronuneianlento: (sobre as 
Emendas n•s 1 a 40) contrário. 

A Presidência lembra ao Plenário que, nos termos do 
art. 358 do Regimento Interno, encerrou-se ontem a discussão 
da matéria_ 

Esclarece ainda que, para encaminhar a votação da maté
ria, qualquer Senador poderá usar da p~}êlV!a_ pelo prazo im
prorrogável de cinco minutos, conforme o dispoSto no art. 
14, item V, e art. 308 do Regimento Interno. 
--· Passa-se à·votáção.da matéria_ 

O Sr. Josaphat Marinho- Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votaçãq_ , 

O SI!.. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Para enca
minhar, concedo a palavra ao nobre Senador Josaphat Mari
nho. V_ Ex' dispõe de 5 minutos. 

OSR. JOSAPHATMARINHO.(PFL- BA. Para encami
nhar-) ____..Sr. Presidente, ·srs. Senadores, há dois dias, fiz 
análise pormenoriZada desse projeto de emenda à Consti
tuição, sobretudo do ~gulo de sua ínconstitucionã.lidade, e, 
.de modo particular, quanto ao chamado Imposto so~re Movi-
mentação FiQ4nceira. . 

Nessa oportunidade, observei que, no ttarticular do im
posto, o prOjeto fere a Con&~túição no Seu ~sistema e no seu 
espírito. O projeto' desrespeita .o princípio que dete.rmina que 
se deve consid.erru:~ tarito quanto possível,,a c3.p3;cidade econô.
mica do çontribuinte- O projeto também despreia, ou repele, 
o. princípio da anualiçiade, que obrig'!: que qualqUer-tributo 
conste do OrÇamento. O projeto contrari3 o priricfpib relativo 
·à ·anterioridade, visto que .se pfetende instituir o tributo para 
cobrá-lo ainda e1)1 1993. Como ire .não bastasse, o projeto 
afronta um princípio tradicional nà""l?~deração desde 1891, 
o 'da im~nidade recíproca entre .a....,.Un~o, os Es.tados e os 
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Municípios. Além diSso, o projeto é extremamente inconve
niente. 

A respeito dele, aliás, o ilustre economista Ainold Bar
berger fez comentários, examinando reflexos da crise fiscal 
brasileira, e assinala nesta passagem: 

.. Verifica-se-de imediato q'ue ésse tipo-de imposto 
acabaria con-stitUindo um incentivo signifiCativo para 
que as pessoas procurassem manter seu dinheiro sob 
a forma de moeda. Haveria também uma tendência 
de aumento na evasão de outros impostÇ)s,_ se estes 
continuarem a existir. Grand~ parte das transações se
riam efetuadas em dinheiro, e isso levaria a u~a_evasão 
dos outros impostos e a urit ·a'umento 3rti:ficial - na 
demanda de moeda corrente." 

A par desses inconvenientes, considcirados por um técni
co~ há que notar, Sr. Presidente, rapidamente, que esse impos
to agrava os custos de todos os produtos pela sua incidência 
em cascata. Ocorrendo tal~ agrava a elevação dos preços, 
visto que não há custos agravados que não resultem em aumen-:_ 
to de preços. ~ _ 

Mas tudo isso.o Governo está quererido impor em nom~,. 
da necessidade de aumentar caixa, esquecido- de q\le um im
posto, estabelecido em caráter transitórío para vigorar até 
dezembro de 1994, e que não entrará em vigor senão no 
segundo semestre de 1993, não tem condl.Çães de arrecadação 
para salvar o Tesouro Federal. 

Quando, portanto, se combate o tributo, o que se está 
fazendo é defender princípios e o intere_sse coletivo. É por 
isso que podemos pedir ao Senhor Pre:sidente Itamar Franco 
que não se irrite, como está se re\'ela-ndo irritado com os 
que combatem o imposto: sejam políticos, empresários ou 
cidadãos de qualquer outra categoria. 

Compreenda Sua Exceléncia que na democracia -é do 
diálogo que resulta o acerto, é da contrariedade que emana 
a verdade. Só há unanimidade de ponto de vista nas ditaduras. 
Mas as ditaduras não são regimes compatív_eis co~ a <;l_ignidã_d_e 
do homem. . 

Seja quem for contrário ao tributo, não se justifica que 
Sua Excelência o considere mali brasileiro. Atente o ilustre 
Presidente da República que nesta Casa inesmo um eminente 
Senádor vai .votar com o p-rojeto pela ética âa tolerância. 
O nobre Senador José Paulo Bisol~ ainda ontem~ dizia -
e com muita razão -que este projeto, pela mistunl de maté
rias que faz, pela enormidade do que nele se contém, não 
é, em verdade, um projeto de emenda; é um ato institucionál. 

Mas, Sr. Presidente -e eu tenho que andar depressa 
para não violar O tempo, por isso não poderei me demorar 
nos diferentes aspectos- há um outro ponto que-quero levar 
ao conhecimento da Casa, manife~tando-lhe oposição. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)(Fazendo soar 
a campainha.)- Nobre Senador Josaphat Marinho, lamento 
informar que seu tempo está esgotado. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Sr. Presidente, peço 
a V. Ex• a tolerância apenas para que eu leia este documento 
e encerre. 

Trata-se da emenda relativa à criação da ação de interpre
tação constitucional. Quando cuidei da matéria, mostr~i a 
incompatibilidade desta disposição com o sistema judiciário 
do País. Seril>·um absurdo a interpretação dogmática que 
se pretende estabelecer. Mas hoje recebi- e peço a atenção
dos ilustres Senadores para o pormenor '- recebi notas que 

me foram enviadas pelo eminente Presidente do Supremo 
Tribunal Federal. Não são do órgão, porque este entende 
que não deve manifestar-se, a não ser quando solicitado, pe
rante o Poder Legislativo, para não parecer intervenção indé
bita nos nossos trabalhos. Mas o Presidente do Supremo, 
buscando colaborar, envia, por meu intermédio, ao Congresso 
estas notas: 

"A emenda constitucional que ora tramita no Con
gresso acrescenta ao inciso I do art. 105 da Constituição 
Federal, a alínea "a", pela qual passa a competir ao 
Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, origina
riamente, a ação direta de interpretação do Direito 
Federal, cujas decisões serão tomadas pela maioria ab
soluta dos seus membros_ e terão eficácia contra todos 
e efeito vinculante, inclusive para as instâncias interio
res". 

Esse dispositivo apreSenta ·graves inconvenieiíié's 
para o sistema jurídico nacional: Em primeiro lug~r, 
a açáo direta de interpretação do Direito Federal tem 
por finalidade permitir ao tribupal a que compete jl;l-1-
gá-la dar interpretação autêntica à norma sob julga
mento, o que só tem sentido quando se trata de tribunal 
que se encontra no topo da hierarquia judiciátiw, sendo, 
pois, sua decisão incontra~táveJ. Iss() n_ão ocorre_com 
o Superior Tribunal de Justiça, que, hierarquicamente, 
se encontra abaixo do Supremo Tribunal Federal e 
no mesmo nível dos Tribunais Superiores- o Tribunal 
Superior Eleitoral, o Tribunal Superior do Trabalho 
e o Superior Tribunal Militar. Por isso mesmo, a emen
da proposta, embora dedare que a decisão nessa ação 
terá eficácia contra todos, é obrigada, contraditoria
mente. a estabelecer que seu efeito vinculante só ~iga 
respeito às instâncias inferiores, úriicii- iniirpretação 
possível da expressão: "inclusive para as instâncias infe
riores." 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) (Fazendo soar 
a campainha.)- Nobre Senador Josaphat Marinho, V. EX' 
já excedeu seu tempo regimental em quatro minutos. Sei que 
V. Ex• está lendo um documento da maior importância, mas 
eu pediria que o sintetizasse para que nós pudéssemos conti
nuar com o processo de encaminhamento à votação. " ... 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Sr. Presidente, peço 
a V. Ex• tolerância apenas para a leitura, dada a import:âilcia 
desta matéria para a decisão que vamos tomar. 

"Daí decorre que nem o Supremo Tribu~a~_ Fede
ral, nem os Tribunais Superiores estarão sujeitos ao 
efeito vinculante a que alude esse dispositivo. 

O que implica dizer que a Justiça do Trabalho, 
a Justiça Eleitoral e a Justiça Militar, a ele não se 
sujeitam, por estarem as instâncias inferiõres dei~_ S!l
bordinadas aos respectivos 'l)ibunais superiores e, em 
matéria ·oonstítucional administrativa, processual, pe~ 
nal, todas essas ao Supremo Tri]>ººctl_Fç_Q_~gd_,_por via 
de-recursó-extriiói'dfuário~-de recurso ordináriO de man
dado de segurança, matéria de Direito AdminiStratiVo 
ou de habeas corpos originário, ou de reCUrso Oi:dinário 
de habeas corpus, em matéria processual penal. 

E o Supremo Tribunal Federal, que tem ampla 
competência originária e, em grau de recurso~ ,aplica 
todas as normas de natureza infraconstitucío nal. 
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Em segundo lugar, a Legislação Tributária e Ad
ministrativã Federal, inclusive o Código Tributário Na
cional, que é, como-a denominação indícâ, lei de âmbito 
nacional, estão intimamente vinculadas aos vários prin-
cípios constitucionais existentes nesses dois ___ anQ$, e a 
interpretação desta matéria conclÜsivamente c-abe ao 
Supremo Tribunal Federal e não ao Tribunal Supeiior 
de Justiça. 

Em terceiro lugar- dizem as notas-, como não 
raras vezes o Supremo Tribunal, em ação direta de 
inconstitucionalidade, tem adotado a técnica da inter.: 
pretação conforme a ConstitUição Federal, semp~e que 
houver a propositura de ação direta_ cJe ipconstit_ucio
nalidade por qualquer autoridade, 9rgão ou peSsoa, 
referidos no art. 103, enquanto não for decidida essa 
ação, não poderá ser uma ação di reta de interpretação 
que versar a mesma norma, já que aquela decisão pode
rá ser prejudicial dessa. 

De outra parte~ se depois de julgada a ação direta 
de interpretação de uma norma pelo Superior Tribunal 
de Justiça, for proposta ação direta de inconstitucio
nalidade com referência à mesma norma, e o Supremo 
Tribunal Federal ao julgá-la só a admitir como constitu
cional com outra interpretação que não a dada pelo 
Superior Tnõunal de Justiça, descon_stituir-se-á a deci
são de ação direta de interpretação para prevalecer 
a do Supremo Tribunal Federal. 

Observa-se, por fim, que os graves inconveriientes 
anteriormente apontados dizem_ respeito às normas de 
Direito Público e de_ conteúdo predominantemente _so
cial, normas essas que têm dado margei:ii a problemas 
que a emenda constitucional em causa visa afastar, 
e, em verdade, não os afasta, mas, ao contrãriO, p"ode 
agravar." 

Sr. Presidente, em razão dessas notas, prOcurei oS LídereS 
da Casa e lhes pedi que considerassei!l a matéria. Também 
convefsei com o nobre Relator, pedindo a todos que convies
sem na gravidade das informações do Supremo Tribunal Fede
ral, para que, afinal, se con_cQ!'dasse na supressão do dispo
sitivo. A respeito dele, há a emenda do nobre Senador José 
Paulo Bisol e a de minha autoria. Para a minha emenda, 
'já pedi até o devido deStaque para faCtlftcfi' a Sólução. 

É o que queria observar, contrariando o projeto nos seus 
diferentes aspectos, por me parecer, qUer incoilstitucíonal, 
quer inconveniente. -- ---

Obrigado a V. EX' pela tolerância. (Muito bem! Palmas) 

OSR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Srs. Simado
res, antes de prosseguir a votação da m;t,téria, a Presidência 
gostaria de_esclarecer que o tempo a mais que foi concedido 
ao Senador Josaphat--Marinho foi em atenção à leitura ~e 
um documento que, segundo S. E~·, foi enviado pelo Presi
dente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Sydney San
ches. 

Estou apenas dando e:Ss-ã inforinaçãó para dizer que_ agora 
vâmos nos ater aos cinco minutos regimentais, que ê co-ncedido 
a cada Senador. ~ - ---

Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Suassuna. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB- PB- Para encaminhar. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
embora com preocupações quanto- ã quebra da anualidade, 
que o homem levou quase dois mil anos para conquistar; 
.embora c~m preocupação de que possam haver arranhões 

no sigilo banCário; que possa surgi! o efeito cascata; que o 
cheque corra o risco de virar meio citcú.lante, uma moeda, 
passando de "A" para "B", "C" e que "D" vá descontá-lo; 
que haja concentração nos grandes bancos, diminuição nos· 
pequenos bancos, causando problemas; que possam surgir 
uma séiie de causas jurídicas, acredito,_ como Weber, que 
existe uma ética de princípios e uma ética de conseqüênciaS 
e que as conseqüências serão sempre piores e não podemos 
tirar a govemabilidade do Governo. 

Por essa razão, encaminho dizendo que as dúvidas persis-: 
tein, mas espero que _o Governo tenha a lhaneza, a coragem, 
o discerbimento de minorar todas essas preocupações e possa 
fazer do nosso um Pafs_ mo~erno, embora utilizando esse im-
posto por pouco tempo. - -

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito beml) 

·o SR. PRESIDEj\,TE (Humberto Lucena) - Concedo_ 
a palavra ao nobre Senador Almir Lando, para encaminhar 
a-votaÇão. -

O SR. AMIR LANDO (PMDB- RO. Para encaminhar 
a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, estamos ati"ávessando um momento grave da histó-
ria deste Parlamento. · 

Hoje há de se perguntar à Nação sé "daremos seq üências 
aas dispositivos que alteram e acrescentam normas à Consti
tuição, especialmente no art. 102, § 29,-e 103, alínea i . 

. Sr. Presidente, a criação desses- dOiS -institutos pro~es
suais, 3.léin do caos que cria no ordenamento processual, como 
bem acentua o Presidente do Supremo Tribunal Federal, além 
desses aspectos, a instituição dessas normas inverte a ordem 
proceSsUal e, possivelnlente, a aprovação desses dispositivos 
fará com que este Congresso sucumba sobre os escombros 
da teoria processual. 

Não é possível amenizar a questão e dizer que é uma 
situação de emergência, que o Estado é frágil e precisa desses 
dispositivos para se fazer forte. 

Sr. Presidente, a ditadura teve todos os dispositivos, todos 
os institutos que quis po~que o seu poder era infi_nito, até 
onde alcançava a imaginação dos autOritários, e não resolveu 
os problemas desta Nação. Não será instituindo ações desse 
jaez que vamos efetivamente combaterá sonegação. 

A sonegação, sobretudo, Sr. Pr~síd_ente, deverá desapa
recer através de uma profunda reforma fiscal, onde a cobrança 
dos impostos se torne· praticamente automática, de forma pe
remptória. Mais do que isso, é necessário que a Administração 
Pública tenha o mínimo de organização para poder fiscalizar 
as operações e a incidência dos tributos. 

Por isso, Sr. Presidente, não posso· admitir, pela rriinha 
formação jurídicft, pela minha convicção, pelos princípios co.
mezinhos que aprendi nos bancos de escola, nem concordar 
com essas excrescências processuais. .. 

A teoria do processo aqui se inverte, porque se elimina 
as instâncias inferiores, se elimina o contraditório processual, 
a isonomia processual, para simplesmente deixar -se a uma 
decisão de última instância, sem contraditório. E sabemos 
que o Direito se edifica no cotidiano, exat_amente nos conflitos 
de interesses, nas ações dos juízes espalhados pelos confiils 
da Pátria. 

O_que seria do 147% dos aposentados se esse dispositivo 
já vigisse na época de Collor? Naquela época, negamos, daqui 
deste Plenário. 

É Preciso que tema dessa natureza não seja tratado às 
pressas; não é possível que aqueles que legislaram e tornaram 
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esta Constituição cidadã faça-m, ago-ra, ouvidos moucos atro
pelando toda a teoria do processo. 

Concluindo? Sr. Presidente, quero dizer que é chegada 
a hora de saber se deveremos, efetivamen~ç,_ !~gisl_~r_pelo 
Direito ou se teremos-que legislar pela vontade _dos governos. 
Os governos passam. O Direito é para vigir por -mUito temPo. 
O Direito se edifica, sobretudo? com essa discussão que me 
é negada agora. 

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

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Sr. Presidente, peço
a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) ~ Concedo 
a palavra a V. Ex• 

O SR. CID SABÓlA DE CARVALHO (PMDB'C.:..:cE. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) --Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, entendo eu que antes d~ .Y~!~~!l_!OS_ 
essa matéria, em primeiro turnO, é preciso uma explicação. 

Primeiramente, quero dizer que encontro m.uit.a~ }.~per
feições, substanciais imperfeições, nessa propositura, notada
mente quanto ao funcionamento dó Poder Judiciário, eni ma
térias de interesse fiscal. 

Quero dizer, também, que o princípío da anteriOridade 
me preocupa sobremaneira nessa questão. Mais ainda, um 
detalhe técnico me deixa altamente preocupado: inserirmos 
algo de caráter provisório na disposição permanente. Isso me 
deixa muito preocupado! -

É, portanto. sob intensa preocupação que me apresto 
para votação desta matéria. _ 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, acima de tudo somos inte
grantes de partidos; compomos unidades partidárias que têm, 
por suas lideranças, por suas bancadas, posições prefixadas, 
tanto no plenário desta Casa como no plenário da Câmara 
dos Deputados. 

Na minha ausência, uma vez que me encontrava no exte
rior, houve reunião da Liderança do PMDB, e sem que. por 
motivos óbvios eu pudesse levantar as minh~~- _objeçó_t!_S~_~i~_ 
que aconteceu a fixação de posição do PMDB em favor disso 
que se convencionou chamar de Reajuste Fiscal. 

Registro que tenho recebido muitas manifestações adver
sas à aprovação desta matéria: manifestações, notadamente, 
da Ordem dos Advogados do Brasil; manifestações_ de sindica
tos, como também manifestações da -classe empresarial do 
meu Estado. Isso me deixa sobremaneira preocupado. No 
entanto, como se trata do primeiro turno; resolvi acompanhar 
a Liderança do Partido nessa posição de aprovar a matéria, 
reservando-me aos debates internos da bancada e a uma poste
rior posição quando, no segundo turno, votaremos pela segun
da vez esta matéria. 

Portanto, faço questão de fixar a minha pcisiÇàó~ Sf :presi
dente, Srs. Senadores, diante da Liderança do PMDB. Como 
aqui não estivC para fazê-lo em relação à bancada, sinto-me 
obrigado a acompanhar o meu partido. Não posso_, no _ent<tnto, 
assumir compromisso para votação em segundo turno, quando 
terei oportunidade, tanto na bancada quanto no plenário, 
para o profundo reexarne de cada detalhe dest!'! i!oportante 
matéria. 

Com essas ressalvas, Sr. Presidente, anuncio que votarei 
favoravelmente, ressaltanto que o faço sem compromisso para 
o segundo turno. -

o sr. -José'PaiilO BiSõf .:.:....:sr. Presidente, peço a Palavra 
para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador José Paulo Bisol, Líder do PSB, 
para encaminhar a votação. V. Ex• dispõe de 5 minutos. 

O SR. JOSÉ PAULO BlSOL (PSB -RS. Para encami
nhar a votação: Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente 
e Srs. Senadores, ontem, fiz urna explanação :......:...._calorosa, 
mas objetiva -sobre o retrocesso que representa a inserção 
semiclandestína das ações de constitucionalidade e de interpre
tação do Direito federal à margem de urna afirmação. 

--Sr. Presidenté, o som deSta sessão não eStá bõiD. A cam
paiiiha- está tocando, e o som está baixo. Dessa forma, acredito 
que é melhor não falar. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Nobre Sena
dor José Paulo Biso!, a campainha está tentando lembrar aos 
Srs.' Senadores que não estão em plenário que estamos em 
processo de votação. 

.. O SR._ JOSÉ PAULO BlSOL- Esse fato não impediria 
o som de estar anteriormente como está neste momento. (Pau
sa.) Agora está bom, mas estava tão baixo que todos fomos 
prejudicados, quando o nobre Senador Josaphat Marinho leu 
um documento de alta relevância, assína-do pelo Presidente 
do Supremo Tribunal Federal, relativamente à ação de inter
pretação. Mediante o referido documento, o eminente Minis
tro demonstra que vai criar dificuldades hierárquicas e recur
sais. Esse documento de relevância indiscutível não conseguiu 
ser apreendido pelo Plenário, porque o som es~ava baixo; 
acredito que não intencionalmente. 

OSR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- V, EX' pode 
ter absoluta certeza de que a Presidência jamais compactuaria 
com ~titudes desse tipo. 

O SR. JOSÉ PAULO BISO L- Por ter certeza, Sr. Presi
dente, requeiro a V. Ex\ dada sua importância, que o docu
mento seja lido novamente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Nesse caso, 
nobre Senador, V. Ex~ há de convir que o documento já 
está in-serto iilt:lusive nos Anais. V. Ex~ poderá comentá-lo. 

O SR. JOSÉ PAULO BlSOL - Os Anais não votaní, 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -O Sen~dor 
Josaphat Marinho leu _o documento já com a complacência 
da Presidência, pOr se tratar de um expediente do Presidente 
do Supremo Tribunal Federal. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Sr. Presidente, o .. que 
mais me impressiona nesse jogo político é a absoluta ausência 
de argumentos relativamente à inserçãq dessas ~_uas .jlç_õ~s. 
Participei, do primeiro ao último minuto, da reunião da Co-

- missão de Constituição, Justiça e Cidadania; não ouvi qual
quer argumento sério em favor dessas ações. 

Vou resumir os argumentos que consegui captar: 
1 '- haveria um sutilliame estratégico entre essas ações 

e a aplicação do ajuste fiscal. Como resposta, coloquei que 
as ações ultrapassam o ajuste fiscal; abrangem toda e qualquer 
questão relativa a leis da in:iciativa do Presidente da Repúbli~ 
e aos atas normativos do Governo. Isso significa que as açóes 
ocupam, em matéria de dimensão, um ~spaço mil vezes maior 
do que o do ajuste fiscal. Significa que abrangem todo e qual
quer ato normativo e toda e qualquer lei da iniciativa do 
Governo. 

Sr. Presidente, no que tange a essa colocação, eu gostaria 
que o Plenário prestasse atenção para um pronunciarilento 
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de 1987, quando se discutia, no Congresso NaciOnal;-a avoca
tória. Na oportunidade, um Senador respeitáv-el, honrado e 
honesto, chamado Itamar Franco, disse sobre a matéria:·-··A 
avocação de causa é prática perigosa que póde colocar em 
risco o processo legal~ h'o)e uriiversalmente aceito como garan
tia fundamental dos cí.P,adãos." ~ão palavras do Presidente 
Itamar Franco. V. ~.-vão compreender agora por que essas 
ações não fazem parte do projeto originaL Po_rque Itamar 
Franco se contradiria, entraria em contradição .consigo mes
mo, caso embutisse as ações no projeto original. 

O jõgo político fez ~ççm_-que fosse encaminhada à Câniara 
o projeto de emenda sem as ações. Estas fo.ra~ inseridas 
ao projeto pelos companheiros, no GOverno, ria Câmara dos 
Deputados. Foi essa a jogada política. -

O SR. PRESIDENTE (Humberto LucenaHFazendo soar 
a campainha.)- Nobre senador José Paulo Bisol, o tempo 
de V. Ex·- está esgotado. · · 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL - Muito bem. Sr. Presi
dente. Vou apenas acres.Gentar alguns detalhes. O segundo 
argumento que me foi exposto questiona o fato de Senadores 
autores - como eu - da ação direta de inconstituCiOnalidade -
terem sido contrários à ação dechiratória de constituciona
lidade. Evidentemente, esse argumento foi elaborado por al
guém que não conhece Díteit_o. - -

O Direíto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é um sistema 
de proibições. Os códigos são feitos de nomias, ele imperafívOs 
negativos. Quando aparece. no Direíto, uma·normáâe permis-
são, é porque existe uma_n9rma ante~o!_p_roibirtdo uma deter
minada dimensão de cqmportamentos. E a norrila periiHsSiVa 
exclui da proibição alguns deles._ Se fizéssemos, ao invés de 
código de proibições, códigos d~ permiSsões, não haveiia ·pá:
pel no mundo suficiente -para editarmos -esSe-S_ d_ispositivos; 
que seriam infinitos.·--_~--~--, - - - ... 

É por isso, ou seja, peto fato de o Direito fiXar-se··em 
normas proibitivas, que existe a Ação de _I_p.çonstitucionali-
dade. · 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) (Fazend~ soar 
a campainha.) - Senador Jo_sé Paulo Bi_s9l, pediria a V. 
Er" que concluísse o seu encamínhament~. -

O SR. JOSÉ PAULO BISOL.:...; Vou encerrar, Sr. Presi
dente. 

No caso do Direito Administrativo as ieis sao perm.fssivas. 
Isso ocorre porque o primeiro princípio do Díreit6 Adminis
trativo é a proibição de qualquer ação que restringe a liber
dade. Os dispositivos do Direito Administrativo são regras 
permissivas que_ excetu&m a proibição geral. 

Portanto, vê-se que o argumento é totalmetite injurídico_. 
Não é possível que, na ausência de argumentos sérios, :venha
mos a fazer uma reforma judiciária que representa õ mais 
estúpido retrocesso cultui-al e jurídico do nosso País.- -

Acredito na consciência política do Senado e tenho certe
za de que esse tópico _do ajuste fiscal será suprimido. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Antes de 
prosseguir o encaminhamento_, desejo advertir as galerfaS no 
sentido d~ _que não se podem manifestar, de acordo com _as 
normas de disciplina interna da Casa. 

Solicito aos Srs. Senadores que se encontram em seus 
gabinetes ·ou em qualquer outra dependência do Senado Fêde
ral que venham ao plenário para que possamos, dentro de 
pouco tempo, iniciar a votação. 

O Sr. Levy Dias - Sr. Presidente, peço a palavra para 
eriCaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra a V. Er 

Q SR. LEVY DIAS (PTB - MS. Para encaminhar a 
votação. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, ao f3zer o meu encaminhamento, desejo afirmar que 
tenho votado e apoiado o Governo Itamar Franco, mas me 
reservo o direito de v9tar contra este imposto. E para justificar 
desejo ler um pequeno trecho ·de uma matéria divulgada pelo 
Jornal Folha de S. Paulo, do dia 18 de dezembro: 
_ "O Balanço Patrimonial da EMBRAER mostra que a 
empresa: chegou a um pi'ejuízo de 1,3 tijlh6e_s em novembro." 

Em_um único mês o prejuízo da EMBRAER chega a 
1,3 trilhões de cruzeiros! 

Sr. fresidente, Srs. Senadores, voto contra a criação 
_do_ novo_ irO. posto por ter absoluta convicção de que não tem 
nenhum impostO capaz de saciar a fome, a gula das estatais. 
Não existe nenhum imposto que faça o Governo ma_nter um_ 
equilíbrio em suas contas. Se não fize_r _!lm programa de privati
zação rápido e sério, as estatais co_nSU:~irão todo e qualquer 
aumento de imposto deste País, e não é apenas a EMBRAER. 
Temos acompanhado pela imprensa o que ocorre com _a maio
ria absoluta das estatais. Todo esse trabalho, todo esse sacri
fício imposto à sociedade brasileira coro a criação de um nóVo 
tributo, tudo irá pelo ralo, porque a fome de recursos das 
estatais é muito maior do que a possibilidade nossa de criação 
de qualquer espécie de tributo. . . 

Por isso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, voto C<;>_otra 
olPMF. . 

. O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Continua 
o -encaminhamento de votação. - -

O SR, GAJU]IALDI ALVES FILHO- Sr. Presidente. 
peço a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra a V. E~ 

OSR. GARIBALDIALVESFILHO (PMDB-RN.Para 
encaminhar a votação. Senu:evisão do orador.) -Sr. Presi~ 
dente, Srs. Senadores, recebi, acredito que a exemplo de ou
tros Senadores, várias manifestações de entidades de classe 
do meu Estado. Na sua maioria entidades patronais, entidades 
de classes produtoras, que me advertem a_respeito da periculo
sidade da criação do JPMF. Fazem ver tais manifestações 
que precisamos de um novo caminho, precisamos de novas 
ferramentas para tirar o País e nossas empresas do caos. 

Entretanto, mesmo sensível a esses apelos que vieram 
de federações e de diretores de clubes lojistas, que vieram 
de presidentes de associações comerciais da capital e do inte
rior, que vieram por parte da Federação do ComérciO do 
Estado do Rio Grap.de do Norte, resolvi, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, votar favorãyelmente à criaç_ão-do IPMF, na expec
tativa de que o Govemo· posSa cumprir o que prometeu: 
que esse imposto seja realmente um imposto provisório, que 
esse imposto seja o imposto de trav~ia. Não há por que, 
nessa altura, colocarem dúvida a palavra do Presidente Itamar 
Franco, decorridos apenas dois meses de sua administração; 
por que iríamos questionar a administração de Sua Excelência, 
se na verdade, Sr. Presidente, quando assume um governante, 
nós, que somos da oposição, muitas vezeS damos a ele um 
cheque em branco, que é um crédito de confiança ao govem<;:t"? 
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Dessa vez não se trata de dar um cheque em branco; 
dessa vez trata-se de dar um cheque que será preenchido 
pelo_ Governo, que é a criação do IPMF. 

Mas esperamos, Sr. Presidente, que o_ Governo possa 
realmente contornar as dificuldades e, com a revisão constitu
cional, possibilite ·que este País tenha um sistema tributário 
estável; que aqueles que hoje estão irritados porque paga_rão 
59-impostos, pOsSam pagar, no máXimo, -4 ·ou 5 iiiípõstófL- _ .. 

Apenas lembraria que isso não se faz da noite para o 
dia. Por que Se cobrar de um governo, que nasceu com esse 
apoio popular, a mágica que nenhum governo fez? Que ele 

·faça, Sr. Presidente, da noite para o ·dia, uma reforma tribu
tária que nenhum governo fez? 

QUantos governos passaram por este ])aís e criaram 58 
impostos? Por que, agora, este Governo iria --extingüir, da 
noite para o dia, 58 impostos e criar apenas 1 oU apeifas 
4 ou 5 -impostoS? Seria eXigir deste Governo o que não se 
exigiu de nenhum outro. Seria negar as circuilstâricias em 
que o Presidente Itamar Franco assumiu a Presidência desta 
Nação. 

É por isso que venho hoje à tribuna dizer que recebi 
os apelos das entidades de classe da minha terra. Não foram 
apenas as entidades de classe do Brasil, as confederações; 
recebi o apelo das federações. Mas resolvi, na minha juven
tude, - se é que posso falar em juventude ainda --acreditar 
que este Governo, realmente, não faltará com a sua palavrã. 
e fará desse imposto a travessia para que tenhamos um sistema 
tributário estáve[ · · - - · ··· · - · · 

Daí por que, Sr. Presidente, votarei favoravelmente ao 
IPMF. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Concedo 
a palavra, para encaminhar a votação, ao_ nobre Senador Nel-
son Carneiro. -- - - -- __ -- -

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Para enca
minhar a votação. Sem revisão do oradór.) --Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, ratifico a perplexidade com que o Senado 
vai examinar esse -projetá, depois das ponderações lidas aqui 
pelo nobre Senador Josaphat Marinho e que devem repercutir 
no julgamento de todos nós no que diz respeitO à ação -direta 
de interpretação do Direito Federal pelo Superior Tribunal 
de Justiça. · 

Minha presença nesta tribuna, Sr. Presidente, é para j~sti
ficat duas emendas que apresentei. Deixei" -para- fazê-lo em 
plenário para que -pudesse conduzir os trabalhos da reunião 
de ontem da Comissão de ConstituiçãO~' Justiça e Cidãdania. 

A primeira, Sr. Presidente, é contra ·a incidêncià do Im
posto sobre as Operações Financeiras-reàlii:adas por Estados 
e Municípios e sobre a proibição, até o ano de 1999, de expan
são de sua dívida mobiliária em termos reais. A queda da 
imunidade recíproca é prece-dente extremamente grave! O 
dispositivo que se está eliminando consta não apenas-da Cons
tituição de 88, Mas esteve presente eri:J. tódas as Cartas=;ConStiw 
tucionais de nossa República. 

· O segundo dispoSitfvo, que-prôíbe a expansão, em termos 
reais, da dívida mobiliária de Estados e Municfpios, afigura-se 
totalmente inconsistente com as diretrizes do atual Governo, 
além de carecer de qualquer fundamento económico e fin3"tlw 
ceiro. -

O congelamento.dos níveis de endividamento m~ºiliário 
dá tratamento igual a situações desiguais, penalizando Estados 
e Municípios qüe vêm desenvolvendo esforço sério de aumen
to de receitas próprias-e-de raci~nalização de despesas e que, 

exatamente por isso, têm controlado o seu nível de endivi
damento. 

--EStOU certO: Sr. Presiderite;-de que, vencida essa primeira 
votação, numa melhor e mais tranqüila apreciaçã-o dos diver
sos textos que vamos votar. se o próprio Senado adotar, fará 
uma revisão do seu ptonulicialnento, de modo a dar ao Go
'!'~m<? a garantia de que necessita,_ mas sem_ sacrificar velh~~ _ 

--e-inéqufvocas líçõés-que n6s, bacharéi~ Um dia, aprendemos 
na faculdade. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Prossegue 
o encaminhamento de votação: 

O Sr. Eduardo Suplicy -Sr. Presidente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -V. Ex• tem 
apala.vra. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT~ SP,.P.ela ordem. 
Sem revisão do orador.) -_Sr. P:resid.ente, Srs. Senadores, 
como _a campainha está sendo acionada, acreditq, há mais 
de vinte minutOs, e o plenário já está praticamente cheio, 
e como ela tem um efeito de produzir uma certa íriitábilídade 
e dificuldade de ouvir os argumentos dos Srs. Senadores.~_ pro
pOria à Presidência a suspensão da campainha, pois acredito 
que não haja mais Senador algum que não tenha conhecimento 
de que a sessão está em andamento. 

. ___ ()S_R.P~ESI()ENTE (Humbert_o_Lu_cena) --vou sus-
pender por alguns minutos, mas depois voltarei a adoriar 

-a_campainha, pois, ao contrário do que V. E1é' pensa, temos 
presentes na Casa 74 Srs. Senadores e no plenário, até agora, 
apenas 54. Portanto, 20 Srs. Senadores_ ou estão nos_ gabinetes 
ou estão em outras dependências do_ Senado Federal. Mas 
-~c::>_u_ aten_9e~ Y . ___ E_x~, !l!é para conforto dos Srs. Senadores 
e melhor andamento dos trabalhos. 

O SR. AFFONSO CAMARGO- Sr. Presidente, peço 
a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -V~ Ex• tem 
a palavra. 

O SR. AFFONSO C AMARGO (PTB-PR. Para encami
nhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr.- Presidente, 
Srs. Senadores, neste moment~. _pa_rto do princípio de que 
todos queremos igualmente bem ao nosso País. Assim, preocu
po-me, porque, dentre as frases atribuídas ao Senhor Presi
dente da República, ditas ontem na Bolívia, uma delas é a 
seguinte: "As elites formadas por empresários e políticos, 
rejeitando o ajuste, poderão comprometer a paz social". E 
há uma outra: "A rejeição do ajuste prejudicará--o avanço 
democrático". 

Então, creio, Sr. Presidente, que está na hora de se colo
car tudo nos seus devidl)_~ termos:_ ning_!lém é co~t_!'~ _l? __ ?iuste 
fiscal; ninguém é co~tra _I)_ equilíbrio das _contas públicas do 

"Piís. O que estamOS discutindo é se, sob o aspecto técnico 
de economia, de fihãilçãs,- tf IPMF é a melhor SolUção para 
o nosso País. Essa é a discussão. 

Diz-se que a rejeiçãO ·vem dos empresáriOS-:~ Agora mes
mo, o meu querido Senador Garibaldi Alves Filho disse que 
recebeu legítimas pressões do seu Estado e mais das organi:._ 
zações empresariais. - - -- :-

·. ·- Ten.ho aqui a pesquisa feita pelo Ibope, divulgada hoje 
na Folba de S. Paulo, que foi feita nas ruas de São Paulo 
e não na Fiesp: 76% rejeitam o IPMF; 8% são a favor e 
15% não têm opinião. São 10 para 1, 76 por 8; 61% acham 
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que o poder de compra dos salários cai corii o IPMF; 62% 
acreditam que o dinheiro arrecadado não será bem apliCado
~l? Governo; _58~ -opinam que o Governo -_riãO' vií ·pagar 
dtvtdas com _o dmhetro do IPMF; e 62% vão procurát·atguma 
forma de evttar o pagamento do tributo. 

Vejo aqui empresários, mas vejo aqui o Luiz Antônio 
de Medeiro~. Q_uem discute a representatividade do presidente 
da Força Stnd1cal? Claro que cada Senador fónrtõü -a-sua 
convicção e temos que respeitá-la. Percebo que - não sei 
se ainda há m~itos em dúvida - cada um vai fazer aquilo 
que a sua ?Onvt~o, a sua consciência, disser_ que deve fazer, 
com respe1to rectproco. -

. Os empresários, os produtores não pagam impOSiQs nem 
tributos; eles os recolh~_m. Quem paga é o consumidor. Todos 
sabem ?isso. Na estrutura de preços de qualquer produto 
há um Jtem que se chama custo fiscal. Àquilo que for pago 
no cheque será acrescido como um item a mais no custo fiscal. 
Sobre isso é colocado o lucro, e o consumidor é qUem vai 
pagar. 

Então, se os empresários tomam posição, mais posição 
tomou o Sr. Luiz António de Medeiros, que foj para o Viaduto 
do Chá, porque ele sabe que quem vai pagar··o-iirtposto é 
o trabalhador. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, creio que é ó tnõitfento 
de decisão do Senado; creio que aqueles que irão votar irão 
fazê-lo, de uma forma ou de outra, convencidos de que estão 
fazendo o bem para o País. -- - - --

Não vou votar por causa da pesquisa --realmente no 
meu Estado_ não encontrei ninguem. favorável -;·mas não 
é só por esse problema de representatividade. Isso é impór
tante, mas é um exagero dizer que novamente a chamada 
govemabilidade -estão aqui as declarações -, a paz social, 
o avanç~ democráticO, ·s-e ·nãd aprovarmos mais um imposto, 
correm nscos; que o País vai despencar, a paz social vai desapa
recer. 

~r. Pr~de~te, votarei por convicção. Creio -que o impos
to é mconstituctonal. Embora a áre_a jurídica não seja minha, 
creio que é inconstitucional. Entretarito, o- prOblema já foi 
analisado pelos ilustres Senadores Josaphat MaiirihO, Amir 
Lando, José Paulo Biso!, Nelson Carneiro, Cid Sabóia de 
Carvalho. Este está apenas preso a um compromisso de banca
da nesse primeiro turno. 

Por esses motivos votarei contra ele. Além disso, acredito 
que o imposto seja inconveniente porque, ifiClusive, compro
mete o instituto do cheque, instituto tradiç.iónal que-deveria 
ser preservado, estimulado. 

Hoje dizem: quem vai tirar o dinheiro do banco se a 
~flaçã'? é de ÍS%? Nós não queremos baixar a inflação? 
A medula em que se for baixando a inflação mais -pessOas 
vão tirar o dinheiro do banco. · ' -
, • _Esse imposto é ~~ci?nário porque funciona em cascata; 
e mjusto porque vat -atmgJ.r ó consumidor o trabalhador de 
baixa renda e, finalmente, é inopOrtuno p~rque não se trata 
d~ refo:ma tnOutária, apenas de mais.,.um imposto~- Reforma 
tnbutána nós a faremos na revisão constitucional. _E, naquele 
momento, deveremos analisar com profundidade Q assunto 
para resolvermos definitivamente a estrutura tributária brasi-
leira. - _, 

Por isso, Sr. Presidente, sou contra o imposto sobre o 
cheque. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -ProSsegue 
o .eoc.amjnhamento .d~ votação. 

Concedo a palavra, para encaminhar, ao nobre SenadOr 
·~edo Campos. 

O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB- MG. Para enca
_minhar a votação. Sem revisão do orador.)--:- Sr. Presidente~ 
$rs. Senadores, trouxe a este plenário um discurso em que 
analiso os motivos por que irei votar cont_ra esse projeto. 
No entanto, quero encaminhar â Mesa este discurso para não 
tomar mais tempo da votação que se avizinha. 

Antes, Sr. Presidente, Srs. Senadorc;:s~ e,-principalmente, 
Líder Mauro Benevides, do meu Partido, o PMDB, querO 
ç_nfocar, neste instante, o que falei na primeira reunião da 
Bancada do PMDB, que tratou do assunto desta vot~_ção. 
V. Ex~, Sr. Presidente, era Líder da minha Bancada naqUela 
épOca e eu me lembro bem de que falei, até mesmo exaltado, 
que S6 Seguiria a atitude que tomasse a bancada se fosse 
questão fechada pelo meu Partido _a votação desta medida. 
Não posso concordar, como _não concord~, em votar a favor 

· -desta medida, que é inconstitucional em tudo e injusta por 
todos os motivos. 

Sr. Presidente, minha fala, neste instante, é principal
mente para os meus colegas de Partido. Não estou _traindo 
uma diretriz, não estou traindo o meu Partido; estou v'otando 
como votaria neste instante, se aqui estivesse, inclusive prote
lando o máximo a votação, como era costume de Sua Exce
lência fazer, o antigo Senador Itamar Franco, hoje Presidente 
da República. Voto "não", Sr. Presidente. 

Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores: 
- O Senado Federal encontra-se _numa situaçãO bastante 

desconfortável perante os compromissos constitucionais de 
que está investindo, ao atuar como revisor do Projeto de 
Emenda à Constituição n9 2, relativo a essa colcba de retalhos 
denominada ajuste fiscal, recentemente aprovado na Câmara 
dos Deputados. 

O erilbaraço reside, em primeiro lugar, por rever uma 
proposição que, por sua própria engenhosidade, investe contra 
a economia em nome de conter___a inijação e produzir a tão 
esperada govemabilidade. E isso não foi percebido na Ca_$a 
de origem, que o deveria- ter aniquilado já n_o exame de seu 
mérito. A flagrante inocuidade do tributo criado pela iilstitui
ção do imposto sobx:e mov\mentações financeiras, indiscutível 
agente inflacionário, apenas n_ão foi percebido pela adminis
tração econômica do País nem pela Câmara dos_Deputados. 

Em segundo lugar, por tratar-se de iniciativa claramente 
anti-regimental, iricon_stitui::ional e injurídica, desde o seunas
cedouro: trata de vários aspectos a um só tempo, afrontando 

· o que dispõe a alínea c do artigo 23_0, do Regimento Interno; 
não respeita o princípio da anterioridade previstO na _alínea 
b do inciso Til do artigo 150 da Constituição, muito· embora 
se -utilize de condenável artifício destinado a constitucionalizar 
a proposta; não conSide_ra a i_munidade recíproca entie as 
esferas de governo. 

Em terceiro lugar, e o que mais me ·espanta, Senhor 
Presidente, é deparar com uma pesquisa conduzida pela Data
folha, que aponta um elevadíssimo índice de aceitação por 
parte dos membros do Senado a esse' des:vario tributári'o, a 
toda essa afronta ao Regimento e à Constituição. 

O embaraço não se limita apenas a essa questão, Sr. 
Presidente e Srs. Se.nadores. " _ ~ _ _ . -

A colcha de retalhos a que me referi completa-se com 
a -mação da ação declaratória -de constitucionalidade de lei 
ou ato normativo federal, em absoluta e total dissonância 
com o conteúdo democrático dos de:mais_ d_~spositivos da Carta 
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Magna, que garantem o acesso de todo cidadão à Justiça~ 
para contestar as imposições da União. 

Desse amplo exercício da cidadania, surgido a partir de 
outubro de 1988, a sociedade é testemunha das vitórias dos 
aposentados, na questão dos 147%, e do desbloqueio dos 
cruzados novos, graças à coragem demonstrada pela Justiça 
Federal, quer por seus Juízes singulares, quer pela maioria 
dos Tribunais Regionais p-ederaís, ""em desafiar o-estilo imperial 
do governo anterior. 

Tal exercíciO de democracia estaria vedado, caso vigesse 
essa monstruosidade jurídica, agora proposta no bojo do cha
mado ajuste fiscal, que visa eliminar as instâncias de julga
mento dos atos do GOverno Federal, concentranQo-se no Su
premo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça. 

O COngresso Nacional já se viu-às_ VOltas- Cõ_m __ Capífú[o 
similar dessa novela, quando aprovou uma das maiores estul
tices da História Republícana, em nome dessa mesma governa
bilidade e da contenção dos índices inflacionáriOs, poi-m-eío 
de um conjunto de proposições representadas em especial 
pela medida provisória que confiou os ativos finanCeiros da 
população nos idos de março de 1990. TOdos vinibs Do que 
deu a quem serviu aquele desarranjo económico-financeiro ... 

Ainda durante o governo anterior, as sucessivas equipes 
económicas tentaram obter do Congresso-alterações constitu
cionais nos campos ftibutário e finailceiró", põr-irié:io do chama
do emendão, que nunca existiu como- peÇa regimental, pois 
jamais foi apresentãdo em sua forma fí~ica à apreciaçãcrparra
mentar. E ele não ga~hou corpo, porque nem a Câmara nem 
o- Senado se sensibilizaram com os argumentos de "moder
nidade do Estado", pelos quais os ói"gãos de comunicação 
diariamente abriam noticiários a·'t"espeitó. -

O_ Governo Itamar Franco tratou de bombardear a "mow 
demidad~ collorida", mas, paradoxalmente, co~seguiu apro
var, na Câmara, com o apoio dos mesmos democratas que 
negaram forma ao emendão, alterações constitucionais eiva
das de graves precedentes afrontosos à dignidade de mais 
importante das nossas leis. E tudo isso, quando se espera 
ainda para este ano a revisão de seu texto ... 

O IPMF é, na sua raiz, uma peça que o governo prega 
nos defensores do imposto único. Diante da fragilidade técnica 
dessa proposta, a alta tecnocracia se apropriou da idéia e 
a deturpou, gerando mais um tributo carregado de imperfei
ções: é regressivo e socialmente injusto; atua "em cascata,., 
promovendo sucessivo incremento nos preços de produtos 
e de serviços; é antifederativo, por ser cobrado de estados 
e municípios. Tudo isso, sem se dar conta do mais grave 
casuísmo já referido: a quebra do princípio conStitUCional da 
anualidade. 

Além de se constituir em mais um fator de aumento da 
carga tributária pura e siiÍlplesmente, nãO virá trazer quà.lquer 
benefício na tentativa de recuperação económica de um Esta
do virtualmente falido. 

Sua aprOvação pelo Senado significai'á cUrVãr-Se-esta -ea.:. 
sa, mais uma vez, à crença nas panacéias oferecidas pelo Exe
cutivo, como forma falaciosa de se livrar o País da desordem 
financeira. Significará, também a dolarização defiriitiVa de 
economia, pela utilização daquela moeda nas transações finan
ceiras, como forma de livrar-se de mais essa carga tributá!i-a 
desnecessária, injusta e cruel. 

Em verdade, a proposta vem como uma espécie de aco
modação da inteligência, pela auséncia de ações efetivamente 
criãtivas destinada a restaurar a credibilidade da população 
na eficácia das ações de governo. 

Finalizo este pronunciarilento, Sr. Presidente e·srs . .Sena
_ dores, com uma brilhante consideração da ordem dos Advo
gados do Brasil ac~rca do novo imposto, conforme publicado 
no Jornãl do Brasil de 17 de fevereiro: 

"Não há obrigação tributária sem interesse econó
mico. Portanto, quando se emite um cheque sobre re
cursos obtidos de formalícita, não há interesse econó
mico. -Além do mais, não há tributo sem lei que o 
defina. No caso· do IPMF, não há receita ou lucro a 
ser tributado." 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Concedo 
a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy, para encaminhar 
-a votação. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Para encaminhar 
(_t votação~ _Sem revisão do ora_dor.) _-_Sr. Presidente. Srs. 
Senadores, s~s Senadoras, em primeiro lugar, quero ressaltar 
meu apoio à emenda e aos argumentos que o Senador José 
Paulo Bisol tem colocado, suprimindo o art. 1"' da Emenda 
COnstitucio_O~I n~ 2193, na-parte cjue -se refere aos arts. 102, 

~ l03 eros da Constituição.- - - ~~ . 
Relativamente ao IPMF, propriamente dito, é preciso 

o colocar que há muita razão nos argumentos dat].ueles que, 
por todo o País - empresários, trabalhadores, cidadãos em 
geral -, colocam que não há suficiente clareza por parte 
do Governo e do próprio Congresso Nacional sobre o conteú
do do que é feito com os recursos do povo. 

Gostaria de conclamar o Presidente Itamar Franco e o 
Ministro da F(_tzeQda Paulo Haddãd no sentidç ~~que possam, 
O.(iuãntO antes, fazer um melhor esCiáfecimento_à Nação sobre 
o que será feito, em maior detalhe, com o IPMF e também 
com respeito ao conjunto -dos demais impostos arrecadados 
pelo Governo. _ . 

Aliás, essa não é uma tarefa apenas do Poder ExecutJvo, 
é também do Congresso Nacional. Precisamos assumir a nossa 
responsabilidade, porque se perguntarmos hoje a qualquer 

~ ~Deputado ou Senador qual o montante de gastos públicos 
realizados pelo G_o_vemo Federal, em 1993, muitos -não sabe-
rão_responder com o devid()o ?_etalhamento. _ -

Sr. Presid_en~e, Srs. Senadox~s,há que se ressaltar_ que 
estamOs em 18 de fevereiro de 1993 e ainda _não sabemos 
exatamente qual é o_ Orçamento da União para e:ste ano, 
que deveria ter ~ido aprovado até o final de dezembro do 
ano passado. É claro que houve-O_ problema da transição 
e a necessidade de o Presidente Itamar Franco . .rever a proposta 
orçamentária do Executivo. Houve também a difi~uldade de 

-_, a_:_Çpmissão_Mista de Qr_çamento, inclusive do ,Relator, Sena
.dor MansuetQ __ de J_.avor, __ s~ber ~xatamen~e qual_o )imite de 

- recuisOS- disponíveis, até porque ainda não votamos o ajuste 
fiscal. Há, portanto, inúmeras limitações. 

_:__ ~ --·---M~~. poderiamos aqui recordar o exemplo do que aconte
ceu, esta semana, nos Estados Unidos da_ América, onde o 
Presidente Bill Clinton resolveu ir aos meios de comunicação 
explicar o seu programa de recuperação económica que envolw 
ve, de um lado, cortes de certos tipos de despesas, e, de 
outro, aumento_ de diversos tjpos de _qutras despesas 1 al~m 
de aumento de impostos, em especial para aqueles que têm 
maior nível de renda e de riqueza, e certa_ isenção para os 
que recebem menos. Diante da explicação clara do Presidente 
Bill Clinton, as redes de televisão anunciaram que -ao con
trãrio do ocorrido no Brasil-as pesquiSas de opinião demons
travam que a maior parte da população norte_-americana esta-
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-va aprovando aquele aumento de imposto e o pro-grama de 
recuperação económica. 

Em que pese o esforço do Ministro Paulo Haddad e do 
Líder Pedro Simon; sinto que não temos ainda, com suficiente 
clareza, o conhecimento do conteúdo do IPMF. Muitos aqui 
estamos votando com base num crédito de confiança ao Presi
dente Itamar Franco de que haverá um maior rigor na- ciPHca- · 
ção desses recursos. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena. Fazendo soar 
a campainha.)- Nobre Senador Eduardo Suplícy, o tempo 
de V. Ex• já se esgotou: 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Concluindo, sr:-'J?resi
dente, manifeStamos o nosso voto favorável ao IPMF~-com 
as ressalvas e os destaques, em especial aqueles defendidos 
pelo Senador José Pãulo Bisol. -Gostaria ajnda de esclarecer 
que simplesmente dizer-se que há imposto demaiS ·no Brasil 
sem mostrar o que é feito desse imposto, não é um argumento 
suficientemente forte quando se examina, em especial, que 
a carga tributária no Bra&il, hoje, envolve um recolhimento 
de impostos de 25% suQ;ce _Q PIB, enquanto que- nos países 
desenvolvidos, chamados modernos, a carga tributáiíãtem 
variado de 30% em relação ao PIB -_como nos EStados 
Unidos e Japão- e até 58% _na Suéci_a. -· 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Concedo 
a palavra ao nobre Senador Mário Covas, Lfder do PSDB, 
para encaminhar. 

O SR. MÁRIO COVAS (PSDB ~ SP. Para encaminhar 
a votação. Sem revisão do orador.)~ Sr.-Pres1dente-; Srs. 
Senadores. a emenda que hoje vamos votar enVolVe uffi prOce
dimento que não se inicíOu bn-ferii. A rigor, em setembro 
de 1991, foi apresentada na Câmara dos DeputadOs Uni1t. -enii::n
da, cujo primeiro signatário era o Deputado Lllid::;arlos Hau
ly, que fazia uma reforma tributária. Essa emCnda tramitOU, 
a ela foram associadas mais três e, posteriormente, na cbmis
são, foram associadas mais sete, muitas delas _fazendo uma 
reforma tributária completa. 

A elas, o Poder Executivo, através da figura do GoVerno 
presidido pelo Presidéii.té Itairtãt' FraDcõ, encâmillhõu,- em 
setembro deste ano, a sua proposta de ajuste fiscal, a qual 
começa com uma exposição de motivos -que-é muito elucida
tiva. O ajuste fiscal imediato é constituído de duas fases: 
necessidade de receitas e corte de despesas. 

E contüü1a, o projeto criava o Imposto sobre Transação 
Financeira e alterava o art. 195, substituindo as contribuições 
para finaliciamento da seguridade social, inciderite-'sobre o 
faturamento e o lucro das empresas, e para O PIS e o Pasep 
por uma única incidência sobre o valor adicionadO, OU Sõbre 
rendas e receitas operacionais. 

A mudança no art. 173 acabava com o IPI e criava impoSto 
.sobre a produção, circulação, distribuição ou consumá de be
bi~as, veículos, energia, tabaco, combustível e seus derivados. 
A alteração do art. 153, inciso VII, extinguia o Imposto sobre 
Grandes Fottunas. Diga-se de passagem ·que Imposto sobre 
o Patrirhônio é algo existente no Primeiro Mundo. Na Alema
nha, por exemplo, é uma incidência existente o Imposto sobre 
o Património. 

Acho até bom que, neste aspecto, tal qual fez a Consti
tuição, copiássemos b Primeiro Mundo. O Imposto sobre Ati
vos terá a característica de imposto mínimo, na ni.édida em 
que o Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas poderá ser 
d~le d~duzido. E por aí avante. 

O Executivo arrolava uma série de medidas, algumas 
delas incidentes sobre vários impostos, vã rias delaS elíminando 
impostos, como o Adicional do Imposto de Renda, e, portan
to, o Governo dava, ao início mesmo da sua tarefa, a sua 
visão sobre o ajuste fiscal. 

Diga-se de_ passagem que faz t_rês -ãnõs qUe leiO de todos 
os setores responsáveis desta Nação, de todos os_ meios de 
comunicação, que este País precisa de um ajuste fiscaL Tal 
qual fala o Governo, o ajuste fiscal - volto a_ insistir-:..._ 
não é meramente aumento de receita, nem diminuíÇão--de 
despeSã. A rigor, o bOm ajuste- fisCal é aquele que "decorre 
da otimização das receitas e çla minimização das despesas. 
O Governo fez assim: tramitou o- projeto· na Cãmã.ia, sOfreu 
a influência da sociedade, em maior ou menor dose, e acabou 
resultando em algo que chegou a este senado e que pratica
mente ficou reduzido a três ou quatro _ângulos, alguns ligados 
ao Poder Judiciário, como a Avocatória, por eXfmlplo, e, 
no plano fiscal, praticamente o IPMF. 

O que se vota hoje, Sr. Presidente? O que ~e vqta hoje 
é a prerrogativa; cria-se a autorização para instituir uni impos
to, nos termos de lei complementar, limitado até 1994, sobre 
movimentação ou transmissão de v:ilores de crédito. 

-Veja V. Ex~ que sequer o texto é imperativO: Não se 
obriga a criar o imposto, cria-se a· prerrogativa da -criação 
desse irDposto, ainda assim, balizado e dimensionado. 

Primeiro, por um espaço de tempo. 
.Ji~gundo, por uma alíquota máxima de 0,2~%,
-rer~eiro, poi ·uma: lei complementar que, todO mi.inêlo 

sabe, exige quorum--qualificado para sua aprovação, ou seja, 
maioria absoluta. 

_ Ouço falar, principalmente no meu EstadO __:;__ e: Se nesse 
instante encaminho a votação nãO é àpenas porque devo isso 
aos meus companheiros de partidO, já que falo pela minha 
bancada -, que o problema interessa São Paulo, e, s~ndo 
eu· Seíia"dór por São Paulo, parece-me que não seria ráZOável 
que, neste instante, eu não trouxesse clara e transparente
mente a minha posição favorável à sua adoção. 

Ora, o que se diz com relação a esse ímposto? 
-,- Acho que, em primeiro lugar, voltemos à ccirga. Sinto, 

leio, ouço há três anos consecutivos, a sustentação -de- todas 
as pessoas responsáveis neste País da necessidade de um àjuSte 
fiscal. · ,. 

Mas sempre parece ser o melhor o ajuste fiSCal que hão 
fOi iridicado. - · 

Havia na Câmara lima pletora de 1 O ou 12 emendas dife
renteS, algumas delas constituindo uma verdadeira, total e 
global !eforma- tributária. No entanto, acabou-se optando, 
e dentro das suas prerrogativas a Câmara poderia fazê-lo, 
pela reforma que veio para esta CaSa: -

_O imposto pode ser encarado sob dois ângulos: o-prim:ei- · 
ro, pessoal. Como é "que o tributo se refere a cada pess-oa 
na sua renda pessoal, nas suas operações pessoais'? Todos 
sabemos que a negOCiação feita na Câinara coin o ExéCutivo 
leva em conta que na lei complementar, se ela vier, estejam 
isentos deste pagamento aqueles que ganham até 10 salários 
mínimos. Em outràS palavras, quem ganha hoje até 12 milhões 
de cruzeiros terá a Sua contribuição previd:nciária reduzida 
em 1,25%. Portanto, pagará o imposto que já teve como 
dedução. Aqueles que estão aposentados terão acréSciri:10 de 
1,25% na sua aposentadoria, de forma que pagarão aquilo 
que já receberam. -A poupança estará iSenta. 

Do ponto de vista pessoal, Sr. Presidente, há de se consi
derar que diretamente - não me referi ainda à incidência 



1736 Sexta-feira 19 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Fevereiro de 1993 

direta - a incidência é até muito justa, do ponto de vista O SR. MÁRIO CUYAS _:.::·strn:, Sr. Presidente.'· 
social. Vejamos o que acontece nas faixas maiores. Suponhaw- Eu vou parar aqui,·rnas não encontrei 3írida razões obje-
mos o assalariado, de poucos que conheço neste País, que tivas que me levassem a mudar. 
ganhe íOO milhões de cruzeiros por mês. Eu náo conhe~o_ Quero diz~~~q__quanto defendi na Constituição a particiw 
muitos, nem nesta Casa algum, a não ser que ganhe emouüos- ---pãÇãO- POPuTãr. o que aconteceu recentemente, sobretudo 
lugares além daqui. Mas 100 milhões de cruzeiros por mês no meu Estado, é da .maior relevância, do maior significado. 
implica no gasto de todo salário numa contribuição -de 250 Portaitto, não vejo nenhum mal em que alguém dentro da 
mil cruzeiros. Não sei quanto custa pelo País, na cidade onde sociedade exponha tranqüila e transparentemente a sua po-
moro isso custa aproximadamente duas e meia entradas de sição. 
cinema. Para quem ganha 50 milhões de cruzeiros, isso repre- Sr. Presidente, digo com muita clareza que, neste instan-
senta 125 mil cruzeiros, aproximadamente quatro maços de te, não vejo como não.se dar a um Governo~ que tem provada 
cigarro. seriedade, o mesmo tipo de tratamento que se deu a um 

Governo que assUmiu e em seguida tomou a poupança dos 
0 SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena. Fazendo soar brasileiros, ~eduzindo:a a Cr$50 mil. Não vejo como se o 

a campainha.) __ _ _ ---~~ -----~- -~---- _f~z_c;:r_nu_~a ;cucunst~ncta ~orno essa, e?t que _se está a~rovando 
Senador Mário Covas, pedíria licença para lembrar V. Ex~ a prerrogat~va de c~ar o 1mpost~ e nao_ a cnação do _nnposto; 
de que já ultrapassou em três minutos o seu tempo regiffiental. a prerrogativa de cná-lo, e nas d1mensoes de uma 1~1 comple

mentar, é que vai ter que ser discutida, negociada e votada 
aqui dentro. _ __ _ __ _ __ ------· ________ -· 

O SR. MÁRIO COVAS -Está bem, Sr. Presidente. -- ---nerestõ, Sr. Presidente, falo em nome do meu Partido. 
Vou tentar encerrar o mais rapidamente possível. O PSDB vota com o dispositivo do ajuste fiscal. Vota, porque 

É engraçado que no Brasil achamos que as ·medidas que reputa que nesse instante não há tempo, não houve possibi-
tomamos são exclusivas nossas. Mas acabo de ler o que está !idade; ou preferiu fazei" isto" a fazer uma re(or!J!~__fi~~l_m~i~ 
ocorrendo, neste momento, com a Presidência de Bill Clinton, ampla. O riieti Partido, todavia, e C"reio que este Senado taro-
que acaba de ser eleito Presidente dos Estados Unidos. O bém, está aberto a qualquer discussão presente ou futura, 
Presidente, para combater um déficit público que percentual- no sentido de melhorar essa legislação, atendendo às necessi-
mente lá é aproximadamente igual ao do Brasil, acabi\1 de dades do País; o Governo não é um ente abstrato, à parte, 
preconizar o aumento do Imposto de Renda das empresas é o resultado da nossa vontade _coleti~a. _Ele e"iste, porqtJ_e 
de 34% para 36%, e no Brasil era de 25% e passou para firmamos que é preciso existir no País alguém que o comande, 
20%. Um contribuinte t"á que tem uma rensi~ª <:J_e ____ _g~~~;go~_!"_l!e_LPi'.~~--que ele tenha o instrumental necessário 
Cr$300.000.000 ,00, por mês. },agava 31% e·-agora pagará e. afinal, devolva à sociedade aquilo que dela se espera. 
36% e, no Brasil, a quota mais\~lta é de 25% e aci~a de Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) · 
Cr$18.000.000,00 todos pagam iguà), ou seja, 25%. . -- .. · · _ , • . . · · . 

Sei, e não faço referências a nin~uém em particÚlar, que O SR. MAURO BENEVIDES -Sr. Presidente, peço 
neste_ País, no ano passado, o povo pa,gou U$110_bilhões ele a pala_vr~ para ençam.jnhar a votação. 
impostos e foram recolhidos aos cofres públicos apenas U$59 0 SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
bilhões. Hoje se diz que o efeito cascata\~esse imposto ·sobre a palavra ao nobre Líder do PMDB, Senador Mauro Berre-
a produção é de tal ordem que o povo nátt vai pagar direta- vides. 
mente, mas indiretamente no preço do prÚ'duto, e para isso 
apresento inclusive alguns estudos, nos quais ê:stá consignado, 
e é um fato concreto, que um preço industriàl de 100, hoje, 
corresponde a um preço de venda final de I.t!l, para uma 
receita financeira de 36% e para impostos de 25%·. - - -

Todavia, um órgão do Governo mostrou r'i!centeiriellii 
um documento que foi apresentado cm Buenos Aires; esse 
órgão examinou 4.308 empresas brasileiras,-aquerãs que "Tatu
raro mais de US$ I milhão ao mês, ex:cluídas as do se to r finan
ceiro e que representam 57% da arrecadação global; vendem, -
por ano, US$ 338 bilhões. O que existe em relação a essa 
empresa? A soma dos impostos representa 6% do faturamento 
total. Mas, se retirada dali, dos setores que mais arrecadam, 
como fumo e bebida, isso cai para 4,6%. 

No setor do comércio varejista, há íricidência de 2,01 %, 
o imposto sobre o total de faturamento. Isto é o que acontece, 
não é a carga. Porque no Brasil se diz: paga-se pouco imposto, 
sonega-se muito. Porque há muito imposto e ficamos sem 
saber se o imposto é muito porque se sonega muito ou se 
sonega muito porque o imposto é muito. Na realidade, o 
que se tem é um imenso caos tal qual hoje se registra. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena. Fazendo soar 
a campainha.)- Solicito a V. Ex~ que encerre o seu pronun
ciamento, pois o seu tempo já está ultrapassado. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE. Para enca
minhar. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores,_ o Senado Fed_e_ral t_e:m_~iyido, sobretudo nos últimos 

__ trê__s_Jllese_s, momentos de intensa movimentação político-par
lamentar com repercussão junto a todos os segmentos da opi
niãopública brasileira. E_u me permitiria lenlbrar, neste instan
te, aqueles debates que foram travados, nesta Casa, no mês 

_de dezembro, por nós, Senadores; por uma imposição consti
tucional, fomos chamados a decidir sobre o processo de im
peacbment contra o Senhor Presidente da República, até que, 
naquele dia, 29 de dezembro, através da carta-renúncia, lida 
imediatamente no Congresso Nacional, desdobramos aquela 
sessão com a continuação- do julgamento, até que se aplicou 
ao Presidente destituído a pena acessória de iiütbilitação para 
o exercício de função pública no espaço de oito anos. 

Recordo mais, Sr. Presidente, que, no último mês de 
janeiro, o Senado Federal foi chamado a delibera_~ sobre uma 
proposição de inquestionável relevância para a vida económica 
do País: o projeto referente à modernização dos portos. E 
seguidas vezes recebemos, nesta Casa, manifestação de dois 
segmentos quanto ao projeto aprovado na Câmara dos Depu
tados: o dos empresários brasileiros que desejavam a apro
vaÇão- da matéria e o dos empresários que se contrapuseram 
ao texto aprovado na Câmara dos Deputados. Mesmo assim 
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o Senado, consciente das suas responsabilidades, deciO.lu sobre 
o Projeto de Modernização dos Portos e ofereceu, portanto, 
a sua contribuição a uma matéria que é, sem dúvida, de maior 
relevância para o funcionamento dos portos brasileiros. 

Na tarde de hoje, estamos sendo compelidos a decidir 
sobre a proposta de emenda constitucional referente ao ajuste 
fiscal, e o fazemos absolutamente conscientes de que, com 
esse projeto, o Governo Itamar Franco vai realmente alcançar 
os objetivos dessa proposta, que são enfrentar o déficit orça~ 
mentário e a redução da dívida pública. 

Assistimos, no debate de hoje, manifestações contrárias 
de alguns Senadores, inclusive da roinhª própria Bancada, 
que se insurgiram, nesse momento, contra o acolhiroe_n_to do 
texto originário da Câmara dos Deputados. Houve também 
uma manifestação do nobre Senador Josaphat Marinho, cha~ 
mando a atenção da Casa para um dos dispositivos da proposta 
de ajuste, exatamente aquele referente à Ação Direta de Inter~ 
pretação do Direito Federal, o que nos levou, a alguns Líderes 
Partidários e a nós, do PMDB, a nos comprometermos com 
S. Er a, até o segundo turno de votação, nos debruçarmos 
sobre as razões invocadas por S. Ex~ e que estiveram lastreadas 
numa manifestação do Presidente do Supremo Tribunal Fede· 
ral, o ínclito Ministro Sydney Sanches, que já teve assento, 
por uma imposição COnstitucional, na cadeirã. áe Presidente 
desta Casa, quando o Senado se transformou em Conselho 
Julgador naquela sessão de 29 de.Peze1:pbro. 

Posso dizer a V. Exa, Sr. Presidente e Srs. Senado-a:es~ 
que a nossa Bancada -atendendo a toda argumentação ex~ 
pendida pelo Ministro da Fazenda e pelo próprio Presidente 
da República - a bancada do PMOB vai votar favoravel~ 
mente ao ajuste fiscal, sem que isso implique, até o segundo
turno, que deixemos de apreciar e o faremos, sim, aquelas 
matérias que, decorrentes de emendas apresentadas com o 
n!mero constitucional e. xigido, vão reclamar uma ~_preciaça.-o 
m is detida sobre o seu conteúdo. -

A bancada do PMDB, Sr. Presidente, votará favoravel
me te a matéria. 

1o SR. JARBAS PASSARINHO- Sr. Presidente, peço 
a palavra para encaminhar a votação_:__ 

O SR. PRESIDENTE.(Humberto Lucena}- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Jarbas PaSs3ririho. -

O SR- JARBAS PASSARINHO (PDS- PA. Para enca
minhar. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, não estou falando, evidentemente, pelo PDS; quem 
fala é o meu Líder,_ nobre Senador Esperidião -Am.m. 

Acabo de ouvir o nobre Líder Mauro Benevides, dizendo 
que foi convencido pelo Ministro da Fazenda e pelo Ministro 
do Planejamento. 

À proporção que ouço as defesas. confesso a V. Ex~ 
que vou ficando mais intranqüilo. Em primeiro lugar, o argu· 
menta de defesa da aprovação _do projeto dii que nós não 
estamos criando nenhum imposto. Realmente, o. que está es~ 
cri to é que fica autorizado. 

Lembro-me de urna velha história de criança em que 
Pedro Malazarte chegava na porta do çéu. Era como se São 
Pedro dissesse a ele: "Você fica autorizado a ehtrar no céu. 
Entre se quiser." 

O Governo, naturalmente, vai ficar autorizado a criar 
o imposto que, com a ma'ior alegria, ele criará.· 

Esse argumento não me convence. 
Outro argumento que acaba de ser citado pelo Líder 

do PSDB é relativamente ao que aconteceu nos Estados Uni-

dos com Clinton. O Presider1te Bill Clinton, realmente, se 
dirigiu à população americana pedindo sacrifícios; mas ele 
mostra o sacrifício, também, rios cortes das despesas do esta~ 
do, o que nós não estamos vendo aqui no acompanhamento 
desse projeto. 

A minha esperança, Sr. Presidente - eu que acompa~ 
nharei o voto e as emendas apresentadas pelo Senador Albano 
Franco- é no sentido de que, no momento em que votarmos 

_a lei complementar, possamos pelo menos aliviar essas preocu~ 
pações, porque autoriZar o Governo a fazer aquilo que ele 
quer é, evidentemente, criar aquilo que ele deseja. 

Ao mesmo tempo, o fato de o Governo não tomar o 
compromisso de paralelamente cortar despesas para evitar 
a critica que se faz de que estamos dando mais instrumentos 
para a receita, sem nenhuma garantia de que esta seja aplicada 
de maneira a não inflacionar, é outra dúvida que temos. 

Então, pessoalmente, vou acompanhar, mas com espe
ranças na última parte d_o discurso çl_o Sen:ador Mário Covas; 
ou seja, espero que na regulamentação que se vai fazer pela 
lei complementar evitemos esses equívocos, esses enganos 
que já fazem parte, infelizmente, do encaminhamento de vota
ção por parte dos que defendem o Governo. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador E leio Alvares, como Líder, por 
delegação do Senador Marco Maciel, para o encaminhamento 
da votação. 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL- ES. Para enca~illhar 
a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, eminen- · 
tes Colegas, essa matéria está sendo exaustivamente debatida. 
Logicamente, ao curso da sua discussão, divers_os pontos con~ 
vocaram a atenção do Senado. l-lá, hoje, um movimento de 
consciência que parte, principalmente, dos empresários de 
São Paulo e reflete em alguns Estados. Há pouco, eu dizia 
ao Líder Pedro Simon que há, realmente, um clima novo 

_ n_esta Casa. Hoje, uma quinta~fe-ira, os Senadores dão uma 
demonstração de patriotismo; de ·consciência do_ momento 
nacional e comparecem a Brasília para externar a sua opinião 
e firmar uma posição. 

A Bancada. do Partido da Frente Liberal, em reunião 
com-o Líder Márco Maciel, examinou todos os aspectos do 
ajuste fiscal e, respeitando as divergências já manifeStadas 
- principalmente a do eminente colega Josaphat Marinho, 
sempre judicioso no seu posicionamento, e a do Senador Gui
lherme Palmeira, que não está presente no momento-, tive~ 
mos a oportunidade, então, com todos os integrantes, de nos 
posicionar favoravelmente ao ajuste fiscal. 

Acredito, sinceramente, que, neste instante, estamos 
dando uma demonstração ao Presidente Itamar Franco de 
que há uma consciência nesta Casa;-de que é hora de somãrmos 
esforços. E é dentro desta posição, por delegação do Senador 
Marco Maciel, que quero manifestar o apoio do Partido da 
Frente Liberal, respeitadas, evidentemente, a posição dos 
companheiros que, porventura. tenham divergido não no mé
rito, mas em alguns aspectos que foram abordados nesse mo
mento, principalmente pelo Senador Jarbas Passarinho. 

É a posição do PFL. 

O Sr. Gilberto Miranda- Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador. 
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O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB - AM. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, acredito que ·a Nação não resist~ mais 
a impostos novos. E, nessa proposta do Governo, não há 
retirada de imposto; pelo contrário, é mera criação de r;tais 
um. Podem ter certeza os senhores de que não serão os e~pr~~ 
sários que vão pagar e·sse novo imposto, mas a Poplll~_ção:_ 
Os empresários, volto a dizer, não irão reinãrcar preços· e~ 
0,025%; os empresáriOs, realmente, irão remarcar muito aci
ma disso. -------

Tivemos a oportunidade de saber que, em 1986, o Senado 
americano recebeu a proposta d~ um dos membros de sua 
Casa para ·a criação de um imposto igual a este proposto 
pelo Governo. Era um imposto de 0,05% sobre transaçóes 
bancárias. O movimento bancário americano é da ordem de 
US$ 211 trilhões; o Senado americano rejeitou uma receita 
para o Tesouro americano da ordem de US$ 110 bilhões. 
Por quê? A medida era altamente inflacionária. Parece que 
os estudos de todos os países onde o imposto não deu certo 
não foram acolhidos pelas autoridades brasileiras. 

E mais ainda: A proposta do Governo vem cheia de 
inconstitudonalidades. Vários Senadores, atuantes advoga
dos. bacharéis, se pronunciaram na ComisSãOâe Constituição, 
Justiça e Cidadania dizendo que chegam a seis as incoUstitucio~ 
nalidades desta medida do Governo. Mas o Senado e o Go
verno Federal com nada se sensibilizam. Até quando esta 
Casa continuará dando cheques em branco para cada novo 
governo? 

O Governo deverá, como todos nós fazemos com o nosso 
ativo e passivo, tentar receber aquilo que lhe· é- devido e não 
ir' buscar mais impostos junto à sociedade, que já vive na 
penúria total. 

O meu voto é contra a medida, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Prossegue 
o encaminhamento da votação. 

O Sr. Pedro Simon - Sr. Presidente, peço a palavra. 

---- ..... - .. 

esta Casa tem um projeto para votar, e esse projeto será 
votado nesta Casa. 

Repito: é a proposta que temos pata Vofãr.-Pede~Se Um 
imposto sobre cheques, e esse imposto, creio, haveremos de 
votar. É decisiva essa votação ou não? O ilustre e querido 
Sçp.ador J arbas Passarinho disse: "É a licença para entrar 
I].O céu.'~Pqde ser, mas temos o segundo turno, quando deve

_ré_!ll"c>S ·votar novamente. Tem á Obrigatoriedade de uma lei 
que dey~-~~r votada comq_lei _complementar na Câmara e 

-no-Seriado para que esta medida seja adotada. 
É pouco? É pouco. Mas, de repente, parece-me exage

rado, Sr. Presidente, que alguns empresários de São Paulo 
diganl qUe a criação deste tributo vai promover uma inflaÇão 
de_33%: Par_ece'-me que se está criando realmente uma situa
ção que não posso entender. O Senador Albano Franco, Presi
dente da Confederação das Indústrias, vem para colaborar; 
ele quer a diminuição de dois anos para um ano. Na verdade, 
vai ser menos de um ano, porque era para começar em janeiro 
e vai começar em abril ou princípio de maio. 

Em 5 de outubro, começa a reforma na Constituíção-. 
Na revisão constitucional teremos aqui, digo eu, uma reforma 
fis~~l que entrará em vigor no ano que vem. Isso significa 
que a cobrança deste imposto pode terminar no início do 
áil.O~ 'É iiriportante? Ê i:rriportante sim. Por quê? Porque é 
necessário que se faça alguma coisa; é necessário que esta 
Casa dê uma resposta depois de ter colocado o Sr. Itamar 
Franco na Presidência da República, depois de ter mudado 
a realidade. Sabemos que a situação está insustentável. Há 
que se mudar o tratamento com as estatais? Sim. O Governo 
ainda não fez tudo o que devia? Prov·avelmerite- não, maS 
o projeto que está em vigor, de reduzir sãlários de 200, 250 
milhões para, no máximo, 70 milhões, que é o salário de 
um Ministro de Estado, parece-me ser um passo importante. 
Mudar aquela estrutura, aquela desarmonia, aquela anarquia 
em que se transformou a máquina burocrática não é algo 

_que se faz da noite para o dia. - -
Eu estranho, Sr. Presidente, que representantes de certos 

segmentos da sociedade, quando ·aqui vêm debater, não o 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Concedo fazem em profundidade. . . . . 

a alavra ao nobre Senador Pedro Simon Líder do Governo. . O compan~euo da For~a Smdtcal, aqm presente, podena 
P , • _dizer que este Imposto_ vai pesar no _Q_olso _no trabalhador. 

O SR. PEDRO STMôN (PMDB- RS. Para encaminhar-:-- -Síin, qualquer im-posto posa no bolso do trabalhador. Mas, 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, neste caso, pelo menos, trabalhador que ganha até 10 salários 
creio que, a esta altura, a Casa está em condiçóes de votãr não vai pagar; aposentado não vai pagar, porque na hora 
porque os esclarecimentos foram feitos. de receber tem a reposição; quem tem dinheiro depositado 

O Presidente Itamar Franco, que foi colocado na Presi- em Caderneta de Poupança, até 90 dias, não paga absoluta-
dência pela vontade da maioria do povo, que impugnou o mente nada, porque tem o acréscimo do 0,25%, que será 
Presidente Collor e votou pelo impeachment, não pediu para o pagamento depois. Então, há uma preocupação social, no 
chegar lá; mas chega lá e busca o entendimento com a_ Nação. sentido de que o imposto alcance os maiores e os mais fortes. 

Na hora em que todos falavam em pacote, Sr. Presidente, O grande debate é em torno da economia informal, que 
IembrandoqueesteCongresso,inclusive, votouoPlanoCollor pela primeira vez haverá de pagar, pela primeira vez será 
I e o Plano Collor II com o apoio da "sociedade", o Presidente atingida por um tipo de imposto~ vai ser obrigada a pagar, 
resolveu enviar uma mensagem de reforma fiscal a este Con- porque os cheques haverão de circular. Dizem ~lgun~ que 
gresso. até o Caixa 2 haverá de pagar. O fisco e os banCos poderão 

Desde setembro- durante os meses de outubro, nevem- conhecer outras realidades e poderão aparecer, além dos US$ 
bro dezembro e janeiro - a reforma ·fiscal está em debate. 400 bilhões do Produto Interno, trezentos e sei lá mais quantos 
Debate na Câmara, Sr. Presidente. Infelizmente, naquele mo- bilhões de dólares, vindos da economia informal. 
mento, não apareceram as vozes que estão hoje aqui no plená- Creio_ que nós estamos dando um passo. tentando _fazer 
rio, para tentar alterar, modificar e apresentar propostas na algumaco1sa votando este projeto. Não acredito que a ternpes-
Câmara; aquele era o momento necessário. Ilustres empre- tade se formou. Acredito, sim, que as maf!chetes de jor_nais~ 
sários de São Paulo, inclusive, que estão aqui hoje, poderiam as campanhas, as movimentações de rua, provocaram a infla-
ter ido a Câmara; poderiam ter debatido na Câmara nos meses ção, fazendo parecer que o que vem é algo de assombrar. 

_.de setembro, outubro, novembro, dezembro e janeiro. Agora E necessário meditar um pouco mais. 
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Mas não estamos fechando a porta, não. Se entidades 
representativas da sóeiedade não nos procuraram antes~ em 
setembro. outubro,_ novembro, aezéribro e janeir91 e '.:ieram 
nos procurar em fevex:eiro, pedindo 15 dias, estamos -f_aVO~á-· 
veis. Hoje mesmo falei com o Presidente, que disse estar 
abert_o ao diálogo com os empresários, à hora que quiserem, 
para debaterem, H9je tem a primeira votaÇâo e terg a segunda, 
em 9 de março; depois tem a lei complementar, que terá 
que ser votada em a!?:x:H qu __ maio._ Não estamos. f.echando _a 
porta; -estamos abertos ao diálogo-, aO ente'ndi:rileritO, às_con
versações. Lamenta_~;t~.o_s que tivessemdemorãdo t~t(_?, l~men
tamos que numa hor~ tão_ dramáticil, tão d~fícil Como -esta _ 
que estamos viv.endo, as pessoas- que entendem, que têm 
idéias, que têm propostas, ·que têm sugestões, viessem _aqui, 
à última hora, pelos gabinetes dos Parlamentares, tentando 
apenas rejeitar -~te projeto. Não me parece que seja este 
o caminho. 

Alguém leu aqui uma pesquisa achandO que es_ta'va djzen
do uma grande novidade.- Alguém poderia acreditar que o 
brasileiro, injustiç_ado, cruelmente tratado COJ:I!.O é lJ.oje,_ desse 
um voto favorável à crüiçã_o de algum impostO? Õ n-Ofrnal
é que o povo seja realmente contia o Dovo_ imposto. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Senador 
Pedro Simon, eu pediria que concluísse seu pronunciamento 
porque o tempo de V. Ex• está esgotado. 

O SR. PEDRO SIM,ON- O mais importante numa situa-. 
ção como esta é termos ª-.corag~Ill: d_e_~r o prímeitõ passo. 
É pequeno? É pequeno~. Mas é aquele que é possível.~ ~ 

Este Senado _tem m3rytido uma posição digna, merecedora 
de todo respeito, Sr. Presidente. Aqui estávamO$, -Sob a Presi
dência do Senador Mauro Benevides, inst~lap.do 9 Congtesso 
no dia de Natal; aqui_fica~os_trabalhandó __ até o últii:nQ~dia. 
E hoje aqui estão, nesta sessão, 74 Senadoie-s,-quanao a im
prensa ridicularizava dizendo que reunir os senadores, numa 
quinta-feira de ~cg~.m_aval, er_a, __ ~lgo_ impossíveL Aqui estamos 
nós. 

Sinto-me satísíeító, Sr. Pre$idente, porQue-estamos aqtil 
e creio que cumpriremos o nosso p-apel. (Muito bem! Palmas!) 

O SR. PRESID)';NTE (Humberto Luçena) -:-=. Concedo 
a palavra, para encaminhar a votação, ao flóbre R~!af9i- José, 
Fogaça. ~~ ~ ~ ~ · 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB -RS. Para encaminhar 
a votação. Sem_revisão do orador.) -~r. Presidente, Srs. 
Senadores, o relatório aprovado pela Comissão __ çle Cou$:ti
tuição Justiça e Cida_dania foi _pl:Jbli~_o em _av_~lso e está 
à disposição dos. _Srs. Senado~r~s.--E~ J;J.~O méyo~;;.,aloJ?.g~~-pa 
leitura deste relatório. :_ ~ -- ~- _. - ' -

Quero apenas dizer, Sr.-Presídeiité, que_· recebemOS -_40-
emendas dos Srs. Senadores: alentadas, criatiVas, ·profícuas 
e importantes emend~s. Se demos- o parecei- cbntfário a elas, 
foi porque obedecernQ~ a uma yi~ão que traçamos na análise 
desse projeto. -.- __ ~- _ _ _ _ 

Trata-se de um projeto, Sr. Presidente e Srs. Séri:ádores, 
que, só na sua aparê-ncia, é diversilléádo eâotaçlo d~ multipli
cidade e de abran.gência" i;etórial. Na verdade, percebe-se clara
mente um sentido estratégiCo --comum, uma enorme-conver
gência funcional entre os diversõs cariipOs que este projeto 
abrange. Talvez isso- não possa ser percebido por quem faz 
uma primeira leitUra- do--projeto. Mas ele trata, de um ladó, 
do financiamento da aposentadoria e" das pensões dos_ servi
dores públicos e, de outro, da retenção de créditos pela Previ-

dência Social, para garantir também o pagamento das aposen
tadorias dos trabalhadores inativos deste País. Cria o Imposto 
Provisório sobre Movimentação Financeira e_ainda, num outro 
quadrànte, cria uma ação de interpretação da Lei Federal, 
a chamada Ação Dectaratóri:,t de Constitucionalidade. 

Nessa aparente diversidade, Sr. Presidente, PerCebe-se 
que há uma muito bem concebida uniQ.açle. de_ qbjetívos-, e, 
também, que há elementos e~senciais e elem~ntos _instn~men
tais. O Governo cria os meios pelos quais possa aumentar 
a S!la arrecadação e, ao lnesmo· t~mpo, prov-er-se dos inStru
mentos jlliídicoS para defeOder~~e. deferider o erário- e o inte
re_sse público. É por isso que tratamos, no nosso _relatório, 
dê.d"efénder a preservação dessa unidadt?, dessa integridade, 
e _nos po~icionã.r; vimo-nos, portanto, obrigadOs a rejeitár 
emepdas da mai$ afta qualidade, mas que, por serem aditivas, 
acr~cent;arem_ elementos novos, por incorporarem temas não 
conti<:los no projeto específico, ria estratégia específica--e na 
cop_vergência específica de objetivos deste projeto, n~9 aten-
diam a esses pré-requisitos_._ _____ · ---~-

- Quei"o, Sr. Presidente, elogiar O: trabalho dos Srs. 'Sena
do-res que apresentaram emendas. São emendaS-da mais divei_-_ 
sa natureza, que tratam de questões relativas às matérias fllti
dica, comercial e tributária. 

Infelizmente, não pudemos aproveitá-las porque quere-
mos preservar esta unidade e esta !fltegrid.~~e do _projeto. 

Se olharmos a realidade do País, se não nos atiVêimõs, 
Sr: Presidente, à letra fria puramente erudita, à letra morta 
da lei, e se olharmos- a realidade na sua _quotidianidade, na 
sua presença, na sua ve:emência-aecada dia, vamOs ver que 
este projeto eStá adequado ao Brasil de boje. 

Para encerrar, Sr. Presidente, quero dizer que, ao rilesmd 
-tempo em que estamos dispostos a_ dar este ato_de confiari:Ç~
ao Presidente da República, também, em momento adequadO, 
em futuro muito breve, vamos defender todas as medidas 
que sejam capazes de estabeleçer _u_ma verdadeira, ampla e 
abrangente reforma tributária, uma reforma fiscal no seritido 
que se entende. 

-Reforma fiscal não _é só aqUela que aumenta a arreca
dação, mas é também aquela que reduz gastos. Este Senado 
tem plena ConSciêilcia disso. Este Senado acaba de votar -~ 
Lei dos Portos, pela modernizãção da economia. ~ p_ossível 
que, na semana_que vem ou n~ seguinte, estejamos votando 
aqui a Lei' daS Concessões que introduz os ~apità~sprívados 
na prestação de serviços públicos, um projeto revolucioiúlriO 
que vai ffiudar estruturalmente este País. . 

Sabemos, todavia, que o transe difícif des}:e rriOrilento~
que o caráter excepcional desta situação histórica e~ige es~ 
posicionamento e, por isso, nos vimos na contingência de 
aprõvat ··a criação deste novo imposto e todos os. elementos 
aCessórios, jurídicos ou não, que aqui são acrescent_ados. 

Daí por que, -sr. Presidente, o parecer é favorável. 

O_Sr. Paulo Bissol- Sr. Presidente, peço a palavra pela 
ordem_. 

ú SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) ...::_Tem ~V. 
Ex~ a palavra, nobre Senador. 

~O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PT- RS. Pela ordem. 
Sem revisão do Ç>rador.) _- Sr. President~. foi aventadã a 
hipótese de consideração de emenda_s de méritO no· segunçlo 
turno; e é esse esclarecimento que quero da Mesa, piara que 
o.s. Srs. Senado.re& que estão_ ve_!_!-do_ ni~so uma ~temativa se 
dêem conta dos limites regimentais. -
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O art. 363-do Regimento Interno diz: 
"Art. 363. Incluída a proposta em Ordem do 

Dia, para o segundo turno, será aberto o prazo de 
três sessóes_ ordinárias para discussão, quando poderão 
ser oferecidas emendas que não envolvam o mérito." 

Isso significa qUe, no segundo turnO, seTão -apreciadas 
exclusivamente emendas que não digam respeito ao ·mérito, 
em última análise, emendas de redação. 

Essa é a primeira questão. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL -Diante desse esclareci
mento objetivo, o qual agradeço, solicito a retirada de votação 
das Emendas n~ 1 e 4, de minha autoria, reservando-me o 
direito de, no segundo turno, requerer destaque para aprecia-
ção -da matéria, objetivOdessas emendas.- - - -

Ficou garantida, portanto, essa possibilidade, razão pela 
qual retiro· da votação as emendas de minha autoria. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lu~na)- V. Ex•, 
__ ~~nto __ nq_,glj~~iro quan):c:> __ no ~~gunQo_tuwqJ_ poderá requerer 

a votação em separado de parte da matéria constante da pro
posta de emenda constitucional. · A segunda questão diz respeito ao Títuh:> IX_!_ Ç'!J?í!!l~Ó __ 

I, do RegimentO liiteffio,--que versa sobre a processualidade 
da proposta de emenda à Constituição e ê omisso s_OOieOesta~ 
ques. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Tem razão V. Ex•, mas 
não precisarei fazer isso, porque o nobre Senador Epitacio 

- Cafeteira já fez o requerimento de -deStaque. Por conseguinte, Sr. Presidente, precisamoS cOrtheCef-ã 
posição da Mesa, isto é, se há viabilidade regimental para 
destaques no segundo turno, sob pena de essas promessas 
de revisão e de reconsideração do assunto, relativo à ação 
de interpretação do Direito Federal, não terem o menor sen
tido e nos levarem, embota involuntariamente, a um engano 
fataL 

Era esse o esclarecimento que eu pediria da Mesa, a 
fim de que todos tenhamos certeza do que se pode fazer 
e do que não se pode fazer na votação do segundo turno. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)_:_ No6ie Seria: 
dor José Paulo Bisol, a Mesa esclarece q~~. _pel~ -ª_!t. 363L 
cujo texto V. EX~" leu, não pOderão ser oferecidas, no segundo 
turno, emendas que envolvam o mérito. 

Entretanto, quanto ao problema de requerimentos para 
destaque da proposta de emenda constitucional, remeto V. 
Ex~ ao art. 372 do Regimento Interno, __ gl.!e está_ incl~ído nQ 
CAPÍTULO I - Da Proposta De Emenda à Constituição 
-, onde se lê: 

.. Aplicam-se à tramitação da propOsta, noqoe-c:ou-:. 
ber, as normas estabelecidas neste Regimento para as 
demais proposições." 

Além do mais, nós também promulgamos a ResoluÇão 
n~' 89, de 1992, que dispõe sobre a tramitação de proposta 
de emenda constitucional, pela qual foi ·abolida- como sabe 
V. Ex~ e os Srs. Senadores -a Comissão Especial, e a matéria 
passou a ser objeto de apreciação da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania. 

Nessa resolução, modificaram-se Várias dispositiVOs do 
Regimento Interno, entre os quais o art. 361, que passa a 
ter, no seu § 2~', a seguinte redação: 

"Art. 361. 
§ 2~' Somente serão admitidos requerimentos 

que objetivem a votação em separado de pautas da 
Proposta ou de emendas." 

Assim sendo, qualquer requerimento a ser votado nesta 
sessão o será para votação em separado da matéria constante 
da proposta de emenda constitucional. 

Não se poderá acolher, regimentalmente, nenhum reque
rimento visando a rejeição de parte da proposta, mas, sim, 
a votação em separado de parte da proposta. Poi-que, ·como 
sabe V. Ex\ as propostas de emenda constitucional, para 
serem aprovadas, dependem do voto positiVO de 315 do-Senàdo 
em dois turnos. 

CreiO que esclareci as dúvidas de V. Ex• a respeit~ da 
matéria. 

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Para retirar 
os requerimentos que encaminhou à Mesa, V. Ex~ terá que 
formalizar o pedido com a sua assinatura. 

A Presidência esclarece que, nos termos do art. 310, k, 
do Regimento Interno, não é permitido o encaminhamento 
de votação de destaque, salvo se houver solicitação nesse 
sentido do autor do requerimento. Se o autor não solicitar 
o encaminhamento, o requerimento de destaque fica sem efei
to, voltando a matéria ao grupO- a que pertencer - 3rt. 300, 
item XVII. O que signifiCá dizer que o autor do requerimento 
será obrigado a fazer um rápido encaminhamento sob pena 
de perder o seu direito de destaque. 

Corno a Mesa já esclareceu, nos termos do art. 361, § 
29 , do Regimento Interno, só poderão ser encaminhados à 
Mesa requerimentos de destaque para votação em separado 
de dispositivo-. -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Sobre a 
mesa, requerimento que s_erá lido pelo Sr. 1~' Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N•l67, DE 1993 

Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento Interno, 
requeiro destaque, para votação ·em separado, do § 2~' do 
artigo 102, na redação dada pelo artigo 1• da PEC 2193. 

Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 1993. - Senador 
Ed~~~o ;Matarazzo Suplicy. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -.Q nobre 
Senador Eduardo Suplicy deseja encaminhar a votação do 
seu requerimento? 

. O SR-.EPUARDO SUPLICY -!'Ião é preciso, Sr. Presi
dente. Já está claro, especialmente pelos argumentoS coloca
dos pelo Senador José Paulo Biso!. 

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) -V. EX', 
então, desiste do requerimento? 

O SR- EDUARDO SUPLICY- Não, Sr. Presidente. 

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) -V. Ex• re
quereu um destaque para a votação em separado do- § 2~' 
do art. 102, na redação dada pelo art. 1• .da PEC n• 2193.. 
Se V. E~, como autor, não encaminhar, o destaque cairá. 

A Presidência pediria apenas que, ao encaminhar, o autor 
de qualquer requerimento de destaqúe se ativesse ao mfním.o 
possível de tempo, diante do adiantado da hora .. 
. .. O SR. RONAN Trro- S~. p;,esiden!;,, peço a palavra 
pela ordem. 
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra a V. Ex~ 

O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, tenho uma emenda 
que é modificativa. P-ergunto a V. Ex': na segunda vOtação, 
ela também pode ser apresentada sem nenhum prejuízo-? 

O SR. PRESIDENT" (Humberto Lucenª) - Não, no 
segundo turno não pode haver emenda que altere o mérito, 
como foi levantado pelo nobre Senador José Paulo Bísol. 

O SR. RONAN TITO -Então eu mantenho, Sr. Presi
dente. 

Muito obrigadç_l~ 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Senador 
Eduardo Suplicy, V~ Ex• mantém o requerimento? 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Mantenho, Sr. Presi-
dente. · 

No bojo do a]ü-ste fiscal, o GOverno- pretende alterar 
os arts. 102 e 105 da Constituição, para institUir--as- ações 
diretas de constitudOnalidade e de interPretaÇão do Direito 
Federal. O destaque_ é justamente para evitar que isso ·possa 
acontecer. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Prossegue 
a leitura dos requerimentos de. de~taqJ.!e. 

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

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N•168, DE 1993 

Nos termos do art. 312, alínea b1 do Regirilento Interno, 
requeiro destaque, para votação em sepãrado, da aünea a 
do art. 102,.na redação dada pelo artigo I• da PEC 2193. 

Sala das Sessõe_s, 18 de fevereiro de 1993. ~-Senador 
Eduardo Matarazzo Suplicy. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A Presi
dência esclarece ao Plenário que o· autor já encap'lihhou a 
votação do seu requerimento. 

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

É lido o seguinte 

REQIJERIMENTO N• 169, DE 1993 

Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento Interno, 
requeiro destaque, para votàção em separado,_ do § 4"? do 
artigo 103, na redação dada pelo artigo 1' da PEC 2193. 

Sal~ das Sessões, 18 de fevereiro de 1993. -" Senador 
Eduardo Matarazzo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, peço a 
palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Tem a pala
vra V. Ex'" 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT -SP. Para encaminhar 
a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, tem 
esse requerimento a mesma finalidade. -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Exatamen
te, V. EX' já encaminhou. 

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

Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N•170, DE 1993 

Nos termos do disposto no artigo 312, alínea b do Regi
mento Interno, requeiro destaque para o art. 19, relativamente 
ao art. 105 em seu inciso I, alínea i e seus parágrafos 29 e 
3" - - -

Sala das Comissões, 18 de feVereirO de 1993.- Senador 
Epitácio Cafeteira. - · -

O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Sr. Presidente, peço· 
a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Concedo 
a palavra a V. Ex~ 

- O SR. EPITACIO CAFETEIRA -Sr. Presidente, o enca
minhamento é agora? 

OSR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Sim, porque 
a matéria é destacada não tem encaminhamento. · 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PDC-MA. Para enca
minhar. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, eu gostaria 
de pedir a atenção dos nobfes colegas para dizer que esse 
assunto é, realmente, muito importante. 

A interpieta:Ção, como estabelecido no art. 105, para o 
qual solicitei o destaque, deixa que a ação direta de interpre~ 

- tação fique sob a responsabilidade de apenas vinte Ministros 
do Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, toda a Justiça 
brasileira ficaria anulada. Apenas vinte homens vão interpre-· 
tar. E mais: ações que, por sua natureza, devem e podem 
ser-objeto de reclj!So ao Supre-mo Tribunal Federal, não pode
rão ser objeto desse recurso. Depois dessa decisão do. Superior 

_Tribunal de Justiça, retira-se do Supremo do Tribunal Federal 
_o direito de examinar essas ações. 
- - SL Presidente, a meu ver, de todas as anomalias que 

se poderia levantar, esta, tenho certeza, não pode ser aprovada 
pelo Senado Federal. Retirar do Supremo Tribunal Federal 
o direito de examinar essa interpretação do SuperiOr Tribunal 
de Justiça é deixar sem conclusão, sem a última palavra, o 
uiais alto Tribunal de Justiça de_sse País. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Prossegue 
a leitura dos requerimentos de destaque. 

SObre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19 . 

Secretário. 

É lido o seguirite 

REQUERIMENTO N• 171, DE 1993 

No~ _termos do art. 312, alínea b, do Regimento Interno, 
requeiro destaque,- para votação eni -separado, d~ alínea i 
do art. 105, na redação dada pelo art. I• da PEC n' 2193. 

Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 1993. - Senador 
Eduardo Matarazzo Suplicy. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A Presi
dência esclarece ao Plenário que o requerimento já foi encami:- _ 
nhado por seu autor, o Senador Eduardo Sriplicy. --· 

Sobre a mesa, requerimento que; será lido pelo Sr. 1..: 
Secretário. 
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É lido o·_seguinte 

REQUERIMENTO N• 172, DE 1993 

Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento Interno, 
requeiro destaque, para votação em separado, do art. 156, 
na redação dada pelo art. I • da PEC n• 2/93. _ " .. _ 

Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 1993. --Senador 
Eduardo Matarazzo S_uplicy. 

O Sr. Eduardo SupHcy- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Tem V 
Ex~ a palavra. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP. Pela ordem.) 
-Sr. Presidente, retiro esse requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Al'resi
dência defere a solicitação de V. E~ 

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

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 173, DE 1993 

Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento Interno, 
requeiro destaque, para votação em separado, do __ §_2.? .d.o_ 
art. 2• da l'EC n' 2/93.. . .... --- . ___ -~- ____ -_ 

Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 19.93. -. Senaqor 
Eduardo Matarazzo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY -Sr. l'r<!Sidente, peço a 
palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Tem.V. 
Ex• a palavra. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidente, esse des
taque refere~se à questão do princípio da anualidade, no sen· 
tido de que esse princípio seja respeitado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto I ucena) - Passa-se 
à votação dos requerimentos. - - · 

A Presidência--eSClarece que serão votados os requeri~ 
mentes e, logo. após, será votada a matéria para a qual se 
pediu destaque. 

Em votação o Requerimento n~ 167/93 do,SenadürEduar~ 
do Suplicy, para votação em separado do §. 2• do art. 102, 
na redação dada pelo art. I•, da PEC n• 2, de 1993. · 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permane-cer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Em votação 
o Requerimento no 168/93 do Senador Eduardo Suplicy, para 
votação em separado da alínea "a", do art. 102, na redação 
dada pelo art. lo da PEC n' 2, <fe 1993. -- · · · ···· 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perinanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Em votação 
o Requerimento n• 169/93 do Senador Eduardo Suplicy, para 
votação em separado do § 49 do art. 103, na redação dada 
pelo art. I• da PEC no 2, de 1993. · · · · 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Em votação 
o Requerimento h<? 170/93 do Senador_Epitácio Cafeteíra, 
para votação em s_eparado do art. 1", relativamente ao art._ 
105, inciso I, alínea "i" e seus§§ 29 e . .39~ 

Os Si"s. senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Em votação 
o Requerimento n9 171/93 do Senador Edu-;tf, ·. 1 5:uplicy para 
votação em separado da alínea "i" do art. 105, da redação 
dada pelo art. I• da PEC n' 2, de 1993. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) · · · · 

Aprovado. 

-o SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Em votação 
o_ Requerimento n'~ 173/93 do Senador Eduardo Suplicy, para 
Vbtá.Ção _em- ·separ~do dó§ 2~ do art._ 29 da_ PEC n902_; de 
1993: . . . 

Os Srs. Senadores _que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovados os requerimentos, as-matérias destaça,cjas __ ~ 

Proposta de Emenda à Constítuíçãó n" 2, de_l993, serão vota
das oportunamente. 

=-~~----"-''----·- ~ -~ -- ----- - - -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A Presi
dência esclarece ao Plenário que, conforme o disposto nos 
arts. 288, II, e 294 do Regimento Interno, a matéria depende, 
para sua aprovação, do voto favorável de 3/5 ·da composição 
da CaSa,· devendo a votação ser feita-· pelo processo nominal, 
~tg~vé_s ~-e !_eg!stx:o el~trônico de votos._ 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho -Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Concedo 
a palavra, pela ordem, ao nobre Senadpr Cid ~abóia de Car
valho. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDil- CE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.)__-:- Sr. P!'esiden_te, para 
evitar problemas posteriores, gostaria que V. Ex~ esclarecesse 
como será a vOtação do destaque. Qual o número de vqtos 
necessários para que o destaque seja considerado aprovado, 
isto é,. a matéria retirada? POi::qUe, recenté"tne_nte.-bouVC! ~m 
caso controvj:!tso nesta Casa, :já_ sofuc::ion-a_d_o em p~re~r_ da 
COmissão de ConstitUiç-ãO; Justíça e Cidadania;_ mas, atê o 
presente momento, a Cãsa- ainda não apreciou esse parecer 
_4~_ ÇQ!!t!~sã2 d_e Çonstituição, Justiça _e Cidadani_a de-tal so~te 
que, no meu entende-r:- parã esta -votiiçao, após -a -matéiia 
principal, a matéria _destacada, deve haver uma interpretação 
prévia da Mesa sobre o número de votos pelo qual s_e conside~ 
rará o destaque atendido. Se quem quer manter a matéria 
é- que tem que alcançar o número ou se quem quer retirar 
é que tem que alcançar os 3/5, que é o número constitucional 
em vigor. 

E o esclarecimento que pe-ço a·-v: Ex~. mesm.O-Sãbendo 
~que ·a matéria ainda está pendente, porque não houve s_ólução 
final, uma vez que a Comissão de Constituição~-· Justiça e 
Cidadania já tomou uma posição que ainda não foi submetida 
ao Plenário. 

• 
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Então, eu gostaria de obter o esclarecimento de V. Ex~ 
no ordenamento da matéria, logo a seguir. 

O Sr. Epitacio Cafeteira- Sr. Presidente, peço· a palavra 
para contraditar. -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Pois não, 
nobre Senador. 

Gostaria, entretanto, de esclarecer-lhe que o Sen_ador 
Cid Sabóia de Carvalho, ao que parece, não levantou questão 
de ordem. S. Ex~ pediu apenas um esclarecimento. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO ---: Eu fiz apenas 
uma pergunta. Não se pode contraditar uma pergunta. 

O Sr. Epitacio Cafeteira - Essa colocação do Senador 
Cid Sabóia de Carvalho não é a mesma objeto daquele ... 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Exatamen· 
te. A Mesa vai esclarecer a V. Ex~ 

O Sr. Epitacio Cafeteira -Ou foi sObre uma emenda? 
E aqui é apenas uma votação em separado que é pedida. 

O Sk PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A Mesa 
deseja esclarecer ao nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho 
e aos demais Srs. Senadores que o caso a- ·que se refere o 
Senador Epitacio Cafeteirã é inteiramente diferente do que 
ora ocorre. Naquela ocasião, tínhamos um projeto de lei com
plementar e houve um requerimento de destaque do nobre 
Senador Marco Maciel para efeito de rejeição de uma matéria. 
Agora não. Agora estamos com uma proposta de emenda 
constitucional em tramitação. E como já foi dito aqui, o art. 
361, § 2', é claro quando diz: 

HArt. 361 ...... _.····•+·~ .. -~···~----·······:···.···~,. 
§ 29 Somente serão admitidos requerimentos que obje

tivem a votação em separado de partes da Proposta OU-de 
emendas.'' 

Portanto, quando votarmos a emenda, estaremos votando 
a emenda, ressalvados os destaques para a votação em sepa
rado das matérias que foram requeridas. Entáo, ao se votar 
depois essas matérias, cada uma delas, para ser aprovada, 
terá que ter 3/5 de apoio dos Srs. Senadqres. 

E o esclarecimento que dou a V. Ex' 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Agradeço os 
esclarecimentos de V. Ex•, muito embora a matéria pareça 
diferente e por isso indaguei a respeitO i na verdade, a natureza 
de interpretação comprova o acerto da decisão da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania. 

Muito obrigado a V. Ex• 

OSR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Em votação 
a proposta, ressalvados os destaques dela requeridos. 

Peço aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares. 
A votação será feita pelo painel eletrônico. 

A Mesa solicita a todos os Srs. Senadores que não se 
encontram em plenário, que venham até aqui para exercer 
o seu direito de voto. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A Presi· 
dência vai colher os votos da:, Lideranças. 

Como vota o nobre Líder do PMDB? 

O ~R. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE)- "Sim", 
Sr. Prestdente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota 
o nobre Líder do PFL? 

O SR. MARCO MACIELPFL- PE)- "Sim", Sr. Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o no~re Líder do PSDB? 

O SR. MÁRIO COVAS(PSDB- SP)- "Sim", Si. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o nobre Líder do PDT? 

O SR. MAGNO BACELAR (PDT- MA)- "Sim", 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota . 
o nobre Líder PRN? 

- O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE)- "Sim", Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Luecena)- Como vota 
o nobre Líder do PDS? 

O SR. ESPERIDJÃO AMIN (PDS - SC) - "Sim", Sr. 
Presidente 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o nobr~ Líder do PTB? 

O SR. LOUREMBERG NUNES ROCHA (PTB - MT) 
-"Sim", Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o nobre Líder do PDCl 

O SR EPITÁCJO CAFETEIRA (PDC- MA)- "Sim", 
· Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota 
o nobre Líder do PT'? 

O SR. EDUARDO SUPLJCY (PT- SP)- "Sim", Sr. 
Presidente. 

O SR PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o nobre Líder do PSB? 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB- RS)- "Sim", 
Sr. Presidente. 

O Sr. Pedro Simon - Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- V. Ex" tem 
a palavra. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, sugiro a V. Ex• que 
solicíte dos Srs. Senadores suas presenças em plenário, para 
votarmos os destaques. - -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Peço aos 
Srs. Senadores que permaneçam em plenário, porque temos 
qUe votar nominalmente as matérias destacadas, sob pena 
de prejudicá-las. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Os Srs. Se· 
nadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SEN"'DORES: 
Albano Franco - Almir Gabdel-;:;::. Aluizio Bezerra -

Amir Laudo - Bello Parga - Beni YentS-- Carlos Patrocínio 
- Cesar Dias- Chagas Rodrigues- Cid Carvalho- Darcv 
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Ribeiro - Dario Pereira - Dirceu Carneiro - Dívaldo SÚ~ 
ruagy- Eduardo Suplicy - Elcio Álvares- Epitátio Cafe
teira - Esperidião Amin -Eva Blay - Flavia_n_o_ Melo -
Garibaldi Alves - Gerson Calilala - Henrique Almeida -
Hydekel Freitas- Iram Saraiva- Jarbas Passarinho -J9ão 
Calmon --João França- João Rocha- Jona~_:PinQ_eiJQ 
-José Fogaça -José Richa- José Samey- Júlio Campos 
- Jutahy Magalhães- Juvêncio Dias- Lavoisier Maia-
Louremberg Nunes Rocha- Lourival Baptista-Luiz Alber
to- Magno Bacelar-Mansueto de Lavor_- Mareio Lacerda 
-Marco Maciel -Mário Covas - Marluce Pinto -Mauro 
Benevides- Meira Filho- Moisés Abrão- Nabor Júnior 
-Nelson Carneíro - Nelson Wedekin - Ney Maranhão 
- Ney Suassuna- Odacir Soares- Onofre Quiiiari- Paulo 
Biso I - Pedro Simon - Pedro Teixeira -Raimundo Lira 
- Ronaldo Aragão - Ronan Tito - Saldanha Derzi -:
Teotônio Vilela- Valmir Campelo- Wilson Martins. 

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES: 

Affonso Camargo - Alfredo Campos - Francisco Ro
llemberg - Gilberto Miranda - Irapuan Cásta Junior -
Josaphat Marinho- Levy Dias- Lucídio Portella. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Votaram 
Sim 66 Srs. Senadores; e Não 8. 

Total de votos: 74. 
A proposta foi aprovada, em primeiro turno. 

É a seguinte a proposta aprovada: 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N' 2, DE 
1993 . -

(N• 498/91, na Casa de origem) 

Altera dispositivos da Constituição Federal (Siste
ma Tributário Nacional). 

§ 2~ As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo 
Supr.emo Tribunal Federal, nas açóes declaratórias de consti
tucionalidade de lei ou ato nonnativo federal, produzirão efi~ 
cácia contra todos e efeito vinculante, rela"tiVa:nieitte 305 -de
mais órgãos do Poder Judiciário e ao Poder Exe-cutivo." 

. _"Art. 103. ·~···"""""'""""'""""'"~'"····••<<••·~················· 

~-§ -41>- A ação declaratória de constituctonalidade poderá 
ser proposta pelo Presidente da República, pela Mesa do Sena~ 
do Federal, pela Mesa da Câmara dos DeputadOs ou pelo 
Procurador~Geral da República." 

"Art. 105. ··- .......•.....•... ····«···············_. ... --... ~···--· 
_! -~ ---·········-················ ...... ······--········'·-··---·-··-··-

i) a ação direta de interpretação do Direito Federal, cujas 
decisões serão tomadas pela maioria absoluta dos seus mem~ 
bros e terão eficácia contra todos e efeito vinculante, inclusive 
para as instâncias inferiores. 
..... § ·r• : ......... :.::. ...... ·-········-················--··-··----.--·-

§ 29 Podem propor a ação da alínea i do inciso I deste 
artigo- o Presidente da República, a Mesa: do Senado Federal, 
a Mesa da Câmara dos Deputados ou o Procurador~Geral 
da República. 

§ 3~ O Procurador~Geral da República será previamen
te ouvido nas ações diretas de interpretação do Direito Fede
ral, bem assim o Advogado~Geral da União, quando a ação 
nãO for PrOPoSta pelo Presidente da República." 

HArt. 150. . ..................... ·····-········~~'-'·4·-~·••«'"-'~····""'"*•"-'-

§ 69 Qualquer subsídio ou isenção~ redução de base de 
cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissãO, 
-relatiVOs --a impostos, taxas oU- contrlbuiçOes, 56 -poderá- se-r 
co_n_cedid_o mediante lei específica, federal,_ estadual ou muni~ 
cipal, que regule exclusivamente as matérias acima enUme~ 
radas ou o correspondente tributo ou contribuição,.sem p-re-
juízo do disposto no art. 155, § 2•, XII, g. 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, § 79 A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação-
nos termos do§ 39 do art. 60, da Constituição Federal, promul- tributária a condição de responsável pelo pagamento de impos-
gam a seguinte Emenda ao texto constitucional: to ou contribuição, cujo fato gerador deva os:orr_er posterior~ 

Art. 1<? Os dispositivos da Constituição Federal abaixo mente, assegurada a imediata e preferencial restituição da 
enumerados passam a vigorar com as seguintes alterações: quantia paga, caso não se realize o fatç gerador presumido". 

"Art. 40. . ........................... .,............................. ~rt. _ _155. C9_ropete aos Estados e_ ao Distrito-Federal 
................................................................... u~---~·~---·- ~jnstit;yir impostos sobre: 

§ 6"' As aposentadorias e pensões dos servidores públi~ 
cos federais serão custeadas com recursos provenientes da 
União e das contribuições dos servidores, na forma da lei." 

"Art. 42. . ................................... ····-········'~"'""'"' 

§ 10. Aplica~se aos servidores a que se refere este arti~ 
go, e a seus pensionistas, o disposto no art. 40, § 4"', § s~ 
e§ 6• 

I- transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens 
ou direitos; 

II- operações relativas à cii"culação de mercadorias _e 
sobre prestações de serviÇ<:)S de transporte interestadual_ e in~ 

=- ~téfffillniciPal e de :comui:ticaçãO-,: aind3 que ãs operaçõeS- e 
--aS pTéstãÇões~SeiDíctem-no-extenor;- -------------·--~-· -. --:---

III- propriedade de veículos automotores. 

§ 1"' O imposto previsto no inciso I: 

~' § 2"' O imposto previsto no inciSCi-II atenderá ao se-

I Art ... 1~2: ... ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:=---guinte: . . .. . o .. . . . . . 

a) _a ação direta de inconstituc~onalidade d7 lei ou at? ~~~cn§~3~~rrÀ·~~~-~Çâ~··d~~Hi~P~~~~~·-·d~·-·q~~--i~-~i~~--~~~i~~i·~~-
no:mati~o federal ~u estadual e a ~çao declaratóna de consti- II do caput deste _artigo e o art. 153, I e II, nenhum outro 
tuc10nal1dade de le1 ou ato normatiVO federal; tributo poderá incidir sobre operações relativas a energia elé~ 
· · · · · ·· ··· · · · · · ····· · · · · · ·· ·· · ·· ·· ··· ·· · · ····· · · ······ ·· ·· ····· · ··· · ·····-·· ····· -- trica, serviços de telecomunicações, derivados _de petróleo, 

§ 1"' A argüição de descumprimento de preceito funda- combustíveis e minerais do País." 
mental decorrente desta Constituição será apreciada pelo Su- "Art. !56. ~··-~·-·····-··- .. ·-·-·-···········-········-·-·-· 
premo Tribunal Federal, na forma da lei. 
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III -serviços de qualquer natureza, não COmp-reendidos 
no art. 155~ TI, definidos em lei complementar. 

§ 39 Em relação ao imposto previsto no inciso III, cabe 
à lei complementar: 

I- fixar as suas alíquotas máximas; 
II- excluir da sua incidência exportações de serviços 

para o exterior." 
"Art. 160. . ............ ···-···~-··~·······-•········,._·-··•r••••••· 
Parágrafo único. Essa vedação não impede a União, 

e os Estados de condicionarem ~ entrega de recursos aos 
pagamentos de seus créditos, inclusive de suas autarquias.?'_ 

"Art. 167. . ....................................................... . 
ooooOOOoOOooooooooooooOOOOOOO>>ooooooOOOOoooooooooooooOOOOHO•oooOOOoOOOoooooo"o 

IV- a vinculação de receita de impostos a ófgão, frirido 
ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da arreca
dação dos impostos ·a que se referem os arts. 158 e 159, a 
destinação de recursos para manutenção e desenvolvimento 
do ensino, como determiriado pelo art. 212, e a prestação 
de garantias às operações de crédito por antecipação de recei
ta, previstas no an. 165, § 81 , bem assim o disposto no § 
4~' deste artigo; 

• • • · · "§" · 49· ~··é· P~~itid; -~ .. ~i~~~;çã;d~-;~~fu~· prÓpria~ g~;~-
das pelos impostos a que se referem os arts. 155 e 156, e 
dos recursos de que tratam os arts. 157, 158 e 159, I a e 
b, e II, para a prestação de garantia ou contragarantia à União 
e para pagamento de débitos para com esta." 

Art. 2~" A União poderá instituir ,'noS termos de lei com
plementar, com vigência até 31 de dezembro de 1994, imposto 
sobre movimentação ou transmissão de valores_ e de créditos 
e direitos de natureZa financeira. 

§ 1• A alíquota do imposto de que trata este artigo 
não excederá a vinte e cinco centéSimos por ci!ritO, TaCultado 
ao Poder ExecutiVo reduzi-la ou restabele.cê-la, total ou par
cialmente, nas condições e limites fixados em lei. 

§ 2• Ao imposto de que trata este artigo não se aplica 
o art. 150, III, b, e VI, nem o disposto no § 59 do art. 153 
da Constituição. - ~ 

§ 39 O produto da arrecadação do imposto_de que trata. 
este artigo não se encontra sujeito a qUã.lquer modalidade 
de repartição com outra ~ntidade federada. 

§ 4• Do produto da arrecadação do imposto de que 
trata este artigo serão destinados vinte por centef. para custeio 
de programas de habitação popular. 

Art. 3" A eliminação do adicional ao impoSto de renda, 
de competência dos Estados, decorrente desta Emenda Cons~ 
. titucional, somente produzirá efeitos a partir de 1" de janeirO 
rae 1996, reduzindo-se a correspondente alíquota, pelo menos, 
a dpis e meio por cento no exercício financeiro de 1995. 

Art. 4• A eliminação do iinposto sobre vend;ls a varejo 
de combustíveis Hquidos e gasosos, de CQmpetência dos Muni
cípios, decorrente desta Emenda Constitucional, somente pro
-duzirá efeitos a partir de 1" de_ janeiro de 1996, reduzindo-se 
.a correspondente alíquota, -pêlo meno$, .a um e meio por 
Cento no exercício- financeiró de 1995. ·---- . 

Art. 5• Até 31 de dezembro ·de 1999, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios somente poderão emitir títu
lOs da dívida pública no montante necessário ao refinanci~
mento do principal devidamente atualizado de suas obriga
Ções, representadas por essa espécie de títul~ ressalv,ad<,> 
o jlisposto no art. 33, parágrafo único, do Ato das Disposições 
Ç'ons~t;ucionais.l'J"'nsitórias. 

Art. 6o;- ·Revoga-se o § 4~> do art. 156. 

SEÇÁOIII 
- . Dos Impostos da Uuião 

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: 
I- importação de produtos estrangeiros; 
II -exportação, para o exterior, de produtos nacionais 

ou nacionalizados. 
III- repda e proventos de qualquer natureza; 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Passa-se 
à votação dos destaques da propostá: -

Votação do destaque requerido pelo Senador Eduardo 
Suplicy para a votação em separado do § 2' do art. 102 à 
redação dada pelo art. 1• da PEC n' 2193. 

A Presidência solicita ao Sr. 1~ Secre~Q__que proceda 
à leitura da matéria, para esclarecimento do Plenário. 

É lido o seguinte de_staque: 

"As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo 
Supremo Tribunal Federal nas ações declaratórias de 
constitucionalidade de lei ou ato normativo federal, 
produzirão eficácia contra todos e efeitos 11inculantes 
relativamente aos demais ótgãos do Poder Judiciário 
e ao Poder Executivo." · · 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Em votação 
o destaque. _ 

Os Srs. Senadores _já podem votar. 

O Sr. Mário Covas- Sr. Presidente,_ peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra a V. Ex~ 

O SR. MÁRIO COVAS (PSDB ·....,- SP. Pela ordem.) -:
Esse é um desl;aque para votação em separado? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - É, para 
votação em separado. 

O SR. MÁRIO COVAS- Portanto, se votarmos "sim",_ 
permanece o texto? 

O SR. PRESIDEN'f,E (Humberto Lucena) - Essa maté
ria ainda não foi votada, ela está destacada. Foi votada a 
proposta com as ressalvas dos destaques requeridos. 

É preciso dizer q·ue, se houver 3/5 poSitivos, será apro
vada. 

O SR. MÁRIO COVAS -O quê? O destaque? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -A matéria. 
O que vamos votar é a matéria em SeparadO. 

O SR. MÁRIO COVAS - Portanto, o "sim" não é ao 
destaque, mas à matéria destacada. -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Quem qui-
ser rejeitar o destaque terá que votar "não". · 

~O SR. MÁRIO COVAS-Terá que votar "sim". b desta
que manda retirat, e, se quero rejeitar ·o deStaque, te-nho 
que vbtar "sim". 

· O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -É claro, 
nqbre Senador. O destaque é para votação em separad~. Essa 
matéria não entrou ainda na votação, ela só entrará se obtiver 
3/5 dos votos favoráveis. 
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O SR. MÁRIO COVAS -"Sim"", portanto, é coinra 
o destaque. Se o destaque manda retirar a matéria, com o 
voto "sim" mantenho a matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Exatãlllen
te. Neste particular V. Ex~ tem razão. 

O SR. MÁRIO COVAS- A matéria ainda não foi votada 
e, para ser votada, o destaque deve ser aprovado~ Não é 
isso'? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Para que 
essa DJ-3téria entre no texto precisa de 3/5 de votos favoráveis. 

O SR. MÁRIO COVAS -Votos "sim". 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -v,-Ex• tem 
razão. Quem votar contra o destaque vota .. si~"d~ª'!'ª_g!l~ 
a matéria seja incluída. - - -

O Sr. José Paulo Bisol- Sr. Presidente, peço a-palavra~ 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucenaf- V,EX' tem 
a palavra. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB-RS. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, gostaria de dar uma 
colaboração. O melhor é não falar mais em destaque, pois 
o destaque já foi votado. Agora vamos votar a matéria. Quem 
disser "sim" à matéria desta-cada inclui; e quem disser ''não" 
à matéria exclui. O destaque está fora. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- V.~EX' tem 
toda a razão, eminente Senador. É exatamente isso: quem 
quiser a permanência da matéria na texto votará "sim''; quem 
desejar o contrário, votará "não". 

O Sr. José Fogaça- Sr. Presidente, peço a palavra para 
um esclarecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- V. Ex• tem 
a palavra. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB -RS. Para um esClareci
mento. Sem revisão do_ orador.)- Sr. Presidente, neste mo
mento, é importante esclarecer que aqueles que desejare~ 
manter íntegro o texto original do projeto v9tam "sim",_para 
que o mesmo seja incluído no texto da ConstitUição brasileira. 

o SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Exatamen~ 
te. 

o SR. JOSÉ FOGAÇA- Quem votar "não" e8tará que-
brando a unidade do projeto originário do Governo. 

O SR. PRESIDENTE-(Humberto Lucena) _:,Tem v: 
Ex• toda a razão. -

O Sr. Pedro Simon - Sr. Presidente, gostariã de saber 
quem vota. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Quem qui
ser aprovar a matéria, para que a mesma seja inserida no 
texto, terá que votar "sim". 

O Sr. Pedro Simon- Está muito claro, Sr; Presidente. 
Quem quiser manter o projeto original, em .conformidade 
com o Relator, e como veio da Câmara dos Dep\].tados, vota 
"sim". Quem quer mudar o projeto que veio da Câmara dos 
Deputados vota "não". Eu vou votar "sim". 

OSR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) .::_ A Presi
dência var cOlhei os votos das Lideranças. 

Como vota o Líder do PMDB? 
~~ Ó-SR.-MAlJROBiNEVIDES (PMDB-CE)- Sr. Presi-

dente, o meu voto é "sim". 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota 
o Líder do PFL.? 

~- O SR. MARCO MACIEL (PFL-PE) -Sr. Presidente, 
o. meu voto é "sim". 

~ ~ _ ()SR. PRESIDENTE (Humberto Lui:eria) _:__Como vota 
o Líder do PSDB? 

O SR. MÁRIO COVAS (PSDB·SP) -Sr. Presidente, 
____ 9-_~~!1-~Q!Q_~ -~'_sin!'_' ~--

~ ~ ~~· ~(}SR, l'I{I':SJDENTE (Humberto Lucena) -Como vota 
o Líder do PTB? ~ 

~ ~-O_ ~R. I,OUREI\.f!IERG NUNES ROCHA (PTB-MT) -
Sr: Presidente, o meu voto é "sim". 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
~<f Líder do PDT? ~ ~ 

O SR. MAGNO BACELAR (PDT-MA) -Sr. Presidente, 
o -Meu voto é "sim". 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PRN? 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN-PE) - Sr. Presidente, 
o-meu voto é ''sim". 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota 
o Líder do PDS? ~ 

O SR, ESPERIDIÃO AMIN (PDS-SC) -Sr. Presidente, 
o meu voto é "sim". 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota 
o Líder do PDC? ~ 

O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA (PDC·MA) -Sr. Presi
deõte, o meu voto é ~'sim". 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota 
o Líder do PT? 

~ O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP) -Sr. Presidente, 
o meu voto é "não". 

O SR. PRESIDENTE (HumbertoLucima)- Como vota 
o Líder do PSB?· 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB-RS) -Sr. Presidente, 
o ineu voto é "não". 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucen~) - Os Srs. Se
r!adores já podem votar. (Pausa.) 

Todos os Srs. Senadores já votaram? 

(Procede-se d votaçáo) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 
Affonso Camargo - Albano Franco Almir Gabriel -

Aluizio B~erra - Bello Parga -.Beni V eras- Carlos Patro
c(Qi~ -~Cesar Dia~• - Chagas Rodrigues - Cid Carvalho· 
:- Darcy jUbeiro - Dario Pereira - Dirceu Carneiro -

~ Divaldo Suruagy -~ Elcio Álvares - Epitacio Cafeteira. :..... 
Esperidião Amin - Eva Blay - Flavian<! Melo .....: Garibaldi 
0\lves - Gen;on Camata - Henrique Almeida - Jii!lekel 
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Freitas- Iram Sararva--.,;_ Jarbas- Passarinhç.- João Cal
moo - João França -:--João--Rocha __::_ Jonas Pinheir9 -
José Fogaça -José Ricba -José Sarney ~Julio Campos 
--J utahy Magalhães - J uvencio __ Djas _-Lavoisier- Maía ;._ 
Louremberg Roéha ~ Lourival_ Baptista -- Luiz- Alóerto-
Magno Ba-celar - Mansueto de Lavor - Mareio Lacerda 
- Marco Maciel ·Mário Covas ..::_ Marluce Pirifu -=- Mauro 
Benevides - Meira Filho -Moisés Abrão - Nabor Júnior 
~Nelson Cameiro-~Nelson_ Wedekin -:--Ney Maranhão 
- Ney Suassuna- Odacir Soares- Onofre Quin_an- Pedro 
Simon- Pedro Teixeira- Raimundo Lira-:- Ronaldo Ara
gão - Rbnan -Tiio - Saldanha Derzi ___:. "Teõtõni"9 V:ilela 
- Valmir Campel9 Wilson Martins. - - · 

VOTAM "NAO" DS SRS. SENADORES; _ 

Alfredo Campos 
Almir Lando 
Eduardo Suplicy 
Gilberto Miranda 
Irapuan Costa Junior 
Josaphat Marinho 
José Paulo.BiSol 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Votararu 
SIM t;4 Srs. Senadores; e NÃO 7. · · · · · · 

Total de votos;_ 7J.. . 
A matéria fOi aprov3dã e será iildUída no .texto. · 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A Presi· 
dência solicita o 19 Secretário Que proceda à leitura da matéria 
destacada, para conhecimento do plenário: 

E lia a seguinte 

"a) a ação direta de inconstítucionallda9e de lei o~ ·ató 
normativo federal óu eshldual e a ação deClãiatói'ia de co_nsti
tucionalidade de lei ou ato .nOI!pativo ~ederal;': 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)'- A Presi-
dência esclarece que S. EJJ:• já justificou por escrito- a emenda. 

A Presidência vai colher os votos das Lideranças. 
Como vota o Líder do PMDB? · 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMpB ,-,CE) -~r. Presi-
dente, o meu voto é "sim". - · 

O SR. PRESIDENT,E. (Humbertç L_ucena) -.Como vota 
o Líder do PDT? 

O SR. MAGNO BACELAR (PDT- MA) -Sr. Presi
dente, o meu voto_é "sim". 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota 
o Líder do PFT ? 

O SR. MARCO MACIEL (PFL .,...,- PE) ~ Sr.Pr~sidente, 
o meu voto é "sim"~ · · 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN- PE)- Sr. Presidente, 
- o nieu voto é "sim". 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PDS? 

O SR. ESPERIDIÃó AMIN (PDS - SC) - Sr. Presi
dente, o meu voto é "sim". 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota 
o Líder do PDC? 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PDC - MA) - Sr. 
Presidente, o meu voto é "sim". 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PT? · 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP) - Sr. Presi· 
dente, o meu voto é "não" 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como votá 
o Líder do PSB? 

O SR. JOSÉ PAULOBISOL (PSB -RS) - S;. Presi· 
dep.te, o meu voto é "não". - -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- OsSrs. Se
nadores já podem votar. (Pausa.) 

Todos os Srs. Senadores. já_ votaram? 

(Procede-se à votaç~o.) _ 

VOTAM "SJM"90S SENHORES SENADORES: 
Affqnso cainargo - Albano Franco - Almir G_a,briel 

- Aluizio Beze-rra - Bello Parga :.........:.. Eeni V eras - Carlos 
Patrocínio-Cesãr Dias --:-Chagas Rodrig!les- Cid Carvalho 
-=-- DarcY Ribeiro - Dario- Pereira - DivaldoSuruagy -
Elcio Alvares - Epitácio Cafeteira -- Esperidião Amin -
Eva Blay - Flaviano Melo - Garibaldi Alves - Gerson 
Camata - Henrique Almeida - Hydekel Freitas - Iram 
Saraiva- Jarbas Passarinho- João Calmon- João França 
- João Rocha --:-:- Jonas Pinheiro - J osaphat Marinho -
José fogaça - Jósé Richa .-José Sarney -'-c Nlio Campos 
- Jutahy Magaih.áes - JU:vênC~q Dias - Lavoiser_ M_aia ~
Louremberg Rocha- Lourivai_Baptista- Luiz Alberto - _ 
Mâgno Bacelar - Mansueto de Lavor -:- Marco Maciel -
Mário Covas - Marluce Pinto -Mauro Benevides - Meira 
Filho- Moisés Abrão- Nabor· JúniOr Nelson Came"iro

-- Nelson Wedekin- Ney Maranhão- Ney Suassurta- Odacir 
Soares -Onofre Quinan _:_.. P6dro Sítiton -Pedro Teixeira 
- Raimundo Lyra - Ronaldo Aragão - Ronan Tito -
Saldanha Derzi ..:...... Teoto"riiõ Vilela - Vã.Imir CanlJ)elo--
Wilson Martins. --
. ·VOTARAM "NÃO" OS SRS .. SENADORES:. . 

Alfredo Campos - Almir Lando - Eduardo Suplicy 
- Gilberto Miranda - Irapuan Costa Júnior- José Paulo 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota Biso!. . · ·. 
o Líder do PSDB? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Votaram 
O SR. MÃRIO COVAS (PSDB- SP)- Sr. Presidente, Sim t;4 Srs: Senadores; e Não 6. 

o meu voto é .. sim". Total de votos:_ 70. · 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota A matéria foi aprovada e será incluída no texto. 

o Líder do PTB? · · O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Passa-se 
0 ,SR. LOUREMBERG NUNES ROCHA (PTB _ MT) à matéria destacada para votação em separado do § 4•, do 

_ St, Presidente, 0 meu voto é "sim". art. 103, na redação dada pelo art. 19, da PEC n9 2/93, reque-
- rida pelo Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota Solicito ao Sr. 1' Secretário que proceda à leitura do 
o Líder do PRN? destaque. 



1748 Sexta-feira 19 DIÁRIO DO CONGRESSo' NACIONAL (Seção li) . I:~vereiro de 1993 

É lido o seguinte 

"§ 4• A a são declaratória de constitucionalidade pode
rá ser propostapelo Presidente da República, pela Mesa do 
Senado Federal. pela Mesa da Câmara dos Deputado sou 
pelo Procurador-Geral da República." 

Freitas - Iram Saraiva -J arbas Passarinho -João Calmon 
- João França - João Rocha - Jonas Pinheiro - José 
Fogaça -José Richa -José Sarney -Júlio Campos
JUtahY Magalhães -Juvêncio Dias___: LaVoisier Maia- Lou
remberg Nunes Rocha - Lourivai Baptista -'- Luiz Alberto 
-Magno Bacelar - Mansueto de LavQr -:- Márcio Lacerda 

o SR. PRESIDENTE (Humberto Lucel.la) - A Presi: ·· · -=Maroo Maciel- Mário Covas- Marluce Pinto -Mauro 
dência Vai colher os votos· das Lideranças. Benevides --Meira Filho --Moisés Abrão- ..:_Nabor Júnior 

Como vota 0 Líder do PMDB? ~ Nelson Carneiro - Nelson Wedekin - Ney Maranhão 
--Ney Suassuna-:- Odacir Soares-Onofre Quinan- Pedro 

O SR. MAURO BENEVIITES \PMDB- CE) ...::..sr. Presl- Simon -Pedro Teixeira - Rachid Sal(!anha Derzi - Rai-
dente, o meu voto é "sim". . · d L" R Vi F" mun o rra - onaldo Aragão ~ Teotónio dela ilbo 

O SR. PRESIDENTE- (Hunibert Lucena)- Como vota · """"'Valmir Campelo- Wilson Martins. 
o Líder do PFL? - - - - -vo"TX "NÃO-;; os SRS.SENA.DORés:" 

O SR. MARCO MACIEL (P"Ft-PE) ....:sr. Presidente, Alfredo Campos -Amir Lando -Eduardo Suplicy-
o meu voto _é ''sim". Gilberto Miranda - Irapuan Costa Júnior,.,..... José Paulo Qjso) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota ~- .ll.onanTito. · ··· 
o Líder do PSDB? · - · . ---- ·- ·-- .. . ·- ·-<rsR.-PRESIDENTE-(Humberto Lucena)- Votaram 

O SR. MÁBIO COVAS (PSDB- SP) _:Sr, Presidente, . "Sim" 63 Srs. Senadores; e "Não" 7. 
o meu voto é "sim". -- Total de votos: 70. . . . _, ___ _ __ _ 

O PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Cõnio võ~ ô A matéria foi apl-ovada e será incluída no texto. 
Líder do PDS? . · .. ··· · · · · '·· 

- ( - · ·· -O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Passa-se 
O SR. ESPERIDIAO AMIN PDS- SC) .""C" Sr.Presi- à matéria destacada para votação_ em separado do art. 1•, 

dente, o meu voto é "'sim": - - · · · · ... 
0 SR. PRESIDENm (Humberto Lucena)_ Como vota relativamente ao art. 105, inciso I, alínea I, e seus §§ 2• e 

0 
Líder do PTB? 3•, de autoria do ~11ador Epitáció Caleielia. 

. ÉJidó o seguinte: . · .. __ · .. _ 
O SR. LOUREMBERG NUNES ROCHA (PTB-MT) .:._·. ···'-l}"aaçãodiretadeinterpretaçãodoDireitoFederal,cujas 

sr: Presidente, o meu voto· é "sim". dec;::i~s serão tomadas pela maioria absoluta dos ~_us memR 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)_ Como vota bros e terão eficácia <.:Oiiiia todos e efelto Vinéulante, inclusive 

o Líder do PDC? . . . . .. _ ---------··- !'!~-~' inst~11ci~a~ !!'friiJ>res. __ . ~.: .. · :, _ _'__ :---~- ___ _ 
O SR. EPIT ÂCIO CÁFET"EÍRA-(PDT-.:_: MA).=-.Sr, - . . .O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A Presi-

Presidente, o meu voto é "s~". . . _ . . dência vai cOlher os votos das Liderai:Içâs~. · 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)-Comovota .Como vota o Líder do PDC? 

o Líder do PDT? . .. - .. O "SR. EPITAClO CAFETEIRA (PDC -MA) - Sr. 
o·sR. MAGNO BACELAR (PDT- MA)- Sr. Presi- Presié!érite; o PDC"vota "nao". . 

dente, o meu voto é "sim". 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- ComÓ vota 
o Líder do PSB? 

O SR. JOSÉ PAULO .BiSOL (PSB-RS) '-' Sr.Presidente, 
o meu voto é "não". 

o SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena}. ...:.cc)ffi()-vota 
o Líder do PRN? . 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN -PE) -Sr. Presidente, 
o meu voto é "sim". -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena!- Como vota 
o Líder do PT? 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP) --Sr. Presi~ 
dente, o meu voto é "não". 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Paúsa.) 
Todos os Srs. Senadores já votaram? 

(Procede-se à votação), 

"OTA "SIM" OS SRS. SENADORES: 
·onso Camargo - Albano FrancÕ ~~A~i~. Gabriel 

- Aluízio Bezerra --r- " ..,~-ffl; - B-en-i V eras -Carlos 
Patrocínio-César D Jrigues- Cid Carvalho 
- Darcy Ribeiro - ~ . . -Dirceu Carneiro-~ 
'nivaldo Suruagy - Elcio ~ ~~ ~c.res - Epitácio Cafeteira -
Esperidião Amin- Eva Blay- Flaviano Melo - Garibaldi 
Alves - Gerson Camata - Henrique Almeida - Hydekel 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -.Como vota 
o Líder do PMDB?. · 

'--osR. MAURO BENEVIDES (PMOB _:CE) -·sr.Presi· 
dente? o-meu voto é "sim". - · -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota 
o Líder do PFL? 

·o SR. MARCO MACIEL (PFL -PE).:.:. Sr. Presidente, 
o meu voto é "sim". 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) : _ Como vota 
oLí<fergqPSDBZ _. 

O SR. MÁRIO COVAS (PSDB -SP) -Sr. Presid~nte 
o meu voto é "sim", ' 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota . 
o Líder do PDS? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS - SC) -Sr. Presi
dente, o meu voto é "sim". 

O.SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)....:. Coniõ vota . 
o Líder do PTB? 

. O SR.LOUREMBERG NUN_ES ROCHA (PTB- MT) 
-~(~residente, OJDeU vo~o cL".sim.". _ _ ____ o-~ ~~-- -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Comó vota 
o Líder do PDT1 
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O SR. MAGNO BACELAR (PDT- MA) -Sr. Presi
dente, o meu voto é "sim". 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota 
o Líder do PSB? 

O SR. JOSÉ PAuLO BISOL (PSB -RS) c:_ Sr. Presi-
dente, o meu votO é -"D.ão". - -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota 
o Líder do PT? · 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP) - Sr. Presi-
dente, o meu voto ·é-,~~sim~'. ----~~-

0 SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota 
> Líder do PRN? . · · · 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN-PE)- Sr. Presidente, 
o meu voto é "sim ••. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Os Srs. Se
nadores já podem votar. (Pausa.) 

Os Srs. Senadçres já votaram? 

(Proced.e-se à votação) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENÀDORES: 
Affonso Camargo - Albano Franco - Alrnir Gabriel 

- Aluízio Bezerra - Bello Parga - Beni V eras - César 
Dias - Cbagas Rodrigues - Cid Carvalho - Darcy Ribeiro 
- Dario Pereira ~ Dirceu Carneiro - Elcio Álvares -
Esperidião Amin--, Eva Blay- Flaviano Melo- Gaiibaldi 
Alves- Gerson Camata -Henrique Almeida- Iram Sarai
va - Jarbas Passarinho -João Calmon --João França -
João Rocha -Jonas Pinheiro -José Fogaça -José Richa 
-JoséSamey-JúlioCampos-JutahyMagalhães-Juvên· 
cio Dias -Lavoisier Maia - Louremberg Rocba- Lourival 
Baptista - Luiz Alberto - Magno Bacelar - Mansueto de 
Lavor - Mareio Lacerda - Marco Maciel - Mario Covas 
- Marluce Pinto - Mauro Beoevides - Meira Filho -
Moisés Abrão - Nabor Júnior~ Nelson )Wedekin - Ney 
Maranhão ~ Ney Suassuna - Odacir Soares - Onofre Qui
nan --Pedro Simon -Pedro Teixeira- Raimundo Lira 
- Ronaldo Aragão - Ronan Tito - Teotonío Vilela -
Vahnir Campelo. 

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES: 
Alfredo Campos - Amír Larido - DivafdO Suruagy -

Eduardo Suplicy - Epitãcio Cafeteira - Gilberto Miranda 
- Irapuan Costa Júnior -Josaphat Marinho- Nelson Car
neiro. 

ABSTÉM-SE DE VOTAR o SR. SENADOR: . 
Hydekel Freitas. 

o SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) o:....: Votaram 
SIM 57 Srs. Senadores, e NÃO 9. · 

Houve uma abstenção. 
Total de votos: 67. 

O SR. MOISÉS ABRÁO - Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Tem V. 
Ex'_ a palavra. 

O SR. MOISÉS ABRÃO - Sr. Presidente, peço que 
V. EX' faça constar o meu voto "sim" que não foi iegistiado 
no painel eletrônico. 

O SR. WILSON MARTINS - Sr. Presidente, peço a 
~_avra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lueena) -'-- Tem V. 
EX' a palavra. 

· O SR. WILSON MARTINS~ Sr. Presidente, peçq que 
V. EX' faça constar o meu voto "sim" que não foi registrado 
no painel eletróniêo. 

O SR. RACHID SALDANIJA DERZI- Sr. Presidente, 
peço- qúe V. EX' faça constar o meu voto ,-'sim'-. qUe não 
fõí regiStrado no painel eletrônico. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Huml)erto Lucena) - Tem V. 
Ex' a palavra. 

·O SR. JOSÉ PAULOBISOL-·Sr. Presidente, peço que 
V. Ex' faça constar o meu voto "não" que não foi registrado 
no painel eletrônico. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A Presi-
dência vai anunciãr o novo resultado~ 

Votaram SIM 60 Srs. Senadores; e NÃO 10. 
Houve uma abstenção. 
Total de votos: 71 
A matéria foi aprovada e será incluída no texto. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- A próxima 
matéria destacada, do Senador Edaurdo Suplicy, está prejudi
cada, porque é a mesma que acabou de ser votada - alínea 
i, do art. 105. . 

Passa-se, agora, à matéria destacada para votação em 
separado do§ 2•, do art. 2•, da PEC n' 2, de 1993, de autoria 
do Senador Eduardo Suplicy. · · 

O Sr. 1• Secretário(???) à leitura do destaque. 

É lido o seguinte 

''§ 2? Ao_-imposto de que trata_ este artigo não_se_aplica 
o art. 150, III, b, e VI, nem o disposto no § 5• do art. 153 
<ht. Constituição.·~ 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A Presi· 
dência vai colher os votos das.Li.dçranças. 

Como vota o Líder do PMDB? 
OSR. MAURO BENEVIDES (PMDB -CE) -Sr. Presi

-dente, o meu vot~_é"''siJ"i:l". 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota 
o Líder do PTB? 

O SR. LOUREMBERG NUNES ROCHA (PTB - MT) 
--Sr. Presidente, o meu voto é "sim''. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PDT? 

O SR. MAGNO BACELAR (PDT- MA) -Sr. Presi
dente, o meu voto é "sim". 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PDC? 

O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA (PDC ~MA)- Sr. 
Presidente, o meu voto é "sim". 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PFL? 
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O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE)- Sr. PrêSldente, 
o meu voto é ~'sim". 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como ·vota 
o Líder do PRN? - . --- -- . 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN-PE) ~Sr, Presidente, 
o meu voto é-"sim". - - ' - -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota 
o Uder do PSDB? -- .. 

O SR. MÁRIO COVAS (PSDB - SP) -Sr. Présidente, 
o meu voto é "sim". 

O SR. PRESIDENTE (flumbertoLuceri~) :....:. Como-vota 
o Líder do PDS? 

O SR. ESPERIDIÁO AMIN (PDS - -SC) -:Sr. Pi.Si
dente, o meu voto é "Sim". 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota 
o Líder do PT? - -

O SR. EDUARDO SUPLÍCY (PT - s'l') -·sr. "Píesi-. 
dente, o meu voto é "nã~"·- • . -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota 
o Líder do PSB? 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Sr. Presidente, peço a P,.lavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Tem V. 
Era~p-aJavra.- ----- --- --- -

O SR. JOSÉ FOGAÇA-_ Sr. Presidenté;peÇo ã V.-Ex'
q\ie Jaça- consignar õ ·meu voto usitlt?'~ cj_ue não foi regiStradO 
no painel eletrôníco. - -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Será consig
nado em Ata o voto de V. Ex• 

A Presidên~a vai pToclat:nar o_D<?Y~-r~sulta~o. 
Votaram SIM 63 srs. Senadore~; e~O. 07. 
HOuve uma abstenção. 
Total de votos: 71. 
A matéria foi aprovada e será inC:fuídá rio texto. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Concluída 
a votação dos destaques da proposta, passa~se à votaçâ6 em 
globo das emendas de parecer contrário. 

Sobre a mesa, requerim~n_!o _ q~~ _será__liQ.9 pelo Sr. 19 

Secretário. 
-E ·lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 114! DE 1993 

Nos termoS do art. 312, alínea b, do Regimento Interno, 
o SR. JÓSÉ PAULO BisO L (Psa· _:RS) .. _Sr. -Pr __ esi- requeiro destaque, para votação em separado da Emenda 

n9 6 de minha autoria .. dente, o·meu voto é "não". _ - -
--~-- .Sãla das Sessões~ 18 de fevereiro de 1993 . ..,.....,..AJbaoo 

Os Srs. Senadores.já podem votar. (Pausa.) Franco 
Todos os Srs: Senadores já votaram? -, . 
(Procede-se à votação/ O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
VO.TAM "SIM" OS SRS. SENADORES: . a palavra ao nobre Senador Albano Franco. 
Almir Gabriel - A1uízioBezeria ::::Amir-Lando -=-- o ~~(isR:A.iBANO -FRANÇÜ(PRN,SE.-Para ençaminhar, 

Bello Parga - Beni Ve'raS :._:_·CarlOs Pá_irQ_~fn.içi -~--- ç~;li S_ehi révlsão dO 9rador.)--:: -sr. Presidente; Ses. Senadores: 
Dias- Chagas ROd"rigues .;_-Cid Carv3lh<? ~~Q~rcy- RiPeirQ _ .. Na vida pública, há hora de lutar e hora de transigir. 
-Dario Pereira - Dirceu Caineiro - Divaldo Suruagy -- _ ~-A ~bstit,uiçã9. tríb1,1,tária é um institutO _que, por sua natu-
Elcio Álvares- Epitáció 'Càfeteíra-:- Esperidião Amin __,;.. reza, d~ve_ser regulada através de lei complementar, já que 
Eva Blay -------:- Flaviano Melo - Garibaldi Alves _:_ Gerson é relacionada diretamente com o sujeito passivo da obrigação 
Camata - Henrique Aúneida - Hydekel FieJtaS _:-iram tributária, o contribujnte. A definiç(joA.e contribujnte, _entre 
Saraiva- Jarbas Passarinho- João Calmõn __:__João-França outras, foi cometida peia Constituição vigente à lei CÔmple~ 
-João Rocha-Jonas Pinheiro -José Ricba -José Samey mentar (art. 146, inciso III), exatamente para-unificar o dire_ito 
-Julio Campos- Jutahy M_agalhães --Juvênçio Dl~ ~-- nacional,_impeàindo que cada entidade da Federação trate 
Lavoisier M3ia - Louremberg Rocha - Lourival Baptista da matéria a seu bel~prazer. _ _ _ 
~-Luiz Alberto -Magno -Bacelar- Mansueto d~ Lavor Cumprindo tal determinação, o Códigp- Tributário Nado~ 
-Mareio Lacerda- Marco Maciel- Mário Covas- Már~ nal já regula referido instituto em seu art. 128. -A -redação 
luce Pinto - Mauro· -Bene-vides - Mdnl_ Fílho -~-MOisés proposta pela emenda constitucional, se aprovada, seria mais 
Abrão- Nabor Júnior- Nelson Wedekin---:- Ney Marª_r:!hã<? um i~utivQ _ao_ m_a_n_icômio tributário_ existente no País, e 
- Ney Suassuna- Odacir.Soares- OnofiC QUinan :...._Pedro -per-~itiii"a tràOsfofmar o !PI e O ICM em impostOs sObre circu~ 
Simon-- Pedro Teixeira:_ 'Raimundo Lira- _:__Ronaldo Ara~ lação presumida, onerando o produtor, por fases sucessivas 
gãO - Ronan Tito ~ S"àldânha- Der:ií ..:..:...-TeOtonio- "Vilela _que poderão não ocorrer, tudo em nome da simplificação 
- Valmir Campelo --Wllsoô-Martins. - ,-_- -- - - - -em verdade, um simplismo perigoso. 

VOTAM "NÃO" os SJIS. SENA150RES7 --~ -"- Essas são as razões da nossa emenda. e lamento e lastimo 
Affonso Camargo _ Alfredo Campos--:- Eduirdo Supli- -'-·meSmo sendo uma emehda apenas supressiva -ã inflexibi-

cy _ Gilberto Miranda _ Jrapuan Costa Júnior _ Josaphat lida de, não só do eminente Relator, mas também da Liderança 
Marinho -José Paulo Bisol. do Governo. 

ABSTÉM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR: OSR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- E II\ votação 
Nelson Carneiro. - - - o reqUerimento. 

O SR~ _PRESIDENTE (!-Iumberto Lucena)- Votaram 
SIM 62 Srs. Senadores; e NAO, 07. .. -- --- - · 

Houve uma abstenção. 
Total de votos: 70. 
A matéria foi aprOvada e será inclUída no texto. 

Os Srs. Senadores que o _ _aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) - · - - - -- -

_ :Aprovado. 

·o SR. PRESIDENTE_ (Humberto Lucena) - Sobre a 
iri'es'ã, rêqÚÚimento que será lido pelo Sr. 1~ Secretário. 

É lido o seguinte 
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REQUERIMENTO N• 175, DE 1993 

Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento Interno, 
requeiro destaque, para vot;:tção em separado, para a Emend~ 
n"' 7, oferecida à Proposta de Emenda ·à Constituição n"' 2, 
de 1993. ---

Sala das Sessões, 18 de fev~reiro de .1993. - Gilberto 
Mmmu. · 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Gilberto Miranda para encami
nhar. 

O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB - AM. Para 
encaminhar.) -- Sr. Presidente, é o mesmo teor. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Então, está 
justificado. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

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

É lido o seguinte · _ 

REQUERIMENTO N•176, DE 1993 

Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento- Interno, 
requeiro destaque para votação em separâdo da Emenda n"' 
17 de minha autoria. 

Sala das Sessõesl- 18 de fevereiro de 1993 . ......_Albano 
Franco. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Albanç Franco·. 

O SR. ALBANO FRANCO (PRN - SE. Para encami
nhar. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res, a nossa e111-enda visa o que era previsto no texto original 
na proposta do Governo. EStabelece para o art. 173: 

"A empresa pública, a sociedade de economia mis
ta e outras entidades que explorem atividade econó
mica sujeitem-se ao regime jurídico_ próprio das empre
sas privadas, inclusive quanto à falência, concordata, 
obrigações trabalhistas e trib!ltárias. 

O Estado, ao atuar comQ se fosse uma empresa 
privada, deve arcar com os mesmos ônus que desta 
se exigem. Assim, tais empresas estarão Sujeitas às 
mesmas normas aplicáveis às empresas privadas, espe~ 
cialmente quanto à sujeição à falência- e concordata, 
o que induzirá, por certo, as empresas estatais a adota
rem comportamento mais competitivo e eficiente, im
pedindo, dessa forma, injeção de dinheiro público em 
estatais ineficiente-s." 

. O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)-,- Em votação 
o requerimento. _ _ -

Os Srs. Senadores que o aprovam q ueii-am- penD.anecer 
assentados. (Pausa.) · 

Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Sobre a 
mesa, requerimento que será lidQ pelo Sr. 1"'-Secretário. 

É -lic\oi.Ó seguinte 

REQUERIMENTO N• 177, DE 1993 
Nos termos do art. ·312, alínea b, do Regimento Interno, 

requeiro destaque, para votação em separado da Emenda 
n' 19 oferecida à PEC n• 2, de 1993. 

Sala das Sessões, 18-2-93 -Senador Josaphat Marinho. 

~O SR. PRESIDÉNTE (Humberto Lucena)..::: Com a pala
vra o nobre Senador Josaphat Marinho. 

OSR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Para encami
nhar. Sem revisão do orador.) -Esta emenda, Sr. Presidente, 
é exatamente relativa à disposição concernente à ação dé inter
pretação. 

. __ Como trouxe somente hoje ao conhecimento da Casa 
as informações do egrégio-PresídeDte do Supremo Tribunal 
Federal, vou desistir, do destaque, e no segundo turno, já 
cOm o pleno conhecimento da matéria por todos os Srs. Sena
dores, verei a forma regimental de pedir o exame adequado 
da matéria.· · 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- V. Ex•, 
então retira o requerimento. A Mesa defere o pedido de V. 
Ex• 

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

Secretário. 
É lido "O ,.,guinte 

REQUERIMENTO N•178, DE 1993 

·Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento Interno, 
requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda 
n' 20 oferecida à PEC n' 2, de 1993. 

Sala da,s Sessões, lll-2;93. -Senador Josaphat Marinho. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) .:...: Coneedo 
a palavra ao nobre Senador Josaphat Marinho. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Para encami- . 
nhar.) - Sr. Presidente, mantenho este destaque que visa 
suprimir o artigo que cria o IPMF. Quem for a favor do 
imposto em cascata votará pela manutenção; quem quiser. 
contrariar a cadeia da infelicidade aprovará a emendfl.. 

É a minha proposta. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)-Em votação 
o requerimento. 

O Sr. Mário Covas.~ Sr. Presidente, peço a palavra 
pela o!dem, antes da vofação. 

.. ó::SR:; PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Concedo 
a palavra a V. EX' 

O SR. MARIO COVAS (PMDB- SP. Pela ordem.) 
-Sr. Presidente, votou-se o a.rtigo globalmente. Havia um 
destaqUe pala a votação em separado; ficou uma janela. Esse 
pedaço que estava em votação em separado foi votado e apro
vado pelo Plenário; Como se compatibiliza agora uma et'nenda 
que retira esse artigo? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto .Lucena) - Estamos 
votand~ apenas o requerimento de destaque. A emenda a 
que-v. E~ se-refere, se o destaque for concedido, será votada 
põsteriormente. 

OSR. MÁRIO COVAS- Não, Sr. Presidente; a emenda, 
.agora, refere-se a<> art. 29• O Senador Eduardo SupfiCy apre
sentou uma emenda ao § 2"' do art. 29 -destaque para votação 
em separado; que acabamos de votar; ao ·aprovarmos separa
damente, instituín~:os esse texto coíno definitivo. C..omo é Ql!e. 
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agora, vamos emendar este texto para rejeitá-lO? É imp"ossfvet -ria que já foi votadci separàdamente e teve .o voto positivo 
isso. do Plenário para mantê-la no texto. Portanto, a Mesa consi-

O Sr. Cid Sabóia De Carvalho_ Sr. Presidente, peço _dera prejudicado o requerimento do nobre Senador Josaphat 
Marinho. 

a palavra pela ordem. 
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Respeito a decisão 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- V. Ex• tem de V. EX' Não sou muito entendido em Regimento. Quer.o 
a palavra, nobre Senador. apenas manifestar a estranheza sobre o fato de, ao se votar 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMÓB -::..:..CE. em separado, prejudicar-se o destaque que foi pedido exala-
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Recentemente, na mente para preservar o exame da matéria. De qualquer modo, 
Câmara dos Deputados, houve algo parecido. Na verdade, meu voto continua contra o IPMF. 
o Plenário acabou de se manifestar incluindo a matéria, de 0 SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) _Mas veja, 
modo separado, uma por uma; uma manifestação isolada. nõbre Senador Josaphat Marinho, V. E~ faz uma emenda 
Como se vai conSUltar este Plenário se se deve retirar agora supressiva de matéria que já foi v0t3da separadãmente e man-
o que acabou de votar? tida no texto; então seria votarmos de nOvo o que o Plenário 

No meu entendimento, todas essas emendas estão preju- já deliberou. -
dicadas, muito embora muitas delas tenham alto mérito, mas, 
na verdade, estão prejudicadas. O Plenário se manifestou O SR. JOSAPHAT MARINHO -E os destaques foram 
minutos atrás. Não é compatível essa emenda com votação feitos simultaneamente. 
em separado; a rejeição não é compatível com a votação em OSR.PRESIDENTE(HumbertoLucena)-Muitoobri-
separado. gado a V. Ex• 

Houve uma solução recente na Câmara, onde o Presi-
dente Ibsen Pinheiro entendeu que, acaban9o _de ser inclui_da O Sr. José Paulo Biso[- Sr. Presidente, peço a pãlavra 
a matéria, não havia como consultar o Plenário para retirá-là. -- pela ordem. 
porque o resultado seria uma contradição. O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 

Desse modo, penso que toda essa matéria está prejUd_i- a palavra, pela ordem, ao nobre Senador José Paulo Bisol. 
cada, salvo melhor juizo de V. Ex• O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB-RS. Pela ordem. Sem 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Sr. Presidente, peço revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, salvo 
a palavra pela ordem. melhor juízo, essa questão que V. Ex~ acaba de solucionar 

o SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)_ v. EX' tem é a mesma questão do recurso pendente no processo da Lei 
a palavra, nobre Senador. Qfgãõica do Ministério Público. O cjlle aconte_ce- é" que o-desta

que para a rejeição e a emenda supressiva são du,as nomimlções 
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS - PA. Pela or- diferentes para o mesmo caso. No entendimento da Mesa 

dem.) -Sr. Preside-nte, gostãria" que V. Er me esclarecesse anterior, apesar de se tratar da mesma coisa, exigia-se um 
e à Casa qual é o teor da emenda. quorum no caso do destaque e um outro no caso da emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Por ora, ··Então V. Er está decidindo da mesma forma que a Comissão 
estamos tratando do requerimento, mas solicito do Sr. 1 ~ Se- de Constituição, Justiça e Cidadariül decidiu, isto é, quG desta-
cretário a leitura da emenda para esclarecimento do Plenário. que para rejeição precisa do quorum.: qua:ndo é maioria, -de_ 

É lida a seguinte 41 Senadores; quando é três quintos, de três quintos. E isso 

EMENDAN'20 

Suprima-se o art. 2~, com seus parágrafoS. 
O SR. JARBAS PASSARINHO- Então, votamos a ma

téria sem prejuízo dos destaques_. Volto aj)ei-iUDtir 3 V. 
Ex~: Essa matéria foi destacada em tempo oportuno pelo Sena
dor? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) ..:..:sim, foi 
destacada. Houve um requerimento pa:rá vofaçáo em separado 
dessa matéria por -outro Senador, e o Plenário manteve o texto. - -- - ------- - --- -

O SR. JARBAS PASSARINHO- Foi mantido Ô tenÕ. 
Mantido o texto, acl;lo,que a emenda eStá-prejudicada
infelizmente, uma proposição do Senador Josaphat Marinho 
- exceto se nâp tivéssemos votado qualquer tipo de destaque 
semelhante. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Gostaria 
justamente de esclarecer ao PlenáriO, aliás_, lispo_6~f!c!o_ d_e 
logo à intervenção do Senador Mário Covas, que foi realmente 
quem levantou a piejudicialidade desta matéria. ~o~_ enquan
to, estamos ·votandO o requerimentO, mas-tiata-se de um re
querimento que se reporta a-uma emenda supressiva i:le nlaté- · 

demonstra que a nossa tese, naquela questão que ainda não· 
foi resolvida pelo Plenário, é correta e que a tese do brilhante 
Senador Marco Maciel é incorreta. Na verdade, o Direito 
nãõ- pOde dispor de duas formas diferentes sobre a mesma 
matéria e nem exigir qool-um diferéntes só porque, num erro 
regimental, se usou dettominações diferentes da mesma maté
ria. Esta é a questão. 

O que quero dizer para V. Er- é que esta decisão tomada, 
neste momento, envolve a matéria do recursó e iinporta no 
reconhecimento de que a Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania teve razão ao dar proVimento aO recuri:o do Sena
dor qd_Sabóia cj~_Ca_rvalbo. 

... -·.(:fsR. PRÉ!iiDENTE (Humberto Lucena) -Nobre Sena' 
dor José Paulo Bisol, a Mesa agradece a ~laboração de V. 
Ex• A matéria a que V. EX' se reporta será indulda na Ordem 
_do. Dia nos primeiros dias de março, ou seja, o parecer da 
Comissão de Constituição, Justiça- e Cidadania ao recurso 
do- Senador Cid Sabóia de Çarvalho, sobre uma decisão de 
uma questão de ordem do Cntão Presidente Ma~ro B~I:tevides. 

. O Sr. JutahyMagalbits-Sr. Presidente,peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)-Tem a pala· 
vra V. EX' 
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O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pela or
dem. Se~ revisão do orad~r.) - Sr. Presidente, peço a V. 
Ex' q~e mf~rme ao Plenáno que ainda vamos ter algumas 
votaçoes, po1s alguns Senadores, na dúvida, estão se retirando. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) .,--Prossegue 
a votação da matéria. Há vários requerimentos de destaque 
que estão sendo lidos. 

Peço aos Srs. Senadores que permaneçam no plenário. 
Sobre a mesa, requerimento de destaque que será lido 

pelo Sr. 1'~ Secretário. 
É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 179, DE 1993 

Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento Interno, 
requeiro destaque, para aprovação da Enienda n\> ·21 de minha 
autoria. - --

Votação em separado. 
Sala das Sessõe_s,_.18 de fevereiro de 1993-; - Albano 

Franco. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Albano Franco para justifiCar 
a sua emenda. 

O SR. ALBANO FRANCO (PRN- SE. Para justificar. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
vejo o IPMF como uma solução precária, mas uma necessidade 
na atual emergência. 

Esta nossa emenda dispõe que "a União poderá instituir, 
nos termos de lei complementar, com vigência de doze meses, 
Imposto sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e 
de Créditos de Natureza Financeira." 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, corrt esta nqssa emenda, 
dispomos que o Imposto Provis6rió sObre Transações Finan
ceiras tenha a vigência de apenas 12 meses, contados a partir 
da sua publicação. Mesmo ressaltando que o digno e compe
tente Relator não pôde aceitar a emenda, ouvimos com satisfa
ção as palavras do Líder do Governo em relação ao prazo. 
Recebemos. também, hoje, ãs 12 horas, um telefonema do 
Ministro Paulo Haddad, repetindo as palavras do Líder Pedro 
Simõil ·quanto ã questão da vigência do IPMF até o término 
do funcionamento da revisãÇ> constitucional. quando faremos, 
efetivame·nte, uma ampla reforma tributária. 

Felizmente, o Governo. de acordQ com sua Liderança, 
teve a compreensão de aceitá-la. -

O Sl:t- PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Em votação 
o requenmento. -

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa) 

Aprovado. 

O SR. P~ESIDENTE (Humberto Lucena) - Sobre a 
mesa, requenmento de destaque que será lido pelo Sr. 1~" 
Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 180, DE 1993 

Nos termos do art. 312, a1lnea b, do Regimento Interno. 
requeiro destaque, para votação em sepã.i'ado, da Emenda 
n' 23, oferecida à PEC n• 2, de 1993. 

Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 1993. - Garibaldi 
Alves Füho. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Conce<;lo 
a palavra ao nobre Senador Garibaldi Alves Filho. 

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB- RN. Para 
justificar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, esta emenda de minha autoria visa preservar uma 
imunidade tributária que é concedida, há muitos anos, às 
entidades beneficentes e assistenciais. Não é justo que agora. 
quando se diz que o IPMF vai tributar a chamãda economia 
informal, o chamado narcotráfico, o càixª 2, se possa colocar 
ao lado disso as entidades beneficentes e assistenciais, _qUe 
sempre gozaram dessa_imunidade tributária. Seria uni.a isono
mia trágica essa de colocar as entidades assistenciais ao lado 
do caixa 2. ao lado da atividade ·informal. Nesse sentido, 

- recebi um apelo do Cardeal D. Eugêriio Sales para· que se 
_preservasse essa imunidade tributária, que não se jogasse o 
trabalho das entidades assistenciais. que é, inclusive. um traba
lho reconhecido e apoiado pelo próprio Governo, nessa vala 
comum. 

Daí por que peço o apoio dos meus companheiros, dos 
meus cOle~as Senadores. para esta emenda. Muito obrigado. 

·o SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Nobre Sena~ 
dor Gadbaldi Alves Filho, a emenda de V. Ex~ também já 
está prejudicada, porque a matéria foi mantida pelo Plenário. 
Reporta-se V. Ex~, na sua emenda, ao principio da anualidade. 

o- ~rt. 2~, § 2~ diz: "Ao imposto de que trata este artigo 
não se aplica o art. 150, III, b ... ", que é justamente o princípio 
da anualidade fiscal. O Plenário já decidiu manter essa matéria 
numa votação em separado. 

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO- Sr. Presidente, 
não quero debater com V. Ex~. mas não percebi quando houve 
o destaque da matéria durante a votação anterior, pelo menos 
durante o acompanhamento [eito por mim. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Foi o reque
rimento para votação em separado do § 2~> do art. 29 da PEC 
02(93, do nobre Senador Eduard~ Suplicy, que foi votado 
pelo -Plenário. A matéria foi mantida. Lamentavelmente, o 
requerimento de V. Ex; está prejudicado. 

Sobre a mesa. requerimento de destaque que será lido 
pelo Sr. V Secretário. 

- É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 181, DE 1993 

Proposta de Emerida à Constituição n9 2, de 1993. 
Destaque: 
Requeiro destaque, para votação em separado, 

da Emenda n<? 26, de minha autoria. 
Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 1993. 
Senador Nelson Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Nelson_ Cax:_neiro. -

O SR. NELSON CARNEIRO - Sr. Presidente já tive 
a oportunidade de fazer a defesa da emenda. ' 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - O requeri
mento está prejudicado. 

Sobre a mesa, requerimento de destaque que será lido 
pelo Sr. 1 • Secretário. · 
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:é. lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• !82, DE 1993 

Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento Interno, 
requeiro destaque, para votação em seguida da Emenda nã 
28 de minha autoria-: 

Sala das Sessões, 18 de fevereiro· de 1993. -Albano 
Franco. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) _:_ Concedo 
a palavra ao nobre Senador Albano Franco. 

O SR. ALBANO FRANCO (PRN -SE. Para encami
nhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senado
res, esta nossa emenda tem o seguinte teor: do_ produto de 
arrecadação do imposto de que trata_ este at:fjgo,_ serã_o d~s_ti-_ 
nados 20% para custeio de programas de habitação popular, 
50% para resgate do principal da dívida rnobiliária federaL 

Há um consenso entre os economisfaS, e· o piópriõ-do-
vemo Federal reconhece que o crescimento acelerado do endi
vidamento interno contribui para a elevação das taxas de juro~?_ 
que, por sua vez, agravam ainda mais o proceSso inflacíolláliO. 
A especulação, entretanto, só diminuirá com a queda da renta~ 
bilidade confortável da atual ciranda financeira. Esta, por 
sua vez, s6 pode ser reduzida na proporção do endividamento 
interno. 

Esta emenda visa assegurar o uso mais nobre que se 
pode fazer neste momento dos recursos do IPMF. É isto que 
viabilizará a retomada do crescimento e os próprios prOjetas 
sociais. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, também queremos infor· 
mar que esta nossa prOposta fazia parte do projeto original 
da mensagem do Executivo, quando ele a remeteu para a 
Câmara dos Deputados. 

Quero também, neste instante, informar que, ao meio
dia, recebíamos telefonema do Ministro da Fazenda, Dr. Pau
lo Haddad, dizendo da disposição oficial do GOverno ·em -aSse-
gurar que 50% dos recursos arrecadados do IPMFsejam desti:: 
nados ao pagamento dos títulos mobiliários, _01,). -sejá_,.-j)ª-ta 
abatimento da nossa dívida interna. 

Eram esses os nossos argumentos, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Em votação 
o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queira-m permanecer 
sentados. (Pausa) 

Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) .,-- Sobre a 
mesa, requerimento de destaque que será lido pelo Sr. !<:> 
Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 183, DE 1993 

Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento Interno, 
requeiro destaque, para votação em separado da Emenda 
n"' 29 de minha autoria. __ 

Sala das Sessões 18 de fevereiro de 1993. -Albano Fran-
co. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra ao Senador Albano Franco, autor do destaque, para 
encaminhar. 

O SR. ALBANO FRANCO (PRN - SE. Para encami
nhar. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

"Na data da vigência da lei complementar de que 
trata o caput deste artigo, ficará suspenSa a cõntlibuição 
social dos empregadores incidente sobre o faturamento 
das empresas." 

O que visamos com esta elfiertda, Sr_. Presidente, Srs. 
Senadores, é reconhecer que o IPMF é um imposto universal, 
qUe V3i atender e atingir o universo dos contribuin_!e~. _ 

Tendo erii- vísta -Ser mais urna Carga tributária, a nossa 
proposta é no sentido de que haja redução para aqueles que 
já recolhem tributos. Temos fuõd-aâ3s espei-3nças de que, na 
lei complementar, o Governo possa, de uma maneira ou de 
outra, encontrar alguma redução em algum tributo para não 
mais onerar a carga tributária. 

Sr. Presidente, eram essas as nossas sugestões. 

O SR. PRESIDENTE (Humbeno Lucena)- Em votação 
o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perm-anecer"
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Sobre a 
mesa, requerimento de destaque que será lido pelo Sr. 19 

Secretário. - -

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 184, DE 1993 

Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento Interno 
requeiro destaque,_ para votação em separado da Emend~ 
n9 30 de minha autoria. 

Sala das Sessões, 18 de fevereiro d~ _199_3. - Albano 
Franco. 

O)iR.J>RESIDENTE~(Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra ao Senador Albano Franco, autor do destaque, para 
encaminhar. 

O SR. ALBANO FRANCO (PRN --SE. Para encami
nhar. Sem revisão do orador.) -'Sr._ Eres_idente, em relação 
a esse destaque, os argumentos são os mesmos que justificaram 
o anterior. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) :..._ Está justi
~:icado. 

~ EID volãção o requerimento. 
OS Srs. Senadores que o aprovam queir_a_m permariecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Sobre a 
mesa, requerimento de destaque que será lido pelo Sr. 1 o 

Secretário. 

:É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 185, DE 1993 

Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento Interno, 
requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda 
no:- 31. oferecida à Proposta de Emenda à Constituição n9 2, 
de 1993. 

Sala das Sessões. 18 de fevereiro de 1993. -~Gilberto 
Miranda. 
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O SR. PRESIDf;NTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra ao Senador Gilberto Miranda. - - - -

O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB - AM. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente, tendo 
em vista a criação do Imposto sobre :M:ovimerit:lÇão Finan
ceira, este só se extiriguirá-a pârtir de 96. Portanto, desefó 
suprimir a manutenção do imposto de 1995 para 1996. 

Sr. Presidente, mantenho as Emçn_das_~~_n:S 31 e 32. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Eni votação 
o requerimento. -

Os Srs. Senadores que o _aprovam qt,~eiram permanecer 
sentados. (Pausa) --

Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) --Sobre a 
mesa, requerimento de destaque que _será lido pelo Sr. 19 

Secretário. -:- - -
É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 1.86, DE 1993 _ 

Nos te-rmos do art .. 312, alínea b, do Regimento·- Interno, 
requeiro destaque, para em segarado, da Emenda n9 32!_ qfere
cida à PProposta de Emenda A Constituição n• 2, de 1993. 

· Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 1993. - SEnador 
Gilberto Miranda. · 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Essa emen
da já fOi justificada. 

Em votação o requerimento. . _ . 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Sobre a 
mesa, requerimento de destaque que--s-erã lido pelo Sr. 19 

Secretário. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N•187, DE 1983 

Proposta de Emerida A Constituição n? _2, de 1 ~3 

Destaque 

Requeiro Destãque, para votação em seprado, da Emen-
da n" 34, de minha autoria. . 

Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 1993. - Senador
Nelson Carneii"Q._ 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador l'lelson _Ç~rn_eiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO -Sr. Presidente, já justifi
quei a emenda. De modo que me reservo o direito de _apre
ciá-la durante a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Está justifi
cado o requerimento. 

Em votação o requerimentO. _ __ _ . ~-
Os Srs. Senadores que o aprovam queiratn-l~iermanecer 

sentados. (Pausa) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Sobre a 
mesa, requerimento de destaque que seià-lido pelo Sr. 1~ 
Secretário. 

. É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 188, DE 1993 

Nos tennos do art. 312, alínea b, do RegimentO Interno 
requeiro destaque, para votação em sepãrado, -da Emenda 
n• 35. -· 

Sala das SesSões~-- 1"8 -de · fe.veriíiO de 1993 ~ - Senador 
Carlos Patrocínio. 

· O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Carlos Patrocínio. 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL- TO. Para enca
minhar. Sem revisão ao ofadór.)- Sr. Presidente, Srs.-Sena
dores_,_ esta em_enda v~sa alocar recursos do IPMF para a área: 
de Saúde. Num ptjmeiro momento, existia essa possibilidade 
na Câmara dos Deputados, que, entretanto, não foi acatada. 

Sr. Presidente, Srs. Setiadores, ã Saúde, em nosso País, 
está enferma, está gravemente doente, moribunda no seu leito 
mais sofistiCado: a UTI. Daí a rieCessidade de se alocar recur
sos para a referi,da área. 
--o • E o mais gra,ve, ~L ~.resiçl_ente, é que o IPMF tira recursos 
para o custeio da Saúçle,_na II!e4id~ ~m_que penriite aos Segura~ 
dos pela Previdência Social de;scontar 0,_25% na súa alíquota 
de contribuição - 0,25% que já foi pago pelo cheque. 

_ POrtanto, a minha emenda é no sentido de que se dê 
-prioridade à saúde neste País, cu já situação está ·muita ma1s 
caótica do que a das estradas, a. do sistema habitacional ou 
da própria Educação, Sr. Presidente. 

Peço, as~, vénia para aprovação dessa matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Em votação 
o requerimento. - _ _ _- -

· Os Sts. Senadores que o aprovam queiram permanece-r 
sentados. (Pausa.) · · 

Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)-Em votação 
o reqU.eiimeÍito do nobre Senador José Paulo Bisol, retirando 
a Emenda n9 1, de sua autoria. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) -

- Aprovado. _ 
É o seguinte o requerimento aprovado: 

REQUERIMENTO N• 189, DE 1993 

Requeiro, nos termos do art. 256, do Regimento Internó~ 
a retirada da Emenda n9 1, de minha aut_oria, t;>ferecida ao 
projeto. 

Sala das SessQes, 18 de feVereiro de 1993_ - :;enador 
José Paulo Biso!. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Em votação 
o requerimento do Senador José_ Paulo BíSol, retirãndo a 
Emenda n9 4, de sua autoria. 

_Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentaâos.·(Pausa.) 

!\provado. · 
É o seguinte õ requerimento aprovado: 

REQUERlMENTONi Í90, DE 1998 

Requeiro, DOs termos do art. 256, do Regimento Interno, 
a tetirada da Emenda -n~ 4, de minha autoria, oferecida ao 
Projeto. 

Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 1993. - Senador 
José Paulo Biso!. 
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Votação, 
em globo, das emendas de parecer contrário que não foram 
destacadas. 

Peço aos Srs. Seii3dores que não se enéontram-'eiU. pferiá
rio que a ele compareçam para exercer o seU pjre_jto de vóto. 

Os Srs. Senado!es podem-ocupar os seus lugares. 

O Sr. José Fogaça- Sr. Presidente, peço a palavra pela 
ordem. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS. Para esclareci
mento. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, o Senador Bello Parga fez uma colocação que talvez 
necessite de um esclarecimento mais aprofundado. 

Há dóis tipos de supressão: a que tem caráter indepen
dente e autónomo, como, por exemplo, um dispositivo- por 
inteiro, cuja supressãO-significará ~qUe Dada sei'á indilldo no
texto da atual Constituição, e~ modificativa, que é a exclusão 

-- - ---- - d.e: uma palavra ou expressão, que acaba por _produzir um 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Tem a pala-- texto novo e, portanto, tem caráter modificativo. · 

vra V. Ex• A supressão modificativa implica retorno à Câmara- dos 
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB- RS. Pela ordem~ Sem Deputados. Portanto, vamos realçar, com toda veemência, 

revisão dO orador.) -Sr. Presidente, parece-me que agora que, neste caso, há que se diferenciar supressão au~ónoma 
há uma inversão de situação, inclusive uma inversão de ônus de supressão modificatiV3.. 
na votação: quem deseja acompanhar o Relator, cujo parecer 0 SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -~A Presi
visa manter a integridade do texto, deve votar "nãou; QS que _ dência, para esclarecer melhor, lembra, por exemplo, que, 
forem favoráveis às emendas, devem votar "sim". Ressalto se por acaso a inclusão de uma das emendas destacadas para 
que, neste caso, há necessidade de 3/5. - - votação -encsepatãâo;--ao prOjetO qUe -diz respeito àquelas 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -:Perfeito. duas açóes, não tivesse sido aprovada, a matéria não voltaria 
Portanto, quem quiser-votar cOrii o·Relã.tol-"e cõritrariãinerite à Câmara dos Deputados, porque não tem correlação com 
às emendas de parecer contráriO-e que nãd foram destacadas, o testo da matéria, que diz respeito à possif?ilidade de criação 
votarão Hnãou; e os·que quisêfem api'OVá-135-vOtàrão ""Sim,-;.- -do-Imposto Provisório sobre Movimentação Financeira. 

OS B 11 P S P 
"d t 1 1 Entretanto,sefosseaprovadaqualquermatériadestacada r. e o arga- r. reSI en e, peço a pa avra pe a ordem. para votação em separado ou uma emenda que implicasse 

.. modificação da estrutura da disciplina que oonsta da proposta 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)-- Tem V. relativa ao IPMF, a matéria voltaria à Câmara dos Deputados. 

EX' a palavra. _ O SR-BELLO PARGA- Agradeço à Mesa e ao Senador 
O SR. BELLO PARGA (PFL-MA.: Pela orde-m. Sem-revi- José Fogaça o esclarecimento, que foi satisfatório. 

são do orador.) - Sr. Presidente, para um esclarecimento. 
Acatada uma emenda supressiva, retornará o projeto à Câma
ra dos Deputados? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Aprovada 
uma emenda supressiva que não tenha correlação com a maté
ria da proposta, evidentemente esta não retornará à Câmara 
dos Deputados. Só retornará à Câmara dos Deputados se 
houver emenda aditiva ou modificativa. --- -- -

O SR. JOSÉ FOGAÇA. - Sr. Presidente, permita-me 
também realçar que estamos votando as emendas não desta
cadas. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Exatamen
te. V amos votar agora: as· emendas com p~uecer contrário 
que não foram destacadas. 

O SR. BELLO PARGA ~Sr Presidente,.aindan4o estou. 
suficíentemente esclarecido. A aprovação de uma emenda 
supressiva determina o retorno do projeto à Câmara dos De
putados? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Não. A 
matéria só voltará à Câmara dos Deputados se tivermos _uma 
emenda que modifique o texto; caso contrário, isso não· Ocor
rerá. 

O SR. BELLO PARGA -A supressão significa lllodÍfi: 
cação? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Não. 

O SR. BELLO PARGA- Obrigado, Sr. Presidente. 
O.SR. JOSÉ FOGAÇA- Sr. Presidente, peço à palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Passa-se 
à votação da matéria. 

Votação em globo das emendas com. parecer contrário, 
que não foram destacadas. 

A Presidência esclarece que os Srs. Senadores com pare
cer contrário às emendas deverão votar "não., e aqueles que 
estiverem favoráveis deverão votar Hsim". 

Como vota o Líder do PMDB? 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE)- ''Não", 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (R\Imberto Lucena) -Como vota 
o Líder do PFL? 

O SR. MARCO MACIEL (PFL-PE)- "Não", Sr. Presi
dente. 

OSR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PSDB? 

O SR. MÁRIO COVAS -"Não", Sr Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota 
o Líder do PTB? 

O SR. LOUREMBERG NUNES ROCHA- "Não", Sr. 
PreSidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PDT? 

() SR. MAGNO BACELAR (PDT - MA) - "Não" 
Sr. Presidente. ' 

para um esclarecimento. OSR. PRESIDENTE.-Como vota o Líder do PDC? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Concedo O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA (PDC- MA)- "N4o" 
a palavra a V. E~ - -sr. Presidente. - ' 
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota 
o Líder do PRN? 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN ~MA)- "Não", Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PDS? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS- SC) ~"Não", Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota 
o Líder do PT? 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP) - "Não, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -{;orno vota 
o Líder do PSB? 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB- RS)- "Não", 
Sr. Presidente. · 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Os Srs. Se
nadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação) 

VOTAM" NÃO" OS SRS. SENAJ)ORES: 
Affonso Cam_ª_rgo 
Albano Franco 
Almir Gabriel 
AmirLando 
Bello Parga 
Beni V eras 
Carlos Patrocínio 
César Dias 
Chagas Rodrigues 
Cid Carvalho 
Darcy Ribeiro 
Dario Pereira 
Dirceu Carneiro 
Divaldo Suruagy 
Eduardo Supliey 
Elcio Álvares 
Epitácio Cafeteira 
Esperidião Amin 
Eva Blay 
Flaviano Melo 
Garibaldi Alves 
Gerson Camata 
Henrique Almeida 
Iram Saraiva 
J arbas Passarinho 
João Calmon 
João França 
Jonas Pinheiro 
José Fogaça 
José Richa 
José Sarney 
Júlio Campos 
Jutahy Magalhães 
Juvêncio Dias 
Lavoisier Maia 
Louremberg Rocha 
Lourival Baptista 
Luiz Alberto 
Magno Bacelar 

Mansueto de Lavor 
Mareio Lacerda 
Marco Maciel 
Mario Co_vas __ 
Marluce Pinto 
Mauro Bertevides 
Meira Filho 
Nabor Junioi' 
Nelson Carneiro 
Nelson Wedekin 
Ney Maranhão 
Odacir Soares 
Onofre Quinan 
Paulo Bisol 
Pedro Simon 
Pedro Teixeira 
Raiinundo Lira 
Ronaldo Aragão 
Ronan Tito 
TeotoniO Vilela 
Valmir Campelo 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 
Alfredo Campos 
Gilberto Miranda 

- Irapüan CoSiã-Júnior
Aluízio Bezerra 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Votaram 
SIM 4 Srs. Senadores; e NÃO 60. · · ·-· · ··- · · · 

Total de votos: 64. · 
.A& emendas foram rejeltãdas: __ 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Passa-se 
à votação das eme_nçlas destacaçlas, com o parecer contrário. 

Sobre a mesa, emenda que será lida pelo Sr. 1 .;--Sec:retáii'o.
É lida a seguinte 

Emendan~6 

Suprima-se do .artigo I' da PEC n' 2, de 1993, o enunciado 
que pretende acrescentar um parágrafo sétimo ao artigo 150, 
da Constituição FederaL 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Os Srs. Se
nadores que estiverem contra a emenda deverão votarunão"; 
os que estiverem a favor, deverão votar '"sim", evidCmtemente. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Sr.Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra a V. EX" 

OSR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB- RS. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) -Sr. P~esid_ente, a emenda trata áa substi
tuição tributária, que é um mecanismo utilizado pelo GovemQ 
para facilitar a arrecadação de impostos. 

A indústria automobilística, por exemplo, é uma cadeia 
imensa e complexa de instâncias· e de fases de produção. O 
Governo, por não poder fiscalizar todo esse siStema, cdnCeiltrá -
a cobrança do tributo nas montadoras, que pagam pelo conjun
to.- Essa· é- a figura do contribuinte substituto; facilita a fiscali
zação e evita a sonegação. 

Infelizmente, não podemos concordar com a emenda por
que ela suprime o § 7.;-, eliminando a figura do contribuinte 
substituto. 
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O parecer é contrário-;- Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -O parecer 
conhecido do Relator é contrário. 

Passawse à votação. 
Os Srs. Senadores que desejarem votar-contra a emenda, 

deverão votar "não"; os que desejarem votara favor, deverão 
votar "sim". 

Em votação. 
Como vota o Líder do PMDB? 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE)- ''Não", Sr. -
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena):__:_ Como vota 
o Líder do PFL? 

O SR. MARCO MACIEL (PFL-PE) __:''Não", Sr. Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota 
o Líder do PSDB? 

O SR. MÁRIO COVAS-(PSDB-SP) _:_"Não'', Sr. Presi: 
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PRN? · -

O SR. NEY MARANHÃO (PRN-PE)- ''Sirn'', Sr. Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Como vota 
o Líder do PDC? 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PDC-MA) - "Não", 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como voja 
o Líder do PDT? - - - - ----

0 SR. MAGNÚ BACELAR (PDT-MA)- "Não", Sr. 
Presidente. - - -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PDS? -

O SR. ESPE:RIDIÃú AMÍN (PDS-SC) - "Não", Sr. Pre: 
stdcnte. 

o SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) .:.... Como voia 
o Líder do PT? 

O SR. EDUARDú SUPLICY(PT:Sp).:.:J•l\rão", Sr. Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota 
o Líder do PSB? 

O SR. JOSll: PAULO li!SOL (PSB-Rsf- "Nã~·',sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Os Srs. Se
nadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação.) 

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES: 
Alfredo Campos 
Almir Gabriel 
Bello Parga 
Beni Veras 
Carlos Patrocínio 
Cesar Dias 
Chagas Rodrigues 

Cid Carvalho 
Dario Pereira 

- Dirceu Carneiro 
Divaldo Suruagy 
Eduardo Suplicy 
Elcio Alvares 
Epitácio Cafeteira 
Esperidiáo Amiri 
EvaBlay 
Flaviano Melo 
Garibaldi Álves 

-oeroon·-camata~ :-
.Gilberto Miranda 
Henrique Almeida 
Iram SaraiVa 
Irapuan Junior 
JOão catmon 
João Franca 
Jonas Pinheiro 
José FogaÇa· -
José Ricba 
José Sarney 
Jutahy Magalhães 

__ :JMY~JI_cjo __ Dias __ 
Lavoisier Maia 
Louremberg Rocha 
Luiz Alberto 
Magno Bacelar 
Mansueto de Lavor 
Mareio Lacerda 
Marco Maciel 
MáriOCovãs 
Marluce Pínto 
Mauro Benevides 
Meira Filho 
Nabor Júnior 
Nelson Carneiro 
Nelson Wedekin 
Odatir sõarer
Onofre Quinan 
Paulo Bisol 
Pedro Simon 
Pedro Teixeira 
RairD.uiidO- Lira
Ronaldo Aragâo 
Ronan Tito 
Teotónio Vilela Filho 

• Valmir Campelo 

VOTAM "SIM" OSSRS. SENADORES: 
Albano Franco -
Amir Lando 
Jarbas Passarinho 
Lourival Baptista 
Ney Maranhão 

· __ .O SR. PRESIDENTE _(Humberto_L.u~ena) -,-, Votaram 
SlMSSrs.Senadores;e.NA055 .•.• ~-" ••• -._ -.. · -

Total de votos: 60. - · 
A e_menda foi fejeitada. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto LuceD_a) -Sobre a 
- -- mesa, emenda cujo destaque foi requerido pelo Senador Alba

no Franco, que será: lida pelo Sr. 1<:> Secretário. 
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É lida a seguinte 

Inclua-se no artigo 1~" da PEC n~" 2, de 1993, ou onde 
<;ouber, dispositivo dando ao parágrafo 1' do artigo 173 da 
Constituição Federal a seguinte redação: (Senador Albano 
Franco e outros.) 

"Art. 173 ··························-···-······-·-······· 
§ 1~" A empresa pública, a sociedade de econo-

mia mista e outras entidades que explorem atividade 
económica sujeitam-se ao regime jurídico próprio das 
empresas privadas, inclusive quanto à falência, concor
data, obrigações trabalhistas. e tributárias:" 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Os Srs. Se
nadores que forem contrários à emenda deverão votar "não"; 
os que forem favoráveis deverão votar "sim''. 

Em votação. 
Como vota o Líder do PMDB? 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE)- "Não", Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena):- Como vota 
o Líder do PFL? 

O SR. MARCO MACIEL (PFL-PE)- "Não", Sr. Presi· 
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota 
o Líder do PSDB? 

O SR. MÁRIO COVAS (PSDB·SP)- "Não", Sr. Presi· 
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota 
o Líder do PTB? 

O SR. LOUREMBERG NUNES ROCHA (PTB·Mf) -
"Não", Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PRN? · 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN·PE)- "Não", Sr. Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PDT? 

O SR. MAGNO BACELAR.(PDT·MA)- "Não", Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota 
o nobre Líder do PDC? -

O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA (PDC-MA)- "Não", 
§r. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PDS? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS·SC)- "Não", Sr. Pre
sidente. 

Q SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PT? 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT·SP)-"Não", Sr. Presi· 
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Coolo vota 
o Líder do PSB? 

O SR; JOSÉ PAULO BISO L (PSB-l!.S) - "Não", Sr. 
'Pr~sident'e'. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Os Srs. Se· 
nadares já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação.) 

VOTAM "Não" os Srs. Senadores: 

Alfredo Campos - Almir Gabriel - Almir Lando -
B"ello Parga -Carlos Patrocínio -César Dias -Chagas 
Rodrigues - Cid Carvalho - Darcy Ribeiro - Dario 
Pereira - Dirceu Carneiro - Eduardo Suplicy - Elcio 
Alvares - Epitácio Cafeteira - Esperidião Amín -
Eva Blay-Flaviano Melo- Garibaldi Alves- Gerson 
Camata - Gilberto Miranda - Henrique Almeida -
Iram Saraiva - Jarbas Passarinho - João Calmon -
João França - Jonas Pinheiro - José Fogaça - José 
Richa- José Sarney- Jutahy Magal~ães- Juvêncio 
Dias - Lavoisier Maia_- Louremberg Rocha - Luiz 
Alberto - Magno Bacelar - Mansueto de Lavor -
Mareio Lacerda- Marco Maciel Mario Covas-Marluce 
Pinto-Mauro Benevides-- Me ira Filho- Nabor J unior 
-Nelson Carneiro- Nelson Wed~kin - Odacir Soares 
- Onofre Quinan - Paulo BiSOl - Pe_9ro Simon -
Pedro Teixeira - Raimundo Lira - Ronaldo Aragão 
- Ronan Tito- Teotónio Vilel3:- Valmir Campelo 

VOTAM "Sim" os Srs. Senadores: 

Albano Franco - Aluízío Bezerra -lrapuan Costa Jú
nior- Lourival Baptista- Ney Maranhão 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Votaram 
SIM 5 Srs. Senadores; e NÃO 55. 

Total de votos: 60. 
A emenda foi rejeitada. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Sobre a 
mesa, emenda cujo destaque foi requerido também pelo Sena
dor Albano Franco que será lida pelo Sr. 19 Secretário. 

É lida a seguinte 

Emenda n' 21 

Dê-se ao artigo 29 , caput, da PEC n'~2, de 1993, a seguinte 
redação: 

"A união poderá insititui, nos termos de lei com
plementar, com vigência de doze mess, impost sobre 
movimentaçãQ ou trasmissão de valores ede créditos 
e direitos de natureza financeira". 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Em vota· 
ção a emenda cujo destaque foi requerido pelo Senador Alba
no Franco. 

Como vota o Líder do PMDB? 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE)- "Não", 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PFL? · 

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE)- "Não", Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE 
o Líder do PSDB? 

O SR. MÁRIO ,..,.. . .., .,,,, 
Presidente. 

-Como vota 

"Não", Sr. 
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota 
o Líder do PDS? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS- SC) -i'Não", Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PTB? 

O SR. LOUREMBERG NUNES ROCHA (PTB - MT) 
-"Não". Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto !_ucena)- Como v<:>ta 
o Líder do PDC? 

O SR. EPITÁCIOCAFETEIRA (PDC-MA) -'·Não", 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PDT? 

O SR. MAGNO BACELAR (PDT - MA) - ''Não", 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)-.,.. Como vota 
o Líder do PSB? 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB-RS)- '''Não"; Sr. 
Presidente. -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Ço!llo VQta 
o Líder do PT? - -

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP)- "Não'', Sr. Pre
sidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota 
o Líder do PRN? 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN-PE) -"Slm", Sr_ Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Os Srs. Se
nadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede~se à votação.) 

VOTAM "Não" os Srs.·Senadores: 
Alfredo Campos 
Almir Gabriel 
Aluizio Bezerra 
Almir Lando 
Bello Parga 
Carlos Patrocínio 
César Dias 
Chagas Rodrigues 
Cid Carvalho 
Dario Pereira 
Dirceu Carrieiro 
Eduardo. Suplicy 
Elcio Álvares 
Epitácio Cafeteira 
Esperidião Amin 
Eva Blay 
Flaviano Melo 
Garibaldi Alves 
Gerson Camata 
Henrique Almeida 
Jarbas Passarinho 
João Calmon 
.João França 
Jonas Pinheiro 

José Fogaça 
José Richa 
José Sarney 
Jutahy Magalhães_ 
Juvêncio Dias 
Lavosier Maia 
Louremberg Rocha 
Luiz Alberto 
Magno Bacelar 
Mansueto de Lavor 

- Mareio Lacerda 
Mâr.cO Maciel 
Mário Covas 

= Marluce Pinto 
Mauro Benevides 
Meira Filho 
Nabor Júnior 
Nelson Carneiro 

·Nelson Wedekin 
Odacir Soares 
Onofre QuiitaD 
Paulo Biso! 
Pedro Simon 
P"edro Teíreita 
Raimundo Lira 
Ronaldo Aragão 
Ronan Tito 
Teotonio Vilela 
Valmir Campelo 

VOTAM "Sim" os Srs. Senadores: 
Albano Franco 
Gilberto Miranda 
Lourival Baptista 
N'e'y'M:aranhão 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Votaram 
Sim 4 Srs. Senadores; e Não 53. 

_Total de votos: 57. 
A emenda foi rejeitada. 

O SR. IRAM SARAIVA- Sr. Presidente, gostaria d~ 
registrar que na votação anterior o meu vc:n~·foi ''não". 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -O v_oto de -
V. EX' será anotado, 

O SR. MÁRIO COVAS- Sr. Presidente, V. Ex< pode 
·me informar o número da emenda? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A emenda 
que fõi ·võtàda, anterior, foi a de número 21. Agora, é a 
de número 28. 

Sobre a me'Sa, emenda que será lida pelo Sr. 19 S_ec!~tá!:!o. __ _ 
-'~Éli:daaseguiirte ----- --- --- ------

Dê-se ao § 4~' do art. 2~' da PEC n~' 2, de 1993, a seguinte 
r~dação: 

H Art. 29 •••• • ••• • • •'"~~••-••":-_,---·~~•u.-•~-~-··~--~·-••• 
§ 4' Do produto da arrecadação do imposto de 

que trata este artigo serão destinados: 
I- vinte por cento, para cusreiõ- de programas 

de habitação popular; 
II---:- cinqüenta por cento, para resgate do prin

cipal da dívida pública mobiliária federal. 
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Luoena) -E_rnvotação 
a emenda cujo destaque foi requerido pelo nobre Senador 
Irapuan Costa Júnior. _ _ _ _ _ · 

Como vota o Líder do PMDB? 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB -CE) -"Não", 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota 
o Líder do PFL? 

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE) --"Não", Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PSDB? 

O SR. MÁRIO COVAS (PSDB ...,-SI') -Sr. Presidente, 
votamos "não~', mas votaremos favoravelmente-a essa emenda 
quando vier a regulamentação da lei. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Como vota 
o Líder do PDS? 

O SR. ESPERIDIÁO AMIN (PDS - SC) - "Não", Sr. 
Presidente. - -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PTB? --

O SR. LOUREMBERG NUNES ROCHA (PTB - MT) 
-"Não", Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota 
o Líder do PDC? -

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PDC-M.b..)- "Não", 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Como vota 
o Líder do PDT? 

O SR. MAGNO BACELAR (PDT- MA)- "Não", 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Hum)>erto Lucena)- Como vota 
o Líder do PSB? 

O SR. JOSÉ PAULO BISO L (PSB __: RST-~"Não", 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota 
o Líder do PT? 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP) =:"Não", Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota 
o Líder do PRN? - -

O SR. NEY MARANHÃO (PRN- PE)- "Sim", Sr. 
Presidente. -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota 
o nobre Líder do PDS? - -

O SR. ESPERIDIÁO AMIN (PDS- SC)- "Não", Sr. 
Presidente. · 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho --Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- V. Ex• tem 
a palavra. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB - CE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) __: Sr. Presidente, quero 

registrar que vou votar "não .. , mas que, na lei complementar, 
acolherei essa matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Pois "não". 
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação.) 

O SR. PRESIDENTE (!lumberto Lucena) - Votaram 
SIM 04 Srs. Senadores, e NAO 58. 

Total de votos: 62. 
A emenda foi rejeitada. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Luoena) - Passa-se, 
agbra, à votação da emenda cujo destaque foi, também, reque
rido pelo Senador Albano Franco. 

EMENDAN'29 
Acrescente-se ao art 29 da PEC n9 02 de 1993, o seguinte 

parágrafo 5•: 
"Art 2 ... 

59- Na data da vigência da lei complementar, que trata 
o caput deste artigo, ficará suspensa a contribuição social 
dos empregadores incidente sobre o faturamento das empre
sas." 

Há uma comunicação de erro. Não foi registrada, na 
fita, a votação anterior, que deveremos repetir. -

Vou tomar_ o voto dos Líderes. 
A Presidéncia solicita aos Srs. Senadores que aguardem 

um pouco, para ver se conseguimos restabelecer a_ norma
liáaâe da votação nominal pelo processo eletrônico. (Pausa.) 

O Sr. Mário Covas -- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. - · 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- V. EX' tem 
a palavra. 

O SR. MÁRIO COVAS (PSDB- SP. Pela ordem)
Sr. Presidente, não é possível passarmos para o destaque se
guinte e, depois, voltarmos para ess_e? 

OSR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Nobre Sena· 
dor, estamos com problemas no sistema eletrónico, e os técni
éos eStão tentando resolvê-los. 

A Presidência solicita que nenhum dos Srs. Senadores 
acione o botão de votação. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Luoena)- Tem a pala
vra V. Ex~-

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA. Pela or
dem.)- Sr. Presidente, sem querer evidentemente dar lição 
do Padre-Nosso ao_ vigário, muitas vezes acontecia exaramente 
isso: os Srs. Senadores, tia ânSia de VOtã.r", o fazein antes 
que V. Er' autorize, causando problemas. _ -

Então, é preciso que tenhamos paciência, pois todosque
remos=Võtar, mas devemos esperar a palavra de V. Ex' 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Luoena) - Agradeço 
a colaboração de V. EX' (Pausa.) . 

Em face do_adiaQtado da hora e_ ~mo persiste o defeito, · 
a Presidência terá que recorrer à chamada nominal. 

O Sr. Secretário procederá à chamada nominal, em rela
çã? à Eme~da n9 28, já votada anteriormente. 
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O Sr- Ckl Sabóia de Carvalho - Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) -V. Ex• tem 
a palavra. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB- CE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, gosta~ 
ria de sugerir a V. Ex~ que consultasse os autores dos requeri
mentos no sentido da retirada dos referidos requerimentos. 
Isso facilitaria o final deste trabalbo, tendo em vista que é 
notória a posição de rejeição a essas emendas. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Vou trans
ferir o apelo de V. EX' aos autores dos respectivos destaques. 
Enquanto isso, temos que repetir a votação da Emenda nq 
28, que já foi votada. - -

O SR. AMIR LANDO- Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma questão de ordem. 

o SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Amir Lando, por uma questão 
de ordem. 

O SR. AMIR LANDO (PMDB- RO. Para uma questão 
de ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, V. 
Ex+ promoveu a votação e, conseqüentemente, proclamou 
aqui o resultado. Parece-me que a votação está perfeita e 
acabada. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Não. Vou 
explicar a V. Ex• 

Como a vótação é fe1ta ·pelo processo eletrôniCo, reil
mente saiu o resultado aqui no painel~ mas não foi ie-gíSti"adÇ) 
na fita. Diante desse fáto, temos que-repetir a VotaÇ-ão: 

o SR. AMIR LANOO - E o reSultado gravaao ·por V. 
Ex~? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Tem só 
o anúncio do resultado, mas não tem a gravação dos nomes. 

O Sr. 1 !'Secretário procederá à chamada· Dominai. Depois 
da votação dessa emenda, gostaria que os auto-res-dos desta
ques atendessem ou não ao apelo do Senador Cid Sabóia 
de Carvalho. 

Para rejeitar a emenda, os Srs. Senadores deverão votar 
'~não"; para aprová-la, votarão "sim". 

O resultado da votaçãO pelo sistema eletrónico concluiu 
pela rejeição da Emenda n• 28. 

A Presidência esclarece que, em face dos problemas técni
cos no painel eletrônico de votação, será procedida a chamada 
nominal do Srs. Senadores, por Estado, iniciando do Norte 
para o Sul. 

(Procede-se à chamada.) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 
Ney Maranhão · 
Albano Franco 
Lourival Baptista 
VO~)IM "NÃO" OS SRS. SENADORES: 
Aluízio Bezerra 
Nabor Júnior 
Flaviano Melo 
Divaldo S:uruagy 
Teotónio. Vilel:ú'ilho 
JonaS'PinheirG 

José Sarney 
Gilberto Miranda 
Jutahy Magalhães 
Cid sabóia de Carvalho 
Mauro Benevides 
Beni V eras 
Pedro Teixeira 
Meira Filho 
Valmir Campelo 
Gerson Camata 
João Ca!mon 
Elcio Álvares 
Iram Saraiva 
Onofre Quinan 

- · ' - Bello Parga 
Magno Bacelar 
Epitácio Cafeteira 

_ L9UJ:emberg Nunes Rocha 
Mareio Lacerda 
" 1fredo Campos 

Ronan Tito 
Almir Gabriel 
Jarbas Passarinho 
Juvêncio Ôias 
Raimundo Lira 
José Richa 
Luiz Alberto 
Mansueto de Lavor 
Marco Maciel 
Chagas Rodrigues. 
Nelson Carneiro 
Darcy Ribeiro 

-Dario Pereira 
Lavoisier Maia 
Garibaldi Alves Filho 
José Fogaça 
José Paulo Biso! 
Pedro Simon 
AmirLando 
Ronaldo Aragão 
Odacir Soares 
César Dias 
Marluce Pinto 
João Franca 
Dirceu Carneiro 
Nelson Wedekin 
Esperidião Amin 
Eva Blay 
Mário Covas 
Eduardo Suplicy 
Carlos Patrocínio 

O Sr. Humbero LUcena, Presidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Chagas 
Rodrigues, ]" Vice-Presidente 

... O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -A Presi
dência vai proclamar o resultado. 

Votaram SIM 3 Srs. Senadores; e NÃO 57. 
Total de votos: 60. 

O SR- CARLOS PATROCíNIO- Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. · 
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Tem a pala-
vra V. Ex' ---- - -

O SR. CARLOS PATROCÍNIO(Pfl.-- TO..:. pela or
dem. Sem revisão do. orador.)- Sr. Presidente, eu gostaria 
de retirar a Emenda de n"' 35; pedindo a V. Ei~ qUe _me 
garantisse o direito de reapresentá-la por ocasião do segundo 
turno de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) .,.,Toda e qual· 
quer emenda de mérito 1 cOnio já foi decidido pelo Presidente, 
não poderá ser ofereCida no segundo turno. 

Irão a segundo turno somente emendas que DãO- Sejam 
de mérito. Em Ultima análise 1 emendas de redação. 

O SR. NELSON CARNEIRO -·Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. -- -

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Tem a pala
vra V. Ex• 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB-RJ, .Pela ordem. 
Sem revisão do orador.)---: Sr._PresideD.te-, -srs0

• senaâores, 
a afirmaÇão do nobre Presidente-em- eXerCíCiO-cOlide -com 
a infOrmação do P:r:_eside_nte e(etiVo da Cas3~ --üo ~ntidO de 
que apenas as matérias que sejam emendas de redâção -poOe- --
rão ser apreciadas em segundo turno. _ . 

O Presidente Humberto Lucena esclareceu que há maté
rias que podem ser excluídas, porque-não dizem resPeito- ao 
mérito do projeto propriamente- dito, embora não _seja de 
redação. E para que-não Qaja essa adversida9~ _n_a apreciãçã:o, 
peço ao Presidente d;:}._Mesa que r~af~~e a s~:fpõSIÇão.--

0 Sr. Chagas Rodrigues~ 1~ Vice~Presidente, deixa 
a cadeira da presidênciã, que é oc_upada pe/Õ ·s,; Hum
berto Lucena, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Nobre Sena
dor, o que não pode haver é emenda que envolva o méritO, 
mas o destaque para a votação em separado _é possível no 
segundo turno, e nós já tivemos aqui um exemplo -:- recor
rendo à história - no caso da votação da propOsta de emenda 
constitucional que antecipava o plebiscito. Aqui, no segundo 
turno, votamos a parte da antecipação do plebiscitO-e recusa
mos, em separado, a antecipação da revisão constitucional. 
Em seguic!a, a emenda não voltou à Câmara dos Deputados 
e foi promulgada p(:lo Presidente das duas Casas tio Congresso 
Nacional. 

O Sr. Al.,_no Franco - Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. - -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)-Tem a pala-
vra o nobre Senador. - · - -

O SR. ALBANO FRANCO (PRN -_SE. _Pela prdem. 
Sem revisão do orador.) -:--Si". Presidente, Srs. Senadores 
tendo em vista a decisão soberana do Plenário a iiifleXi.bi~ 
lidade ~o Sr. Relator-e da Liderança do Govem~. tendo em 
vista a intransigência para -o·-projeto" não ter de retornar à 
Câmara dos Deputados e tendO em vista alguma~informações 
oficiais já transmitidas pelo Ministro Paulo Haddad ao,.apre
sen:tador dessas emenda_s. no sentido de colaborar e.contribuir, 
retrro as dua~ emendas finais que seriam J\preciadas. (Palmas.) 

Sr. Pres1dente e Srs. Senadores, ~mos questão do desta~ 
que, porque se trata de emendas da maior importância que 
visam preservar o projeto or:igina1 dO Governo. E o _fiz tanibém 
no_ sentido de alertar os Sis. _Senado,res sobre a sua impor
t,ãncia. 

O SR. PRESIDENTE (Humherto Lucena) -Atendendo 
ao apelo do Senador Cid Sabóia de Carvalho, todos os autores 
de ~estaque retiraram as suas emendas. · 

O Sr. Carlos Patrocí~o-:- Sr. Presidente. peço a palavra 
pelã ordem. - - -

·~O SR. }'RESIDENTE (Humberto Lucena)- Tem a pala· 
vra V. EX' · 

-O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL-TO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
gostaria de retirar a Emenda de n9 35, de minha autoria, 
que procura viabilizar esse;; recursos para a área de saúde, 
quando da vinda para esta Casa da lei complementar que 
regulamentará essa emenda constitucionaL 

·'Fica retirada a Emenda de n"' 35, Sr. Presidente. 

O Sr. Nelson CarneirO- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. · 

··O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Tem a pala· 
vra V. Ex• 

-. O SR. NELSON CARNEIRO (P~B-RJ. Pela ordem. 
Seiri revisão do orador.)- Sr. _PiéSiQent~,_-Sx;s~- SenadOres, 
autor da Emenda n"' 34, também quero retirá-la, na esperanÇa -
de pod~-,; sugerir providência semelhante, quando vier a lei 
que deVe regulamentar o atual texto constitucional. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Os autores 
dos requerimentos desistiiãm dos destaques que' foram solici
tados. Portan~o, atendido o apelo do Senador Cid Sabóia 
de Carvalho. 

Todas as emendas foram rejeitadas pelo Plenário. 
_ A matéria será irlcluída em Ordeni do Dia, após o inters-

tício regimental, para o segundo turri() de discuss~ó e vOtt,t.ção. 

O SR. PRESIJ)ENTE (Humberto Lucena) -Item 1: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 55, DE 1992 

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

Discussão, em turno único~ dO Projeto de Lei da Câmara 
n' 55, de 1992 (ri' 2.288191, na Casa de .origem), de iniciativa 
do Tribunal Superior do Trabalho, que cria cargos em comis
Sãõ-no -Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria do Tribu
nal Superior do Trabalho e dá_ o-uttas providências. (Depen
dendo de parecer.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Elcio Alvares, para 
emitir o parecer. 

O SR. ELCIO ALV ,\REs (PFL :._ ES. Para proferir 
parecer. Sem revisão do orador.) ___:sr. Presidente, SrS. Sena
dores: 

Vem a nosso_ exame o ProjetQ de LeiJ;J.a. Gftmara n~" 55, 
de 1992, que visa criar no Quadro Permanente de Pessoal 
di Secretária do Tnõunal Superior do Trabalho 46 (quarenta 
e seis) cargos em comissão, do Grupo-Diieção e Assessora
menta Superiores, sendo 5 (cinco)~e ~sor da_ Presidência, 
l( um) de Assessor da Corregedoria-Geral, 1 (um) de Assesso~ 
da Diretoria-Geral, 2 (dois) de Diretor de Secretaria de Turma 
Especializada, 28 (vinte e oito) de Chefe de Gabinete e 9 
(nove) de Diretór de Serviço. 

A proposta é de iniciativa do Tribunal Superior do Traba
lho. c?'m base no art. 96, II, alínea b.da.Constituição Federal_,, 
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tendo sido aprovada pela Câmara dos Deputados sem mocli
ficação. · _ . .. · - __ _-_ .. 

A justificação afinn3 qbe a criação de Cargos em comissão 
visa complementar o atendimento da nova composição do 
Tribunal, em face das disposições da Constituição Federal 
de 1988, no que se refere a técnicos d_e n[vel superi9r _n~ce~: 
sários ao funcionamento do órgão. Salienta-ainda que "é notó
rio que a estrutura funcional dos Ministros desta Corte Traba
lhista, correspondente à época em que existiam apenas 13 
(treze) Tribunais Regionais do Trabalho, necessita de adap
tação em termos de assessoria e chefias de gabinete que corres
ponda à realidade atual da Justiça do Trabalho, como já men
cionado; integrada pelo Tribunal Superior do Trabil!bo e pelO. 
22 (vinte e dois) Tribunais Regionais do Trabalho". 

Ressalta, ademais, que o ãumento do número de Secre
tarias do Tribunal, para adequar a estrutura de funcionamento 
ao desempenho das novas atividades, requer o acréscimo míni
mo do quantitativo de cargos, cuja criação ora se propõe~ 

Em face das informações prestadas e do exame do texto 
da proposta, entendemos que nada há a contestar, do ponto 
de vista da sua constitucionalidade, juridicidailé e técnica legis-
lativa. -

No que diz respeito ao mérito, a matéria parece ádecjuâda 
e oportuna para garantir a capacidade da Justiça do Trabalho 
de cumprir suas relevantes funções. 

Do exposto, nosso parecer -é pela aprovação do Projeto 
de Lei da Câmara n' 55, de 1992. 

o SR. PRESIDENTE (Humberto L-ucena) ..:... o parecer 
é favorável. 

Completada a instrução da matéria, paSsa~se_à_ disCusSãO~ 
(Pausa.) · 

Não. havendo quem peça _a palavra, ence~o a discussAo. 
Em votação· o projeto._- --- --- ' -

_ Os_ Srs. Senadqres que o aprovam pennaneçam sentados. 
(Pausa.) ·· · · 

Aprovado. 
o-projeto vai à sãiição. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

. PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 55, DE 1992 
(N• 2.288/91, na Casa de origem) 

De iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho 

Cria cargos em comissão no Quadro Permanente 
de Pessoal da Secretaria do Tribunal Superior do Traba
lho e dá outras providências.· 

O Congresso Nacional decreta: . 
Art. 1~> Ficam criados no Quadro Permanente. de Pes

soãl da Secretaria do Tribunal Superior do Trabalho_os <;;lfgos 
em Comissão, do _ _ÇJruPÇ-D_irc;ção e Assessoramenfo Superio-
res, na "forma do Anexo único desta lei. . 

Parágrafo único, OTribunal Superior do Trabalho, me
diante-a~ó interno, escalonará os níveis dQs cargos e~_ ~~Ssão 
cri_:~doj_~r ~ta lei e estabelecerá as respectiva-s-·a!flb~ções 
e espécificações. · · , 

Art. 29 As despesas decorrentes da aplicação desta lei 
.. correrão à conta das. dotações próprias do Tribunal Superior 

do Trabalho. · 
Art. 3' Esta lei entra ~m vigor na data de sua publi

c;ação. 
Art. 49 Revoga~-se as disposições em contrário.-

ANEXO ÚNICO 

Grupo 

Direção e 
Assessoramento 
Superiores 

Cargo 

Assessor da Presidencia 

(Lei n° ·,de · de de 199 ) 
Tribunal Superior do Trabalho). 

(Privativo de portador de Diploma de Nível Superior) 

Assessor da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho 
(Privativo de Bacharel em Direito) 

Assessor da Diretoria-Geral 
(Privativo de Portador de Diploma de Nível Superior) 

Direfdr o de Secretaria de Turma Especializada 
(Privativo de Bacharel em Direito) 

Nllmero Código 
05 TST-DAS-102 

(cinco) 

01 
(um) 

01 
(um) 

02 
(dois) 

TST-DAS-102 

TST-DAS-102 

TST-DAS-101 

Chefe de Gabinete 28 TST-DAS-101 · 
(Privativo de portador de Diploma de Nível Superior, no montante (vinte e oito) 
dr '), dos quais 27 (vinte e sete) vinculadosdiretamente 
a , ; 01 (um) ao Diretor-Geral) 

Diretor de Serviço 09 
(nove) 

TST-DAS-101 
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) 
ltem2 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 153;DE 1992 

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

Discussão, em turno único, do PrOjeto de Lei da Câmara 
n9 153, de 1992 (n9 3.465/92, na Casa de origem), de iniciãtivã 
do Presidente da República, que cria cargos na Carreira Poli
cial Federal, tendo Parecer favorável, proferido em Plenário, 
Relator: Senador Magno Bacelar. (Dependendo de novo Pa-
recer.) -

Concedo a palavra ao nobre Senador Magno Bacelar. 

que a Comissão dê Constituição; Justiça e Cidad3nia reexami-
nasse o projeto. · -- -

Em decorrência da aprovação do Requerimento n~ 150, 
de 1993, a matéria voltou a tramitar em regiro~ de urgência. 
- _ Reexaminando a proposição verificamos qUe atende a 

uma necessidade justa e premente. Por essa tal;ão e por estar 
conforme_ aos requisit9s de constituc:;:i9!1alidade e juridicidade, 
opinamos pela sua aprovação, mantendo, desse modo, o pare
cer favorável. _ ~ 

·O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A matéria 
constou da pauta da sessão ordinária do dia 3 do corrente, 
más' ~eve sua discussão adiada em yirtude da aprovação do 
Requerimento n~ 11(), de 1993, para reexanieo da CómisSão 
de ConstituiÇão; JuStiÇ_a e Cidadania.· 

· O sR. MAGNO BACELAR (PDT- AM. Para proferir o parecer é favorável. . · . 
parecer.) --Sr. President_e, Srs. Senadores, através da Mensa- COmpletada a instrução da mat~ria, passa-se à discussão 
gem n<?911, de 1992, o Senhor Presidente da República subme- do projeto, em turno único. (Pausa.) . 
teu ao exame desta Casã projeto que tem por objetivo criar Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
cargos na Carreira Policial Federal. Em Votação. 

·O referido projeto cria i.600 c~gós _no QUadro ~erma- Os Srs. SenádoreS que aproVam o_proje"tO qUeiram perma-
neÍlte do Departamento de Polícia Federal, da Carreitá Poli- necet sentados. (PaUs-a~) -
ciai·Federal (100 cargos de PeritoCrimirtal, 200 de Delegados· Aprovado. 
de Policia Federal, 500 de EsCD.Vãó de POlícia Federar e SOO .. o ~projeto vaí à sanção. _ _ 
de Agente de Polícia Federal). · . · - · . · 

·. ~~ .EXpoSiçãô d~ ,Mo~iyqs_ que acompanha a supradtada É o segutnte o projeto. aprovado: 
Mel)s.age~p presidenci&l, os Senhores Ministros que a subscre- PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 153, DE 1992 
vem indicam a extensa e importante Competência -da Polícia (N~ 3.465/92, na Casa de origem) 
Fe.deJ:al, salientando a sua função constitucional necessária (De i_niciativa do Presidente da República) 
à segurança 'do cidadãO~ e, 4_e_ o~tro. la.d o: ~óía~ii:*ndo a ~:rêl_l-

. Cria cargos na Carreira Poiiciãl Federal.· cia ae peSsoal cJ.Ualificádõ p~ua bem desempenhar ãs suas- atri- ~ 
b~çõe1i. Tal situaçã,o-;-::as::~in~la.a.refe.Jida Exposição de Moti- O Congresso Nacional decreta: 
vos...:... " ... não pennite que Várias delegacias situadaS enl'dife- Art. 1~ Ficam criados, no_ Qu~Q.ro Permanente_ do De-
rentes localidade do País, tenham efetivõ mínimo indisJ)en- parta:IDerito de PolíCia Federal, os cargos da Carreira Policial 
sável à présteza e à ·efi.Ciêilcia· da misslSeS qUe lhe são confia- Federal constantes do anexo a esta lei. · 
das". -- Art. 2" O provimento ·ctos cargos de que trata esta lei -

Eril 29-1-93, proferimos parecer faVorável à maté:da, erri far-se-á mediante aprovação prévia em conCUrSO público de 
regime de urgência. Encerrada a discussão, a votação foi adia-· provas· e dar-se-á no Padrão I da classe inicial. 
da por falta de quorum. Art. 3" As despesas decorrentes da exe~ução desta lei 

Entretanto, em 3-2-93, foi aprov-ado o Requerimento n9 serão atendidas à conta de dotaç6es orçamentárias próprias. 
107/93, solicitando a extinção ~e urgência. Nq _ll).fi1SJIJQ dj~ Art. 4" Esta lei entra em vigor na data de sua publi~ 
foi aprOVado o o Requerimento n9 116/93~ de autoria do Sena· cação. 
dor, Ç~3!. Dias,_ pedindo o adiamento da votação ~a~ ?~ de___ · Art. 59 Re;vogam-se as disposições em contrário •. 

ANEXO 
(Art. 1° da Lei n° ) 

Quantidade de 
carreira categoria Funcional Padrllo Classe cargoo serem 

criados 

Carreira Perito Criminal Federal I Segunda 100 
Delegado de Polfcia Federal I Segunda 200 

Polfcia Escriv!lo de Polícia Federal I Segunda soo 
Federal Agente de Polícia Federal I Segunda 800 

Total -------·-------- -.. -------- . '. 1.600 
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Esgotada 
a matéria constante da Ordem do Dia. ' ' - - - · --

Passa-se à apreciação do-Requerimento n~-165/93,de ur
gência, lido no expediente, para o Projeto:de Lei do-Senado 
n" 67, de 1993, que estabelece as diretrizes e fixa as bases 
da Educação Nacional. 

O Sr. Jarbas Passarinho --Sr. Presidente, Peço a palavra 
para uma questão de ordem. _ 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucená) - Tem V. 
EX' a palavra. · 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PIÍS.·PA. Pela ordem) 
~Sr. Presidente, estou baseado nos arts:-:-403 e 404, do Regi
mento Interno, e 57, da Co~stituíÇão. A con_vocatória (que 
tenho em mãos) do President.e_ da República nã;o incluiu esse 
projeto na pauta. · 

Como V. EX' sabe, melhor do que eu, no art. 57 § 7' 
da Constituição, diz: -

.. Na sessão legislativa extraordinári~, o -congresso 
Nacional somente çieliberará sobre a matéria para a 
qual foi convocado" . _ 

A conVo'cà.tória do Presidente Itamar .Franco não inclui 
este projeto no Senado. O aditamento feito pelos dois Pfesi
dentes das respectivas Casas hi.cluiu especificamente o Projeto 
de Lei n" 1.258/88, que é o da Câmara e que fiX.il as Díretrit:es 
e Bases da Educação Nacional. 

Logo, quando a Ccimi~ão de EducaçãO se reuniu para 
tomar conhecimento deste projeto~ no meu entender, tr:ans~
grediti aquilo- que está mi. paUta tl.a Convocação Extraordinária 
do Cângresso; não pod~ria re:.Jo feito. __ _ __ _ _ 

E, neste momentO, ConiO ·veiO como i-ecU.tsC>pa:r·a o Piená
rio a decisão tomada na Câmara, formulo a questão de ordem 
a V. Ex• No meu ponto de, ~ista, J:?~eaÇp~n_Qs__a,_rt_igQs que 
referi, a matéria não pode. ser apreciada. 

O Sr. Darcy Ribeiro -:-Sr. Presidente, peço a palav~a_ 
para contraditar. -- '_ --

0 SR. PRESlDENTE (Humberto Luc~na) -Te!jl·v: _ 
Ex• a palavra. 

O SR. DARCY RIBEIRO - (PDT -lU. Para c~o_!!Jl· 
ditar.-Seln_ rev_isão do -orador.)- Sr. Presideq.t_e, Srs. Senado~ 
res, em pnmetro lugar, um apelo ã Casa: A Lei de Educação 
diz respeito a 40 milhões de pessoas; precisa ser discutida. 
A Lei vigente, de autoria do Senador Jarb_as Passari"nho, tem 
20 anos e representou um papel importante no País. É o 
momento para uma lei nova. 

Pondero ao Profemr Jarbas Passarinho que no entendi
mento do então Presidente. desta Casa, Senador Mauro B~ne~ 
vides, não poderia haver uma autorização p3ra. que a Câin_<!rtt_ 
discutisse uma matéria que estava sendo discutida tambtm 
no Senado, senão como uma diminuição inaceitável pã.ia -o
Senado. O_ ex~Presiden_te da Casa nos autorizou a realizar 
a reunião. 

Havia uma dúvida básica sobre o fato de já se ter passado 
o prazo do mandato dos Membros da Comissão. Também 
isso foi resolvido no sent~do de que um artigo âo RegiitJ_ento 
Interno faculta essa atuaçãQ. Esse foi o entendimento do Presi-
dente da Casa naquele mOm-eino. - - -

O Sr. Mauro Benevides- Sr. Presidente, peço 3-palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)-Tem a pala· 
vra. V. Ex~, nobre Senador Mauro Benevides. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMI>B- CE. Pela ordem. 
·Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, a intervençãd do 
nobre Senador Darcy Ribeiro me tra_z à, -colação, :~bljgan
do-me, portanto, a emitir pronuriciamenfo a respeítO.~ a~ qUe 
informei a S. Ex• e ao Presidente da Com.issãó de Educãção 
desta Casa, nobre Senador Louremberg Nunes Rocha, foi 
que, se no edital de convocação fora incluído um projeto 
da Ç~mal_'a dos Deputados que versava sobre a Lei de Dire
trizes 'e Bases da Educação, não poderíamos a dotar uma discri~ 
niiilaÇão no Senado quando aqui tramitava matéria pi"3tfua
meiite_ idêntica, disciplinando um _assunt~ -de inque~~ioriável 
rele\iância paia a Vidã n-àciónal. NãO podeóamos decidir quan
to à prerrogativa desta Casa quando uma outra se favorecera 
com· o edital de convocação do Presidente~ 

En!ão, numa interpretação lato senso, inforinei ao Sena
dor Darcy Ribeiro, e· o fiz tãmbém em relação_ao Senador 
Louremberg Nunes Rocha, que a Comissão apreciaria a pro
posição, objeto agora dessa controvérsià; e, ·numa etapa poste-
riOt,' O Plenário decidiria sOberaõ.ãmente sobre se a matéria_ 
deveria ser decidida nesta Casa. · -

.Ainda mais porque, Sr.-Presidente~ c! isso lastreou tam
bém a interpretação--do então Presidente da Casa - serido 
utit projeto" de -iniciativa ·parlamentar~ que ·só viria ã d~"isão
do Plenário através do ·reCursO previSto nó Regimento da Casa, 
discutido Ílo âmbito_ da comissão, o Projeto Darcy Ribeiro 
poderia chegar a tempo na Câmara dos Deputados e af inserir
se-ia no contexto da convocação assinada pelo Senhor Presi
dente da República. Não haveria, até aquele mome_nto, neces
sidade sequer de uma manifestação do__ Plenário, já -que- o-
proJeto do Senador_Darcy Ribeiro seria privilegiado pela prer~ 
rogativa coil.stitucíônal, sobretud_Q regirrierit"al, -e se renleteria 
diretamente ã outra Casa do Congresso a matéria decidida 
numa comissão permanente. _ 

Assim, não se subtraiifa- do Senado a prerrogativa de 
também oferecer a sua colaboração à discussão de um tema 
que durante tanto tempo tem sido examinado pela Câmara, 
ficando o Senado inteiramepte ã margem de uma di~cuss~o 
qüe é de magna- relevânCia para a vida educacional do País. 
Foi essa a interpretação que, naquele momento, entendi do 
meu dever oferecer ao Presidente da Comissão, Louremberg 

·Nunes Rocha, e ao autor do projeto agora questionado, Sena~ 
dor Darcy Ribeiro_ 

O SR PRESIDENTE (Humberto Lucena)....:. Nobre Sena
dor Jarbas Passarinho, V. EX" quer aditar a questão de Oidem? 

O SR. JARDAS PASSARINRO..:.. Sim, Sr. Presidente. 
Quero aditar a queStão de- Ordem, até porque no nosso Regi
mento, para contraditar, dá-se a palavra a apenas um Senador. 

o - O nobie Senador Mauro _Benevides, a quem todos respei~ 
tam()S na Casa, deu uma interpretação extremamente elástica 

- ãO pioblema. 
O nobre Senador Mauro Beneviqes, a quem todos respei~ 

tamos na Casa, deu uma interpretação extremamente elástica 
para o problema. A tal ponto q·ue; veja V. Ex~, assinado 
pelo próprio Senador MaurO Benc~-vides e pelo Deputado I_bsen 
Pinheíro, riO -aditameõtõ ao ato convocatório estava- escrito: 
"Proj~~O de-Le{ cf~ _Câmara _n~ 1.706, de 1989, que dispõe 
sobre as sociedades cooperativas.'' - -

Para evitar a limitação da diScuSsão apenas à Câmara, 
riscou~se, no ato convocatório, "'Projeto de Lei da Câmara". 

Ago-ra, veja V. Ex', não havia a menor razão pa.ra que
o Senado, que tinha uma pauta convocatória exatamen-ie cor
respondente àquela que havia sido fixada pelo Presidente da 

r / 
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República e pelo aditamento dos dois Presidentes, pudesse 
ter essa interpretação elástica. 

O nobre Senador Darcy Ribeiro, cujo projeto vou apro
var, e muitos de seus textos, disse que a lei de nossa autoria 
- que não foi minha lei, a lei foi do Congresso Nacional, 
não foi decreto-lei - foi discutida durante um ano e meio, 
em todos os Conselhos Estaduais de Educação e depois no 
Conselho Federal de Educação~ foi retirada pelo Presidente 
Médici, no ano de 1970, em virtude das eleições, naquele 
momento, e voltou no ano de 1971. Não me parece justo 
que, em centenas de artigos que aqui estão colocados, a COmis
são presidida pelo Senador Louremberg Nunes Rocha- Ca
misão à qual pertenceu e que nunca se reuniu -se reunisse, 
às pressas, para em meia hora votar uma matéria dessa rele
vância e agora, em urgência urgentíssima, nós votarmos a 
mesma matéria. 

Então, Sr. Presidente, a minha colocação e a minha obje
ção é porque ela é flagrantemente contrária ao texto constitu
cional, em que pese a interpretação do então Presidente da 
Casa, o nobre Senador pelo Ceará. 

Mas, como coloquei _uma questão de ordem, e· V. E~, 
primeiramente, colocou, à apreciação da Casa, um requeri
mento, penso que a minha questão" de ordem passa pela deci
são de V. Ex~ e, em seguida, pela votação do requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)-Nobre Sena
dor Jarbas Passarinho, eu diria que V. Ex~ teria toda razão 
em colocar a sua questão de ordem se estivésseinds aqui para 
Qeliberar a respeito do parecei que a Comissão de Educação 
emitiu ao projeto do n,obre Senador Darcy Ribeiro e ao pro
jeto dos nobres Senadores Marco Maciel e Maurício Corrêâ.. 

O nobre Senador Mauro Benevides trouxe a sua palavra 
para justificar a sua decisão, quando Presidente da Casa, no 
que tange à ida dessa matéria à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania. 

Eu pediria a atenção de V. EX" para o fato de que não 
há questão de ordem para se resolver no momento, porque 
o que está em questão é a votação de um requerimento de 
urgência nos termos do art. 336, alínea "b", do Regimento 
Interno, para o Projeto de Lei do Senado n' 67, de 1992, 
que estabelece as diretrizes e fixa as bases da educação nacio
nal. 

Evidentemente, este é um direito que tem o Senador 
Darcy Ribeiro, e S. Ex~ conseguiu a assinatura de 58 Srs. 
Senadores. 

Há sobre a mesa um requerimentO do Senador Dirceu 
Carneiro, através ·do qual S. Ex~ solicita a retirada da sua 
assinatura do Requerimet:~to n"' 165, d~ ~993. 

Mesmo assim, ainda ficamos com 57 assinaturas. Portan
to, neste momento, o que incumbe à Presidência fazer é colo
car a votos o requerimento de urgência urgentíssima para 
a matéria que, se for aprovada, como sabe V. Ex\ dispensa 
o parecer da Comissão. Por isso não está em cauSa a questão 
de V. E.x~, porque, neste caso, o parecer sena otãl e imediato, 
Então, ~ai depender do_ f.l~nário votar ou não a urgência 
requerida pelo nobre Senador Darcy Ribeiro e mais 57 Srs. 
Senadores. 

O SR. JARBAS PASSARINHO ~_::Sr. Presidente, eu 
aprendi muito cedo, nesta Casa. eu_ não_ CÇlmeteria o erro 
de discutir com a Mesa. Apenas, se estivéssemos aqui, no 
caso, por exemplo, numa Corte de_Justiça, eu entraria com 
uma liminar, porque, se a matéria fosse yotada ~gora, uma 
irregularidade flagrante contra a convocatória do"- Presidente 

da República acabaria sendo aprovada. Imagine V. Ex~ se 
colo~do em pauta o requeriment.o, votado e a maioria o 
aprovasse; não caberia mais recurso; o recurso ~staria preju
dicado. 

Agora, de qualquer maneira, aceito a decisão de V. Er 
e me curvo a ela. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Nobre Sena
dor Jarbas Passarinho, é uma deCisão soberana do Plenário. 
Na hora em que o Plenário acolher esse requerimento, ele 
estará subtraindo à Comissão de Educação do Senado a com
petência de dar o seu parecer escrito-; 6 parecer ·será oral. 
Por isso temos de submeter o requerimento a votos. 

O Sr. Mauro Benevides- Sr. Presidente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Mauro Benevides. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a decisão da Mesa 
foi absolutamente sapiente, porque já transcendemos o perío
do de. convocação extraordinária; já instalamos, desde o dia 
15, o período ordinário de sessões. Mesmo que remanescesse 
essa dúvida, tê-la-íamos superado, porque estamos no período 
ordinário de convo~ção. 

Quando muito, a decisão de V. Ex~ poderia invalidar 
a manifestação da Comissão de Educação desta Casa, mas~ 
premido por um requerimento de urgência de que somos signa
tários, a decisão de V. EX" seria submeter a matéria à decisão 
do _Plenário no período ordinário de sessões. 

Esqueçamos _qualquer equívoco que possa ter ocorrido 
durante a convocação extraordinária. Mas, no período ordiná
rio, a matéria é perfeitamente ac_eitável pela Mesa e discutível 
pelo Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Se, por 
acaso, o :requerimento não fot:_acolhid(), a matéria ficará em 
rito de tramitação normal e persistirá o problema levantado 
pelo Senador Jarbas Passarinho. Inclusive já há um recurso 
do próprio Senador João Calmon do parec_er da Comissão 
de Educação para o Plenário. ~ 

Vamos pôr a votos o requerimento de urgência do nobre 
Senador Darcy Ribeiro e de mais 57 Srs. Senadores. 

O SR. Darcy Ribeiro- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - V. Ex• 
tem a palavra. 

O SR. DARCY RIBEIRO (PDT- RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do oradot.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Devo uma explicação a esta CaSa. -Por que tomei a liber~ 
dade de pedir a urgéncia instantânea? Porque essa urgência 
nãO é- Urgentíssimã. É instantânea. Por que pedi o mais forte 
remédio com que conta esta Casa para pôr um projeto em 
discussão? Pedi, Sr. Presidente, porque um projeto está em 
marcha na Câmara dos Deputados. É muito provável que 

-seja votado antes do nosso. Não tenho nad;a contra a Câmara 
CO?lpetircom o Senado. Mas há alguma coisa que me preOcupa 
profundamente como educador: o projeto que está na Câmara 
congela a educação brasileira tal como ela está. Isso seria 
um desastre para o Brasil. Por isso tOmei a iniCiativa de tentar 
salvar. de tentar dar a esta Casa a iniciativa. 

Estaremos de coração e mente abertos para receber as 
emendas que noS vêm da Câmara, mas teremos a oportunidade 
de pôr em discussão um projeto que erii Vez de consolidar 
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a educação desastrosa qué temos no Brasil hoje, comece a 
dinamizá-la. Este projeto pode ser um _q~g_ulho_ do ~e_nadox 
porque foi feito -nesta-Casa, com a assfStência dos melhores 
assessores desta Casa, com a assistência _também dos_ Sen_a-
dores mais competentes nesta matériã. - - - -

A minha grande ambição é que esta CaSa-tOm-asse_ essa_ 
iniciativa. Por isso, Sr. Presidente, é que pedi o remédio forte. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Em votação 
o requerimento. - --- --

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram peimaneCet 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Sr. Présídente; peço 
verificação de votação, com o apoiamento dos Srs. Senadores 
Dirceu Carneiro, Espefidião Amin, Elcio Alvares, JoãQFran
ça, Irapuan Costa Júnior, Alfredo Campos, Eva Blay, Luiz 
Alberto e Almir Gabriel. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - O nobre 
Senador Jarbas Passarinho pede verificação de votação. Sendo 
regimental a solicitação, S. Ex~ será atendido. -

(Procede-se à verificaçãO de votação.) 

VOTARAM "SIM" OS SRS: SENADORES: 
Carlos Patrocínio 
Chagas Rodrigues 
Darcy Ribeiro 
Elcio Álvares 
Lavoisier Maia 
Magno Bacelar 
Nabor Júnior 
Nelson Wedckin 
Pedro Simon 
Pedro Teixeira 

VOTARAM "NÃO" OS SRS. SENADORES: 
Alfredo Campos 
Almir Gabriel 
Dirceu Carneiro 
Esperidião Amin 
Eva Blay 
Jarbas Passarinho 
João França 
José Fogaça 
José Richa 
Luiz Alberto 

O SR. PRESIDENTE. (Humberto Lttcena) - Todos .os 
Srs. Senadores já votaram? (Pausa.) 

A Presidência vai proclamar o- resultado. 
Votaram Sim 10 Srs. SenadoréS; e Não 10. 
Total de votos: 20. - -
Não houve quorum; portanto, o requerimeiltó"fíCa-preju

dicado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Srs. Senado
res, a Comissão Mista Permariente, incumbida de examinar 
e emitir Parecer sobre o Orçamento Anual, foi criada pelo 
art. 166, § 1~. da Constituição Federal: 

"Art. 166. Os projetas de lei relativos ao plano 
plurianual, às diretrizcs orçamentárias, ao Orçamento 
anual e aos créditos adicionais serão aprecia9-os pelas 
duas Casas do Congresso Nacional, na forma do Regi
mento Comum. 

§ 19 Caberá a uma Comissão mista permanente 
de Senadores e Deputados: 

I - ~xarninar e emitir parecer sobre os projetas 
referidos _ne_ste_ artigo e sobre as contas apresentadas 
anualmente pelo Presidente da, República; 

II - examinar e emitir parecer sobre os planos 
e programas nacionais, regionais e setoríais previstos· 
nesta Constituição e exercer o acompanhamento e a 

- - fiscalização orçamentária, sem prejufzo da atuação das 
demais comissões do Congresso Nacional e de suas 
Casas. criadas de acordo com o art. 58 ... 

A apreciação, nos termos constítucTonãis, deve ser feita 
"na forma do regimento comum .. (art. 166, in fine). 

O Congresso Nacional aprovou a Resolução n9 1!91 -
CN, que é parte integrãnte-do Regimento Comum e que espe
cificamente dispõe sobre a apreciação de matérias orçamen
tárias. 

Por esta norma, ficou estabelecido que o mandato da 
Cótiiissão teria 3. duração de urna sessão legislativa. 

Dispõe os arts. 49 e so: 
"Art. 4~ Na segunda quinzena do mês de fevereiro 

de cada Sessão Legislativa, a Mesa do Congresso N acio
nal fixará as representações dos Partidos ou Blocos 

-- Parlamentares na Comissão, observado, tanto quanto 
possível, o critério da proporcionalidade pai:tidária. 

Art. 5"' Estabelecida _a representaçáo prevista no 
artigo anterior, os Líderes indicarão ao Presidente do 
Senado Federal, até o quinto dia útil do mês de março, 
os nomes que integrarão as respectivas bancadas na 
Comissão, como titulares e suplentes." 

----- -- A Constituição Federal, no art. 35 do Ato das Disposições 
--Transitórias, § 2'", III, d_eterminou: 

"Art. 35 

III - O projeto de lei orçamentária da União 
será encaminhado até quatro meses antes do encerra
mento do exercício financeiro e devolvido para sanção 
até o encerramento da sessão legislativa." _ 

Pelo dispositivo, o exame do Orçamento deveria ser feito 
dentro da sessão legíslativa, pela comissão indicada no seu 
início. 

A Lei de Diretrizes-ofçamentárias-(n° 8.447, de 21 de 
julho de 1992), entretanto, previU a possibilidade de a hipótese 
não ocorrer e dispós: 

"Art. 55. Caso o projeto de lei orçamentária anual 
ó.ão s-eja encaminhado à sahçãodo Presidente_~a ~epú
bllca· até- o-iilício do eXercido de 19~Y3, a -prOgramação 
ConStante do projéto de lei _encam_inhado pelo Poder 
EXecutivo, rel3.tiVa às deSPesas com custeio, incluídas 
as _rom pessoal e encargos sociais, com investimentos 
em execução no exercício de 1992 e com serviço -da 
dívida, poderá ser executada, em cada mês, até o limite 
de 1/12 (um doze avos) do total de cada dotação atuali
zada, até que o projeto seja efetivamente encaminhado 
à sanção, na forma e nível de detalhamento estabele
cidos nesta lei, inclusive em meio magnético de proces
samento eletrónico." (grifos nossos.) 

Já a Resolução n' 1/91-CN, em seu art. 5•, § 29, promul
gada anteriormente à lei citada, contemplava a possibilidade 
de uma prorrogação do mandato da comissão, dispondo: 
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"Art. s~ Estabelecida a representação prevista no -
artigo anterior; os- Líderes indicarão ao Presídente do 
Senado Federal, até o quinto dia útil do mês de março, 
os nomes que integrarão as respectivas bancadas na 
Comissão, como titulares e suplentes." 

§ 2"' O mandato da primeira comissão a ser insta~ 
lada na forma desta Resolução terminará com a insta~ 
lação da Comissão subseqüente, na primeira quinzena 
do mês de março de 1992."(grifos nossos.) 

Diante das normas, fica claro que a comissão deve ter 
a duração de uma sessão legislativa, desde que tenha termi~ 
nado sua tarefa de examinar o orçamento anual. · 

Considerando a normalidade da ordem jurídico-adminís~ 
trativo~financeira nacional, seria de se esperar que o orça~ 
mento anual fosse votado até o fim da sessão legislativa. 

No entanto, o Brasil viveu, no ano passado, momentos 
de absoluto ineditismo político-institucional: houve o impeach
ment de um Presidente da Repd.blica e a posse de um Governo 
com nova orientação orçamentária. 

Este fato, a que o Congresso Nacional respondeu com 
inigualável sensibilidade, determinou a ocorrência da hipótese 
prevista no art. 55 da Lei de Diretrizes Orçamentárias e o 
reexame do projeto de lei orçamentária de 1993. . _ 

Tendo em vista que todos os prazos estabelecidOS pela -
Constituição Federal e pela Resolução n' 1191 - CN já se 
acham esgotados, e não estando previsto o téunino_ do prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão, a Presidência, 
nos termos do art. 48, inciso 33, do Regimento Interno do 
Senado Federal, combinado com o art. 151 do Regimento 
Comum, não havendo objeção, concede o prazo de até 15 
de março para que a comissão envie ao Plenário seu Pareçer 
sobre o projeto e as emendas para votação-imediata, obser
vadas as demais disposições da Resolução n"' 1/91 - CN, 
especialmente a do art. 19. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Tem V. 
Er a palavra. 

·o SR. JARBAS PASSARINHO (PDS-PA, Pela ordem. 
Sem, revis.ão do orador.)- Sr. Presidente, antes de V. Ex• 
ence;rrar a sessão - de,sculpando-me por parecer impertl-=-
nente, se for o caso, mas não é este o meu desejo-, insisti_ria 
com V. Ex• que a minha questão de ordem permanece de 
pé, porque cai agora a urgência. Mas aquilo que chamei de 
vício insanável de origem, que foi uma interpretação excessiva
mente elástica para uma observação, pela Comissão de Educa
ção, de uma matéria que não estava prevista na· cOnVOtatóri3. 
- no caso da minha questão de ordem formulaçla e se V. 
Er- a ela der provimento - , obriga evidentemente a que 
a matéria volte à ComiSsão. A Comissão tem. que-analisá-la 
dentro das normas correspondentes que regem a tramitação 
do prqce~so legislativo. · 

~Se·.contrário, depois do famoso carnaval, traz-se aqui 
novamente a assinatura de 58 Srs. Senadores, pedindo outra 
vez a urgência urgentíssima, e corremos o risco, como disse 
a V. EX';· de rima matéria da maior inipOrtância ser votada 
em meia hora, na Comissão de-ConstituiçãO, JuStiÇa e Cid3.
çlania- como o {pi - , e em regime de urgência urgentíssima. _ 
·Aliás, V. Ex• não chamou de urgência urgentíssima, usou 
um outro adjetivo que rrão me recordo agora. 

Iss_o não teria cabimento. Essa matéria é_ d~ uma impor
tância tamanha para a Educação brasileira. Ficaremos muito 
mal no Senado da República se fizermos isso apenas porque 
estam.os competindo com a Cântara.- Não tem sentido algum. 

__ Então1 eu ins~stiria perante V. __ Ex~ que a minha questão 
de. or,<;l,e~m- -n~9 5~Ju. C~~~:~.a ,urgên~ür, m~s ry~~~~- que~~ão de ordem. -· --- · · ~, .. ., -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Nobre Se
nador_Jarbas Passarinho, V. Ex~ tem toda razão. Não há dúvi
da de que, tendo o requerimento caído por falta de quorum, 
para que a urgência volte a ser objeto de deliberação, terá 
de haver nova proposição, de acordo com a letra "b" ou 
"c" do art. 336 do Regimento Interno. A matéria voltou à 
tramitação normal. Nesse caso, sim, cabe a questão de ordem 
argüída por V. Ex~ 

Sem que isso signifique nenhuma desatenção ao entendi
mento do nobre Senador Mauro Benevides, a Presidência 
atende à questão de ordem levantada por V. E~ e determinará 
o retorno do Projeto de Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 
de autOria dos nobres s·enadoies Darcy Ribeiro, Maurício 
Corrêa e Marco Maciel, à Comissão de Educação, para que 
aquele órgão técnico se debruce sobre o_ assunto e ratifique 
ou não o parecer que lá foi emitido. 

-O SR. JARBAS PASSARINHO - Muito obrigado, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Antes de 
encerrar a sessão, gostaria de consignar que, além da sessão 
de amanhã, haverá sessão nas próximas quinta e sexta-feiras, 
com 'a Ordem do Dia normal, para efeito, inclusive, de se 
cumprir o calendário de tramitação da proposta de emenda 
constitucional em curso. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Nada mais 
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, 
desighando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

PROJETO DE LEI DA CÂMARÁ·N, 20, DE 1992 
--(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c, 

do Regimento Interno) 

· Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n• 20, de 1992 (n' 7.445/92, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que revoga o Decreto-Lei n"' 
869, de 12 de dezembro de 1969, e dá outras providências. 
(Dependendo de Parecer.) 

-2-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 146, OE 1992 

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

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n' 146, de 1992 (n' 3.354192, na Casa de origem), de iniciativa 
do Tribunal Superior do Tfab3.lh0, que cria cargos em comis
são na Secretariá do Trabalho da 2• Região, com sede em 
São Paulo - SP, e dá outras. providências. (Dependendo 
de Parecer) 
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-3-

0FÍCIQ N' S/16, DE 1993 
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c·, 

do Regimento Interno) 

OfíCio n• S/15,-ae 1993, airavés- do qual ó Governo do 
Estado de S~Í'gipe solicita a r-e..:ratificação da Resolução n? 

92, de 1992, que autoriz;a aquele Estado a emitir 
395.369.000.000 LFf}SE. (Dependendo de Parecer) 

O SR. PRE!iiDENTE (Humberto Lucena)- Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 10 minutos 
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1- ATA DA 111' SESSÃO, EM 19 DE FEVEREIRO 
DE 1993 

1.1 -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Requerimento 

- N' 191/93, de autoria do Senador João Calmdn, 
solicitando~ licença para tratamento d_e saúde,_ no-período 
de 20-2 a 2-3, conforme atestado médico em anexo. Apro
vado. 

1.2.2- Discursos do Expediente 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Homena
gem à cidade de Alagoinhas - BA, pelo transcurso dos 
seus 130 anos. Trarisçriçijo,-nos ~-~ais do Senado, do artigo 
publicado rio jornal A Tarde,_ de 13-2-93; d(.~iitória "~ 
Valdir FrCitas de OliVeira, illtitiJ.lado ''Alago.r~~aS fãi 130 
anos ... 

SENA):>úR iAJ;lBAS PASSARINHO - b biú~nço 
' financeiro do Banco cJa AIIJ.az(!nia. Rr.;::Sfion_Sa_bilidade do 

Governador Otomar Pinto, de R~rai!!la, pela segurança 
·do Bispo D. Aldo Mongiano, de _Boa V_i_St~,_ -~~eaÇado 
por compló em virtude de sua política indigenis_ta. EXcesso 
~a taxação no IPTU de Brasília. _ . , -_, _, _- _____ -

SENADOR VALMIR CAMPELO ~~Situação cal.a' 
mitosa da criança brasileira e a conCentrâ.Çãp -de rerida 
no Brasil. Dados estatísticos da infâni::ia-_-abandonada do 
Distrito' Federal. - - __ ..,- · .. ·" 

SENADOR PEDRO TEJXEIRA _: ConsideraçQ.es 
sobre a MeQida_ ProyisÓria n" 312_,_ que reVoga- a Lei n"' 
8.200,- conhecida por ''Lei Qo ajuSt~ <Ja ~_!!~_çã<) mOne
tária". 

1.2.3 __, Requerimento 

- N~> 192/93, do Senador Beni V eras, solicitandO-que 
seja informado pelo Banco· do Brasil S.A., por inteimédio ~ 
do Ministro da Fazenda, o total das aplicações de recursos, 
por Estados da União, no~ últimos~ ~1]-~S. _ ~~ ·-- _____ _ 

1.2.4 - Comunicação 

-Do Senador Mauro Benevides, de ausência dos tra-
-bathos da Casa, no período de 20 a 24 do corrente mês. 

1.3-ORDEM DO DIA 

Projeto de Lei da Cãmara n' 20/92 (ni 7.445/92, na 
Casa de origem), que revoga o Decreto-Le1 n~ 869, ?e 
12 de dezembro de 1969, e dá outras providências. Discus
são encerrada, após parecer de Plenário favorável, ficando 
a votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Lei da. Câmara n' 146/92 (n' 3.354/92, na 
Casa de origem), que cria cargos em comissão na Secretªria 
do Trabalho da 2~ Região, com sede em São Paulo -----:
SP, e dá outras providências. Discussão encerrada, após 
parecer de Plenári~. favorável, ficando a votação adiada 
por falta de quorum', . 

Ofício n• S/16/93, através do qual o Governo do Estàdo 
de Sergipe solicita a re-retificação da Resolução n9 9219~, 
que autorizou aquele estado a emitir 395.35)9.000~_LFT/ 
SE. Discussão encerrada, após parecer de Plenáno favorá· 
vel nos termos do Projeto de Resolução n"' 12/93. ficando 
sua votação ad~3.da por falta _de quorum. 

1.3.1- Discurso após a Ordem do Dia 

· SENADOR CARLOS PATROCíNIO- Apelo para 
aloCação de recursos destinados a obras e instr~~enta
lização dos aeroportos de Araguaína e de Palmas, no Esta
do de Tocantins. 

são 
't.3.2- D~lgoação da O~em do Dia da próxima ses-

1.4'~ ENCERRAMENTO 

2- MESA DIRETORA 

3.,.. LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 

4- COMPOSIÇÃO DAS COMlSSÓESPERMA-
NENTES 
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Ata da toa Sessão, em 19 de fevereiro de 1993 
3a Sessão Legislativa 'Ordinária, da 49a Legislatura - .. 

Presidência dos Srs. Chagas Rodrigues e Nabor Júnior 

ÀS 9 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Affonso Camargo - Chagas Rodrigues- Dario Perei
ra- Elcio Álvares- Francisco Rollemberg- Jarbas Passari
nho - Lourival Baptista - Mauro Benevides - Nabor Júnior 
- Valmir C'.ampelo. 

O SR. PRESIDENTE {Chagas Rodrigues)- Alista de 
presença acusa o compãrecíínento de 10 Srs. Senadores_._Ha- _ 
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalh9s. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19 

Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUÊRIMENTO N• 191, DE 1993-

Brastlia, 17 de fevereiro_~~ _1?~3 

Senhor Presidente, 
De acordo com o art. 43, inciSo I, do Regimento Inteino 

do Senado Federal, venho requerer a Vossa Excelência ficençã. 
para tratamento de saúde, ~o exteriqr, no período de 20-2 
a 2-3, ConfOrme atestado médico em anexo. _ 

Aproveito a oportunidade para reiterar os pro_!:estos de 
elevada estima e consideração L -Senador João Calmon. 

O SR. PRESIDENTE {Chagas Rodrigues) - O requeri
mento está devidamente instruído, com atestã.do médico pre
visto no art. 43, inciso I, do Regimento Interno. 

·Aprovado o reque-rimento, fica concedida a licença solici-
tada. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador L~urival ~_3:ptista. 
O SR. LOURIV AL BAPTISTA {PFL - SE. Pronuncia 

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, no 

ultimo sábado, dia 13 de fevereiro de 1993, comemorou-se · 
na Bahia os 130 anos de Alagoinhas, cidade baiana que surgiu, 
ori$ir:tariamente, coOi a ihaugrifaçâo, em 1863, cte uma estação 
de estrada de ferro, a qual atraiu a população de um povoa-·
mente. Já em 1852, foi elevada à condição de vila, Corii a 
denominação de Alagoirihas, dando origem, então, à atual 
cidade centenária, surgidª a 2 quilómetros desse ant~go m1cleo. 

Em artigo publicado no Jornal A Tarde, Waldir Freitas -
Oliveira faz uma resenha histórica dos antecedente_s que inspi
raram o surgimento dessa importante cidade da Bahia. Situada 
a 119 quil6metros rodoviários de Salvador; intimamente ligada 
'à e-voluçãO do sistema ferroviário :brasiie_ifo e, mais especifiCá· 
mente,_ com a Viação Férrea Federal Leste Brasileir9, que 
re_úne,_ também,_o acervo do pioneirismo em ferrovias,-híiciado 
em 1858 co~ --ª-e_II_lpre~~-:6a,hia and S, F~ancisco _RailWay Com-

- pãriy ~~e-as tran-sformações que lhe seguirat_n, até a formação 
da Rede Ferroviária Federal. 

Cnmo um grande número de cidades brasileiras, Alagoi
nhas faz parte desse ciclo de progresso, que foi marcado, 
desde meados do século passado, com a implantação de estra
das de ferro no Brasil. Assim, o trecho que partia de Salvador, 
em 28 de junho de 1860, ia sendo construído,_naquele tempo, 
com grandes dificuldades. Após IZj qufiõirietros de PercUrso, 
chegou, e_m janeir_o_ 9e l863,_ ao ponto onde Toi _construída
esSã estação, berço d3 atuai Cidade de Alagoinhas que, hoje, 
conta com cerca de 110 mil habitantes, sede do município 
de mesmo nome, a qual possui uma promissora atividade 
económica relacionada com a agricultura - principalmente 
cítrico-s e mandioca, a agropecuária e, ·inclusive,-extração de 
petróleo. 
_ ~ -St:._ Pre~idente e Srs. Senadores, conheci Alagoinhas, pela 

primeira vez, no ano de 1923, quando para lá a minha família 
se transferiu e fixou residênc;ia, vinda do pequeno povoado 
de Sitio do Meio, Município de Entre-Rios, Estado da Bahia, 
onde nasci. 
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Tinha eu, então, 8 anos de idade, e~ até hoje. guardo 
em minhas melhores recordações da vida, as imagens daquela 
cidade, suas ruas, calçadas, praças, igrejas, casarios, quintais 
e arredores, vez por outra, Sacudidos pelo alvoroço_ causãdo 
pelo apito e a passagem dos trens - o meio de transporte 
mais importante da época-faziam de Alagoinhas uma cidade 
alegre, modema, moviment3d3., Cheia de novidades, de pes
soas_ inteligentes e_ interessantes- que povoaram de maravilhas 
as memórias da minha infância e contribuíram para despertar 
os horizontes da minh~ formação, onde pude obs.ervar, na 
vida das pessoas daqueia cidade, a paz e o labor, .o respeito 
e o entendimento das famílias, a seriedade dos negócios, a 
luta e o compromisso de cada um, a fraternidade e a solidarie
dade humana. 

Ali, estudei na Escola Jesus' Maria José, do Prof. Márj.o 
Laerte Moreira e sua esposa, Profa. Maria José de Paula 
Moreira, onde fiz o curso primário; depois fui fazer o curso 
ginasial no Colégio António Vieira e Giriásio Ipirang-a, e o 
curso médico na Faculdade de Medicina da Bahia, em Salva
dor, voltando a Alagoinhas apenas nas fériilS e fenados. 

Participo, com todo entusiasmo e alegria, e também com 
as minhas saudades, das comemorações dos 13(T aiíos de Ala
goinhas, pois é uma Cidade que é viscefã.lmente presente na 
minha vida. 

Lá, ainda tenho alguns imóveis que conStituem um patri
mónio-sentimental, herança de Qleus pais que lá se encontram 
sepultados juntamente com uma-irmã, vítima daquela epide
mia de febre tifóide que assolou o País na Década de 30. 

Ainda cursando o ginásio, já admirava o trabalho e o 
prestígio social dos médicos de -~agoinhas, em -minha moci
dade, cujo exemplo de dedicação e 3ltruísmo muito me estimu
laram a segUir a·-carreira de medicina. Lembro-me do Dr. 
Pedro Costa Dória;Dr. Jesuíno Oliveira, Dr. Oscar Rabelo, 
Dr. Arnaldo Tavares; que se cã.sou com uma das minhas imiãs, 
e o Dt. Israel Pontes Nonato que, sempre: prestimoSos e efi
cientes, atendiam a tOdos que os procuravam~ principalmente 
aquela gente pobre e sem recursos. 

Lembro da eyolução da cidade em- direção ao progresso 
através de váriãs _ adminisfraçóes municipais, cujos prefeitos 
deixaram suas marCas com- obras importantes~ que iam, aos 
poucos, mudando a fision,omia-·de Alagoinhas, modernizando 
as suas ruas e avenidas~ melhorando os equipamentos sociais 
com a construção de-esco1as, ptaças, centros de saúde e am
pliando a hifra-estrutura relativa à ilwriinação e. sanemaneto 
básico. . . · _ . _ _ _ _ __ 

Cito os PrefeitOs: Saturnino Sílva Ribeiro, Mário da Sjlva 
Cravo, Antônio MartiriS Carvalho Júnior, CaflOS Cunha, Mu
tilo Cavalcanti, AltamifaD.o C~pos, FranciscO Reis, José 
Azi, António Carneiro, Miguel Fontes e, por último, o filho 
de um dos grandes amigos do meu saudoso_ paj, Julhinho 
do Carmo, o Prefeito Gildélio Carmo, que inStalou o Centro 
de Abastecimento, saneando uma uma área alagada, até então 
um terreno sem serventia, promovendo dessa, maneira a ex
pansão da cidade, passando á ter mais uma ampla avenida, 
à qual, generosamente, deu o nome de Avenida Senador Leu
rival Baptista. 

Relembro também, nesta oportunidade, a honra que re
cebi e que me foi pre"Stâda pela Câmara de Vereadores de 
Nagoinhas, em. 7. de outubro de I988, onde me conferiram 
<i!ltuto de Cidadão de A.lagoinhas. .. 

Portanto; Sr. Presidente, Sis. Senadores; tenho uma pro
funda afeição por essa cidade, que foi minha segunda terra 
natal, ''3. -.terra da minha infância, de onde saí para estudar 

em Salvador. Posteriormente, pela mesma estrada de ferro 
que marcou o ínício da sua povoação, segui_, depois de formado 
em medicina, esses mesmos ujlhos, em vagões puxados pela 
lendária, famosa e hoje pitoresca Marl:a F~aça, com destino 
a São Cristóvão, em Sergipe, no ano de 1943. 

Falando em Alagoinhas, não posso deixar de citar o Colé
gio do Professor DiocleCiano, na Rua 15 de novembrO; a 
Escola Normal do Ginásio de Alagoinhas, instalado- ·e criado 
pelo Professor Alcino Camargo, que formou tantas _gerações 
de professoras que se via pel~ interior da Bahia. 

Na igreja matriz, a palavra de fé e sabedoria cristã do 
Cónego Afonso Maria Godinho, com seus conselhos e ensina
mentos, era ouvida com interesse e atenção por velhos e mo
çós: .. 

Lembro-me dos bailes famosos e- muito concorridos da 
Euterpe, Elegante Clube e da' Ceciliana, freqüentados peiã

-sociedade -,uogoinh~nse, onde nós, rapazes, dançávamos com 
as moças da cidade~ sob o olhar discreto e vigHante das famí-
lias. · 

Em Alagoinhas, as jovens se esmeravam em elegânCia 
e educação, numa óptica da vocação intelectUal e doméstica. 

Recordo-me, nesta oportunidade, de muita gente, amigos 
e amigas das minhas irmãs e da minha família, como Lurdes 
Guedes, Zilá Campos, Dejinhá Guimarães, as ftlhas do Sr. 
Aristeu, as filhas de Joei de Carvalho. Nely e Leda, irmãs 
de Milton Santos, ftlho de Anísio Santos, Zolaína, irmã de 
Zoláquio e Almáquio, filhos de Rogaciano Vasconcelos, Hele
na e Idália, filhas de Jeremias Souza, as Feloni, filhas do 
Dr. Argemiro de Matos, as filhas de Victor Viana, Mariazinha 
Sacramento, filha de Marcos Sacramento, Sr. Campinhos e 
D. Vininha; Alberto Azi; João Vasconcelos; Salomão Barros; 
Alberto Campos; Alonso Guimarães; D. ViVi e seu filho Wal
demar, Porfírio Araújo, Iris, Olinda e Ester, ftlhas de Víctor 
Farani, Licy, fllha de Vicente Argélia; Joani.ta e ClariCe Cu
hha, :filhas de Carlos Cunha, a famflia Santa Isabel, que se 
dedicava à música, destacando-se a Professora Alzira Santa 
Isabel, Iolanda Robato, irmã de Diome'des e Humberto Roba
to, e ·tantas-outras pessoas da nossa estima, entre as quais 
destaco a filha d~ .u-~.ua~~e amigo do meU pai, José J!eijó: 
a Professora e Escritora Maria Feijó, com-vários livros publi
cados e diversos premiados. 

Em sua pessoa presto uma homenagem a todos aqueles 
jovens que floreiam, com a sua simpatia e beleza, a Alagoinhas 
do meu tempo, quando convivi, na mocidade, com amizade$ 
sinceras como: Domingos Sen:avalle, Juvenal Casais- -IJleu 
compadre -Zeca Casais, Dimas Campos, Yoyo Carvalho 
e tantos qutros que fazem parte de um conjunto de recordações 
que guardo no meu cqração. 

E com o meu reconhecimento, a minha saudade e a admi
ração que tenho pela cultura e pelas tradiçõésl, do povo de 
Alagoinhas, que lhe presto a minha homenagem pelo trans
curso dos seus 130 anos de fundação, à qual eu e mipha descen
dência estamos sempre ligados por nossas raízes familiares 
e pela gratidão com que nos acolheu a partir de quando meus 
pais para lá ·se transferiram~ para viver até os seus últimos 

- 'dias. 
Deus me premiou com muitas graças, mais até do . que 

eu merecia, pelas próprias imperfeições do ser hum_ano. Tive 
na vida duas bençãos preciosas, pelas quais a Ele sempre 
agradeço: uma, foi te i" sido feliz coro meus pais em Alagoinhas, 
onde passei a minha infância; a- outra foi ter encontrado na 
cidade sergipana de São Cristóvão o lugar ideal para iniciar 
a minha vida pública· e profissional e fixar residência .. 
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A Sergipe sempre agradeço peÍa acolhfda que nos deu, 
ao domicílio de paz e receptividade eq~ que edifiquei o meu 
lar, constituí rriinha filmflía- e ciiei os meus filhos. 

Sr. Presidente, desta tribuna~ com essas palavras_ asso:
cio-me ãs manifeStaç-ões Oe entusiasmo, alegria e reminíSCén
cias, pelo transcurso dos 130 anos de Alagoinhas, formulo 
os melhores votos pelo seu desenvolvimento, pelo seu futuro. 

Finalizando, peço a transcrição, com o meu pronuncia
mento, do artigo de autoria de Waldir Freitas Oliveira, Publi
cado em A Tarde, no dia 13 de fevereiro, com o títUlo" Alagoi

·nhas faz 130 anos". (Muito bem! Palmas) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. LOUÊÜ
VAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO. 

A Tarde - 12-2-93 

ALAGOINHAS FAZ 130 ANOS 

Waldir Freitas Oliveira 

Amanhã, 13 de_ fevereiro, deverá estar Alai~inhas come
morando 130 anos de existência. Isto, apesar da criação da 
vila de Alagoinhas haver ocorrido a 16 de junho de 1852, 
por força de lei provincial. -- -

É que a atual Alagoinhas, a dos nossos dias, promovida 
à cidade a 7 de junho de 1880, pouco tem a ver, em verdade, 
com aquela antiga vila. Esta, desde a chegada da estrada 
de ferro, e a conseqüente construçã_o da sua estaçãO terminal, 
entrara em decadência e passara a ser conhecida como Alagoi
nhas Velha. Em tomo daquela estação, surgiu, então, um 
povoado que conservou o nome de Alagoinhas, depois de 
ter sido .chamado, durante algum tempõ, -de Estação. 

Ela foi inaugurada a 13 de fevereiro de 1863, situada 
a oeste e a 2km da vila, e o seu local atraiu, desde cedo, 
grande quantidade de moradores que se deslocaram para lá. 
Foi este povoado que cresceu e se transforniou na atual Alagoi
nhas. 

Informa-nos Durval Vieira de Aguiar, em 1886, em suas 
Descrições Práticas da Proví~cia da Bahia, que "até o ano 
de 1~66, a atual cidade constava apenas de umas quatro casas 
de telha junto ao rio, de um trapiche, das acomodações da 
estrada de ferro e de uma meia-dúzia de casas de palha perto 
do barracão da dita estrada". Acrescenta que H chamavam 
a esse insignificante lugar, simplesmente- a Estação". Quãn
to à antiga vila, considera-a ~'injustamente quase desabitada", 
dizendo que "suas casas ·estão em ruínaS, por rião encOntrarem · 
valor senão para as telhas". Diz, ainda, ser tal o seu estado 
de precariedade "que nem merece o nome de Alagoinhas 
Velha que lhe dão". 

Esclarece que tudo se dera em função de h a ver esse novo 
povoado conquistado, "embora à força", a "felicidade" de 
ser escolhida para o mercado da feira, ''a despeito da oposição 
de quase a população inteira"; e que, uma vez mudada a 
feira, foi logo o povoado disputado por "uma enonne emigra
ção que lhe chegava, aceleradamente, de toda a parte"; e 
que esta enorme quantidade de pessoas foi "edificandO, irregu
larmente, lojas e dornicflios, à revelia, sem dúvida, da munici
palidade, no lugar que a cada um mais conVibha, de forma 
que, em pouco tempo, achava-se construída uma praça rodea
da de casas comerciais, pois que~os-negocia:n:res--da Vil~. Ven
do-se prejudicados com-ã inVásãOde eStiãnhos, haviaffi, suces
sivamente, também se estabelecido no novo mercado, conser
vando, porém, na Vila, suas residências". Afirma, ainda, que 

o povoado da Estação cresceu, "rapidamente floresceu e trans
formou-se na grande cidade de Alagoinhas, anualmente pros
perando tanto em edificação como em população". Tudo isto 
havendo começado com a inauguração, a 13 de fevereiro de 
1863, da estação da estrada de ferro, e se acelerado com 
a mudança do local da feira, ocorrida, provavelmente, em 
1868, da vila de Alagoinbas para o povoado. 

A 31 de janeiro daquele ano fora liberado ao tráfego 
o último trecho da ferrovia ligando a capital à referida vila 
- o que ia de Pitanga até lá. A construção da estrada se 
iniciara a 19 de setembro de 1858, sob a responsabilidade 
da firma ".Bahia and S. Francisco Railway Company", organi
Z~fda em Londres. Para ela haviam sido, na época, transferidos 
o~ direitos do seu concessionário, Joaquim Francisco Alves 
Branco Muniz Barreto, que os tinha recebido do governo 
imperial, através do Decreto n' 1.299, de 19 de dezembro 
de 1853.~ 

Gastara-se pouco mais de quatro anqs para estrada alcan
çar Alagoinhas. Chegara ~ Aratu, partindo de Salvador, a 
28 de junho de 1860; às margens do RiÓ Joanes, em setembro 
desse mesmo ano; em se~embro de 1861 foi entregue ao tráfego 
o trecho entre Aratu e Pitanga; e, finalmente, nacJ.uele janeiro 
de 1863, o de Pitanga a Alagoinhas, completando-se 
123,340km de percurso. 

Esta estrada continuaria sob administração dos ingleses 
até 1901, quando foi resgatada pelo governo federal e arren
dada, a título __ provisório, aos engenheirosJeróniino Teaeii-a 
de Alencar e Austricliano Honório de Cãrvalho-; passãndo 
a chamar-se, desde então, Estra9a _çle Ferro_ da Bahia ao São 
FranciSco. A 29 de jiiO.eiro de i909 foi transformada em Com
panhia Viação Gúal çla B4hia da qual, originou-se a Viação 
Férrea Federal Leste Brasileiro, integrante da Rede Ferro
viária Federal S.A. 

Tinha início em Salvador, no poilto chamado Calçada 
do Bonfim, onde foi construída a gare marcando o começo 
do seu trajeto. Foi esta gar~_ d~sçrita_.,_ eml§90, por um viajante 
estrangeiro, o jornalista Alfreâ_Marc, co-mo "vasta, bem cons
truída, bem equipada tanto para os serviços de escritóriO como 
para o tráfego"~ Informa-nos, _que, em frente, possuía a Com
panhia, unl cais "Únde aportam os maiores naVios, effi razão 
do que as mercadorias mais pesadas e mais voluritosas passam 
diretamente das embarcações para os vagões e vice-versi" _ 
Era também conhecida a gare, na época, como Jequitaia; 
e entre ela c Alagoinhas existiam 15 estações, além de alguns 
"pontos" de parada rápida. Eram essas as estações - Plata
forma (depois denominada Almeida Brandão), Periperi, Ola
ria (também chamada Paripe), Mapeie, Água Comprida (atual 
cidade de Simões Filho), Muritiba, Camªçan (ilQje, cidade 
com o mes-mo nome), Feira Velha (a antiga_Çapuame, hoje, 
cidade de Dias D'Ávila), S_ãuJosé._da_Mata (conhecida, tam
bém, como Matadouro ·e denominada, a seguir, de _Amac::Io 
Bahia), Mata de São João, Pitanga, Pojuca, Catu e Sítio Novo. 
Quanto aos pontos". eram Lobato_It_acaranha, Escada, Praia 
Grande, estes localizados entre a capital e Periperi; Coutos, 
entre Periperi e Paripe; Bonfim de Mata, pouco antes de 
Mata de São João; Central e São Tiago, entre Pojuca e Catu; 
Pau Lavrado, entre Catu e Sítio Novo; finalmente,- São Fran
cisco, antes da chegada a Alagoinhas. 

A ferrovia atravessa três rios ~ O Joanes, o Jacuípe 
e o Pojuca. Possui três túni::is ao longo do seu trajeto -
o de Periperi, com 70 metros, o de Mapeie, com 116, e o 
de Pojuca, com 260. Também uma longa ponte sobre o mar, 
na entrada da enseada do Cabrito, bem perto ainda da capital. 
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toda em ferro quando da sua construção e com 549m. Foi 
a estrada construída cow bí_~la de 1,60m, re-duzida para l,Om 
em 1909._ ·· 

Como se vê, quand9" p-aSsOU Alagoinhas, de vila à cidade, 
em junho de 1852, foi o ·povoado da Estação que ocupou, 
na prática, o papel da antiga vila de Alagoinhas, mantendo 
eSse nome. Quanto à Vila,_ passou, desde então~ a·ser conhe~ 
cida como Alagoinhas Velha e continuou no· seu Sítio de ori
gem, decadente e repleta de ruínas. - -

FrancisCo Vicente_ Viana, em sua Memória sobre o da 
Estado da B~a, publicada há, exatamente, 100 ·anos, refe-
re-se à cidade de Alagoinhas como "nova e importante ( ... ) 
com ruas largas--e casas geralmente térreas, mas· possuindo 
grande número de sobrados, todos caiados e envidraçados". 
Sobre Alagoinhas Velha, menciona, sonlente, a presença: de 
uma velha igreja- a de Santo AntóniO-:- Já ~orges de Barros, 
em seu Dicionário Geográfico e Histórico da Bahia, publicado 
em 1923, diz de Alagoinhas ser""uma cidade que se renova"'; 
e acrescenta que "um grande número de edifícios lá se conta 
e se destaca pelo gosto artístic_o de suas fachadas". Conclui, 
afirmando ser "uma _cidade Plana e bela Onde víve-uma ·coíeti-
vidade :aboriosa e progressista". - - · 

Daqui, enviamos, então, nosso abraço de ·reliclt~ÇOes~ 
pelo aniversário, a Alagoinhas, cidade, desde 1880, mas com 
os seus primeiros passos dados em fevereiro de 1863, há 130 
anos. · 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Nobre Sena
dor Lourival Baptista? quanto à solicitação, V. Ex• será aten
dido; na forma regimental. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos Patrocfuio. 
(Pausa.) · 

S. EX" não se encontra presente. ____ _ 
Concedo a palavra ao nobre Senador Jarbas _Passarjnho. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -·sr. PreSidente, 
Srs. Senadores, fizeffios-.....::....·nós, Senadores represeD.taniis-do"s 
Estados da Amazônia Legal - um documento dirigido ao 
Seb.hor Presidente da República, que foi, por intetmédio do 
nobre Líder Pedro Simon, a Sua Excelência entregue. Em 
seguida, fomos infOimados de que Sua Excelência havia se 
sensibilizado com a nossa proposta. 

Sugerimos que o Bancg da Amazônia tivesse- seu balanço 
publicado com as excepcionalidades que têm sido também 
deferidas - estou quase certo do que afirmo - ao }3.anco 
do Nordeste. 

São débitos que constam da escrituração dO B-anco da 
Amazónia e que decorreram, em grande parte, de obrigações 
que o Banco recebeu do Governo Federal: financi3.inentó 
de parte das obras de Itaipu, dívidas com uní órgão grari.eleiro 
de Goiás, com a ELETRONORTE, com lima empresa do 
Maranhão e outra de Minas Gerais. -

Ora, o Banco da Amazónia está nwna situação tãO--difícil 
que, se publicar o balanço tal como se encontra, com esses 
créditos considerados como créditos de liquidação, ficará evi
dente o património liquido negativo do Banco, o que signifi
cará uma ameaça de extinção do Banco da Amazónia, que 
serve à nossa área há mais de 50 anos! -

Ao mesmo tempO, pede-se que O Banco elimine· cerca 
de 4 mil funcionários, de 40 agências diferentes, a título de 
sanear. Nenhum de nós deseja ma_nter uma organização ofiCial 
bancária deficitáriá, que apenas explora o dinheiro do público. 
Queremos que o tratamento seja igualitáriO;--ou· ·seja, que 

o que foi dado a outros órgãos do drive-mo Federal_também 
seja proporcionado ao Banco da Amazônia. Creio que se 
pode pedir eqüidade em relação à Caixa Económica Federal 
e ao Banco do Nordeste. 

Tranqüilizei-me, e aos companheiros que assinarãm o 
documento comuniquei que a decisão do Presidente da Repú
blica tinha sido taxativa, por uma iniciativa muito pessoal 
do Senador Pedro Símon, que desde logo formou ao nosso 
lado Iio mesmo objetivo. Mas cada um de nós agóra recebeu 
um tele~rama ~u u~ telex, partido de um cavalheiro que 
respondia pela d1reçao do Banco Central, dizendo exatamente 
que a matéria estava sob estudo;_ quer dizer, depois de o 
Presídente da República ter dado ao seu Líder de Governo 
a declaração formal de que a nossa solicitação seria deferida, 
receb~mos essa comunicaÇão, fria, como sempre, de que a 
maténa estava sob _estudo. 

Trago este assunto ao Plená:rio do Senado Federal, parti
cularmente aos nossos companheiros que representam os Esta
dos da Amazônia Legal, para que fiquemos ãlertas, mais uma 
vez, ~ respe~to d~sa ~ossibilidade, porque, até ao que sei, 
o b~an~ nao fo1 pubhcado, nem houve a autorização para 
pubhcaçao em caráter de_ excepcionalidade. 

Um segundo ponto foi uma surpiC:sa que tive ontem. aqui. 
Sr. Presidente, quando estávamos Votando a matéria da Emen
da Constitucional n"' 2, fui solicitado a ir até a tribuna de 
honra e lá falei com o Bispo de Roraima, D. Aldo Mongiano, 
que um Deputado me apresentou no momento, apresentou 
não, porque eu já conhecia o Bíspó, niás junto a ele e junto 
também a uma senhora que o acompanhava; diSseram-me 
que havia um complô para matá-lo e que esse compló partia 
çle. um grupo de garimpeiros, e particularmente de um pisto
leiro, que estarià disposto a mÇttar o Bispo porque ele defende 

-posições relacionadas com a política indigenista. É evident~ 
que me associei desde logo a D. Aldo Mongiano, que, segundo 
algumas más línguas, dizem que foi até guerrilheiro em Mo
çambique. E de maneira a, pelo menos, preservar-lhe a vida, 
porque ainda que haja disputa - e essas di~putas eu vivi 
muito no Ministério da Justiça com a questão dos Ianomamis 
-é preciso-que se evite que ela culmine coni a necessidade 
de se matar alguém. Não há a menOr possibilidade de se 
entender isso. 

Quero, desta tribuna- infelizmente na ausência de Sena
dores de Roraima - dizer que o meu eminente amigo, o 
Governador Ottomar Pinto, deve ser o principal responsável 
pela garantia de vida do Bispo. 

Gostaria que essas palavras, Sr. Presidente, soassem no 
Senado e ressoassem no Brasil, porque não é possível que 
justamente se volte a decidir questões de alta relevância, como 
a questão de terra ou a questão de índios, através de pisto
leiros. 

O terceiro ponto, desta breve incursão aqui, na sexta-feira 
carnavalesca deste País, é com relação aos ilustres represen
tantes do Distrito Federal e que aqui se encontram. 

Sou morador no Distrito Federal desde 1967 e verifiquei 
agora a voracidade da Secretaria -porque o IPTU, Sr. Presi
dente, que pago da minha pequena casa, no Lago Norte, 
corresponde~ a Cr$2.665.000,00, e por um lote de que dispo· 
nho, não construído, também no Lago Norte, que é o que. 

-~me cabe na minha vasta herança, vou pagar 13 milhões de 
cruzeiros. 

Não sei se fomos os culpados quando nós", Senadores, 
éramos-"vereadores" de Brasília e fazíamos, portanto, a legis
lação, ou se - como me disseram - essa legislação parece 
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que ainda não foi concluída pela Assembléia Legislativa, que 
se chama, agora, Câmara do Distrito FederaL O fato é que 
me parece que há uma pressão, segundo alguns dizem no 
sentido de forçar a construção. Mas isso significa-forçá-I; em 
demasia. Por uma casa construída, no Lago Nort~, paga-se 
um quinto daquilo que se paga por um lote de pequena super
fíCie. 

Fica aqui um ·apelo aoS nobres Senadores representantes 
do Distrito Federal, aqui presentes, Senadores Valmir Cam
pelo e Pedro Teixeira·.- lssó pode soar-lhes até como Ú.má 
provocação. 

O Sr. Valmli' Campelo -l'ennita·me V. EX' um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Concedo o aparte à 
V. EX' 

O Sr. Valmir Campelo- Não se trata de uma provoeação. 
V. Ex• te~ razão. A Lei Orgânica do Distrito f):~d~_!al, __ q~e 
a Câmara Legislativa está elaborando, infelizmente, não está 
concluída. Está previsto o seu término para _o_ dia 21 c;ie abril; 
a Câmara pretende sancioná-la nesta data. Com relação ao 
problema do lote não habitado, realmente, a alíquota é um 
pouco mais elevada do que para aquele lote que tem o "habi
te-se", isto é, que tem a·casa já construída. 

O SR. JARBAS PASSARINHO~ V. EX' diz um-pouco 
mais, mas é cii:ícO vezes thais. · --- - · --·-· 

O Sr. Valmir Carii.Pelo - Devo tamhéin tsdàrecer a 
V~ Ex• que isSo- é uma legislação já ãntig_a" em BraSÍlia, que 
visava evitar a espeCuhiÇão iníobiliária. Teitho absoluta certeza 
de que _essa matéria será disciplinada na _Lei Orgâriica,-a ser 
sancionada no dia 21 de abril. De qua1quer manéira, compro:. 
meto-me com V. Ext que considerarei essa preocupação do 
nobre Senador, que considero como quarto Senador do Dis
trito Federal. 

O Sr. Mauro Benevides- Tiraram-me -essa Prioridade. 

O Sr. Valmir Campelo- V. Ex~, nobre Senador Mauró 
Benevides, é o quinto Senador do Distrito Federal. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Em compensaÇão; o 
Senador Mauro Benevides 11á0 pode disputar comigO Outra 
quarta posição de Senador, porque sou o quarto Senador 
do Acre. 

Apenas gostaria de salientar um ponto com essa interven
ção do nobre Senador Valmir Campelo: não fiz especulação 
imobiliária. De herança de minha mulher, tínhamos um apar
tamento em Belém do Pará, que veio como adiantamento 
legítimO desde que casamos, mas o usu.f!uto ficou sempre 
com o meu sogro e, depois que ele morreu, deixei com minha 
sogra. Mas, afinal, minha mulher decidiu vender e se entusias
mou para comprar essa pequena casa ao lado de uma casa 
de madeira, onde já mora minha filha, que V. Ex~ conhece. 
Com o recebiMento do valor da venda do apartamento de 
Belém é que ficou possível, com um peqtie"no exces~, co_!nprar 
esse diminuto lote. Moro no menor terreno de Brasfiia, no 
Lago Norte: é um terreno de 522 m2; a minha casa teni 226 
m2 de área construída. É evidente que, quando passo por 
certos apartamentos de Brasília e vejo friplex, dUpteX etC. 

. me dá uma certa tristeza de não ter sido capaz de investir, 
ao longo da minha vida, com inteligência, para obter -cOisaS 
dessa natureza. Mas lá vivo e me sinto muito bem, com um 
pequeno escritório, apenas triste porque vivo sozinho. · 

Mas, quando comparo esse outro pagamento de IPTU 
já basta o IPV A, que foi violento em cima de todos nós, 

e este, sim, foi o-congresso que rez- por um- pequeno terre
no, onde não estou especulando CQisa nenhuma, em vez de 
2,6 milhões que tiVe- d"e pagar pela casa, vou· pagar em UPDF 
o correspondente a 13 milhões de cruzeiros, considerei esse 
fato um excesso. _ .. - -- ·- - - ·--· 

De maneira que V. Ex~, com -o preStí&lo que tem - -
e. o silêncio do Se.nador :pedro Te~~~,irà·, Coin_ certeza; é~ de 
aquleSCêndá-ao aparte de V~ EX··........:·procure evitar esse "Úpo 
de carga tão violenta sobre _umª _ç!as5:e média que é média, 
não é neni classe média alta. A classe média alta, alguns 
dizem, rifora Do Lago Sul. Por isso, parece-me, o IPTU naque
la área é mais alto. 

2 ___ R~ahnente, quando o Senador Valmir Campelo diz que 
sou como o· qiJartó Senador de Brasília, s11ponho que, sem 
nenhum outro mérito, re'sta~me üm:- fui o primeiro -íniriiStro 
que morou em Brasília. O meu despacho com- o Presidente 
Costa e Silv~ ~ra às_seS':l!ld~-fei~as. Naquele tempo, o minis
tério funcionava todo no Rio de Janeiro, que era o centro 
de toda a Administração Federal. Eu despachava na segunda
feira, embarcaya na ter_ça pela manhã e na sexta-feira, o Elec
tra que caísse, sai:rído às 6 horas e 30 minutos do Rio de 
Janeiro, :q.ele eu estaria; não-caiu~ felizmente. Então, eu passa
va aqui o sábado, o domingo e a segunda-feira. Fui o primeiro 
Se.riador que morou e-m Brasília. A tal pon-to que há um clube 
de; p~oneiros que _se equivocou e me mandou um convite para 
pertencer à associação, mas cheguei em 67, portantp, não 
ei"a exatamente Uiil pioneiro. Essas matérias correspondentes 
a Brasília faz<!m-me essa referência por uma vida que já tenho 
aquí. · --- -

Agradeço muito a V. Er se puder fazer sentir, na ocasiãO 
em que a Lei Orgânica for preparada, que é_ um exagero 
es.se tipo de taxação, quando não se está fazendo apenas ali 
a utilização de uma terra com o valor para especulação. 

O Sr. Pedro Teixeira- V. Er- me-pennite um aparte, 
nobre Senador Jarbas Passarinho? 

O SR. JARBAS PASSARINHO- OuÇoV: Ex• com muito 
prazer~ 

· O Sr. Pedro Teixeira- Diz o provérbio que "quem cala 
consente".- De maneira que calei para consentir com V. Er 
e com a promessa do Senador Valmir Campelo, que está 
afinado e atrelado com-o·Govemoâo. Djstrito_Federal, no 
sentido de que e'ssas justas ponderações sejã.m realmente exa
minadas. Normahnente o que se faz é unia regra· genérica, 
sem verifiCar' cei'tas·nuaifç-as, certas pa'ifiCtilaiidadeS-. -Mas é 
por isso que, trazendo esses __ subsídios, teremos, por certo, 
elementos para ponderar junto à Assembléia Legislativa, para 
que essas distorções· ·e incorreções, que não atingem sOmente 
V. Er, mas toda a comunidade, a classe média em especial,_ 
sejam revistas, sejam reexaminadas~ Na verdade, se é neces
sário -evitar a ~speculaçâo e tomar as Ifiedidas para que se 
construam, podemos faZê-Ió com- certo equilíbrio, para que 
não ocorra esse avanço extraórdiriãi:ib ~do fisco sobre ·o mo
desto contribuinte. De formà. _que· o ~e~ _silênCiO êra -para 
consentir com V. Ex• e com o Senador Valmir Campeto. 

.. O SR. JARBAS PASSARINHO.:.... Muito obrigado. Além 
do mais, Senador Pedro Teixeira, paga-se também uma taxa 
de limpeza, e o lote não é limpo pelo serviço público; ao 
contrário, nós é -que fazemos a limpezã. Não há lixo, não 
há, portanto, um tratamento que corresponda à cobrança do 
lixo das nossas casas comuns. 

Vejam a pequena dificuldade em que fico: parn:·fugir 
de uma taxação violenta dessa natureza, seria o caso--de cons-
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truir. Não tenho dinheiro para ~onstruir_ uma casa. Então, 
o que posso fazer? Simular uma construção com Unia casinha 
de um quarto, uma quitinete, para fugir do pagamento do 
IPTU, a título de especulação? Nesse caso, como vou ficar 
em relação àquela vizinhança que, na verdade, tem casas bem 
melhores? Posso causar até um pequeno problema de repúdio 
por ter colocado lá o que vão chamar de albergue. 

Essa era a minha colocação. Fico satisfeito vendO _aqui 
a unanimidade da representação do Distritó. Federal. 

Era sobre isso, Sr. Presidente, o que eu tinha a diZer. 
Agradeço a V. E_x• por ter-me concedido a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavr~ ao ~obr~ ~~nador Valmir CampelO. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB -·DF. Pronuncia 
o seguinte discurso.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores, um 
dos problemas sociais mais graves e desumanos-deste País 
tem sido o dos menores abandonados, os cha,mados meninos 
de rua, chaga social perversa, que leva à marginalidade, priva
ções e miséria, milhões de crianças brasileiras. Elas são vítimas 
de um consórcio de causas; a co111eçar pelo injusto modelo 
de desenvolvimento imposto, há décadas, ao País. Extrema
mente concentrador de rendas, tal modelo gera a· pobreza, 
o desemprego, os baixos salários e a conseqüente desagre
gação familiar. Para as crianças, abandonadas, desamparadas 
e sem lar, a proteção é a rua, os vícios, a desesperança e 
a prostituição. E àqueles que caem nesse submundo de fome, 
analfabetismo e criminalidade, nada lhes resta, senão sobre
viver como pária, mendigo ou ir para a prisão, ou· acabar 
no cemitério: 

Esse mal social não atinge somente o Brasil; está presenle
em tod?s os países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, 
em ma10r ou menor grau. 

O Unicef apresentou há poUco te:rhpO um telatói"iO sobre 
a "Situação Mundial da Infância'", salientando que os menores_ 
são "um palco sem luz-es, onde apenas tragédias são enc.ena
das". E, nessa tragédia, as personagens infantis-São ·as mais 
afetadas e sofridas. _ _ ___ _ 

Para reverter essa triste iealidade·,--é necesSário.investir 
mais na área social. Os: goveinos' das nações em de~vol
vimento, para ajudar a populaçãÇ) _mai~ carente,-aplicam ape
nas 10%, em média, de ~1,1s orç_3Jile_n_tos nessa área. Ora, 
convenhamos, é muito pouco. . . _ 

Em 1990,.o Unicef, no "Ericontró-Mundial de Cúpulà 
pela Criança••, concluiu que, se. inveStíssemos, duránte utPa 
década, US$25 bilhões anuaiS ein saneaménto e no combaie 
à desnutrição, as doenças, o analfabetismo e as condições 
da criança no mundo subdesenvolvido poderiam ser radical
mente modificadas, e 9 sofrimento- da •'quarta parte mais 
pobre das crianças de todo o mundo" estaiia'acabado. 

Essa importância lião representa elevadó 'inv'eStim.eit~ 
nem tampouco gasto, dispendioso.· Hong Kpng irá dispor de 
US$23 bilhões para construir um novo e lux.uoso aeroporto. 
No Japão, a indústria de entretenimento_ conSUmirá -US$31. 
bilhões. E os recursos gastos pela indústtia bélica dós países 
industrializados? Não se poderia transferir pelo m~qos parte 
deles para o desenvolvimento e, principalmente, para os pro
gramas sociais? 

'"· Os líderes mundiais necessitam ·conscientiZar-se para á 
gravidade do problema e analisar, urgentemente, a idéia da 
priação de um fundo internacional de salvação da criança, 
em que os Países desenvolvidos deverão participar COm- as 
maiores cotas de contribuicão. 

Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, para que se alcance 
essa meta, toma-se necessário que diversas organí~ções So
ciais, ta~S Como os grupos de proteção ao meio ambiente e 
do planejamento familiar, tomem a criança como causa co~ 
mum, a fim de formar um movimento mundial de opinião 
pública, capaz de influenciar os governos nas decisões relativas 
~o CÇimbate à miséria, causa principal do sofrimento dos meni
nos de rua. 

Em nfvel nacional, o que vemos e constatamos é o descaso 
a indiferença, o abandono e mesmo a perversidade_ da socie
dade como_ um_todQ em relação à _criança. _Um estudo do_ 
Instituto Ilrasileiro de Geografia e Estatística :...ClBGE, deno
minado "Crianças- e Adolescentes - Indicadores Sociais", 
referente à década de 80, mostra -a que -ponto calamitoSo 
chegOu à lhfância bf3sileira, calculada em quase 60 milhõçs 
de crianças:, uma situação de carêrtci,.a_, degradação, opressão, 
desesperança. Origina-Se ela de famílias, em grande parte, 
que ganham meio salário mfnimo; 27,4% delas provindas de 
famfiia·s Com renda de até 1/4 do salário míniino. 

Ora, Srs. Senadores, isso tem um nome: concentração 
de renda. A verdade é axiomátiCa: quanto ·maior concentraÇão 
de íehda, mais pobreza e miséria, obviamente. 

Segundo o "RelatóriO sóbre Des~nvolvimento Humano 
e Social", da Organização das Nações Unidas, divulgado em 
1990, "a distribuição de renda no Brasil está entre as piores 
do mundo". De acordQ com os dadç.s levantados em pesquisa 
nacional por amostragem a domicilio, qUase 50% ·estão ·em 
estado de absoluta pobreza; 32% abaixõ-da linh~ de indigên-
cia. É urii horror! -

Do enorme contingente de menores bra.sileiros, milhões 
vagueiam esfarrapados, sem destino, pelas praças e ruas de 
nossas capitais, esmolando por um pedaço de pão ou por 
um- agasalho. Outros tantos, sofrendo a impiedosa am_e_aça 
dos esquadrões da morte, estão envolvidos com drogas e vio~ 
léncia. Submersos no mundo da criminalidade, lutãm agoni
zantes pela sobrevivência. Diante desse quadro terrível e ex
tremamente desumano, não é de se estranhar o deStino crueJ 
dos meninos de rua do Brasil. 

. Mas não são só essas mazelas que atormentam e destroem 
os meninos de rua. A violência dentro da própria casa é tam
bém um cotidiano em suas vidas infelizes. Muitas vezes os 
próprios pais agridem ~sica e emocioua~g~ente seus filhos .. · __ . 

Pesquisa dO IBGE também revela que,_ na área de educa
ção, os problemas mais agudos não sáo a má qu<l:lidade do 
ensinO, a repetência e a evasão. -Assim~ de cada mil alunos 
mat~çulldos na primeira série, apenas cinqüenta e oitó Che
gam à 8• ;• Sem repetência. Para cada mil alunos inscritoS na 
.escOla, apenas duzentos e cinqüenta terminam o primeiro 
grau. Um em cada quatr<;J·estuda.p,_tes é reprovado na 1• Série 
do 1' grau. 

- ·--- · Qw\rít<f à q~stão âa repetência, cerca de 48% dos alunQ'S 
repetem a quarta séiie-do P.t;imeiiO~u. Etn relação à evasãO, 

-est:,~ é Ql.Otivada, essencialmente, pela n"écesSíd:id:e fde trabá-· 
lhar, pois o menor precisa Coiltribuir .. finanCeiramente para 
o susterito de sua família. Assim, 21% deles, éntre 10 e 14 
anos, abandonam a escola em busca de serviço_nas)tias .ou 
no mercado infof:\1lal de trabalho. 

No Distrito Fed_eral, estima-s_e~(iue essá. chaga social atin
,ge 70 mil menores n_a f::\i,xa de 7 a 14 anos. I;m locais preferidos, 
como a Rodo\1ária, a Galeria dos Es~S, a RodoferroviárHt__, 
·crianças e adolescentes donnem drogados com oola de sapa
teiro para, segundo eles mesmos, driblar a fome e o friO . 

. Uma pesquisa do Centro de Qri.eutaçáo sobre Drogas e Aten: 
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dimento a Toxicómanos, da Universidade de Brasília, Mostra 
que a droga, além disso, tem outros efeitos, como "realizar 
o sonho que as condições de vida lhes proíbem; de terem 
uma vida melhor e de se tomarem cidadãos com plenos direi~ 
tos". 

A pedido do Governo do Distrito Federal, a em.presa 
SOMA. Opinião e Mercado, no ano passado, realizou uma 
pesquisa, evidenciando que a grande maioria das famfiias dos 
menores carentes sofre os efeitos da crise económica. É uma 
conseqúencia da degeneração social e económica do País. Tal 
situação de penúria dessas fam0í3.s leva os filhos às ruas, à 
cata da sobrevivência, e as meninas à prostituição, algumas 
com apenas dez anos de idade. 

O Governo do Distrito Federal tem tomado várias provi
dências a fim de eliminar o mal que aflige as nosSaS-Crla-Dças. 
Como exemplo, podemos citar o "Projeto Piloto_"~ patr_oci
nado pelo Banco de Brasília, que assistirá, este- an-o, mais 
de cento e trinta mil alunos; o .. Projeto Nossas Crianças", 
que fornecerá alimentação, ensino e assistência médico-odon
tológica e psicossocial; o Centro de Desenvolvim_el!tO &?cial 
apresentou uma "Proposta de Atendimento às Crianças e 
Adolescentes qu_e se Encontram no Plano Piloto h, em que 
os menores abandonados são atendidos e assistidos no próprio 
local onde vivem, ou seja, na rua; o "Projeto Gran Círco 
Lar" assistirá cerca de 600 meninos de rua, com nutrição, 
ensino integral, bem como lições de atividades artísticas, re
creativas e esportiVas; a Secretaria de Segurança Pública do 
Distrito Federal tem em vista a constrUção de um Centro 
Educacional Juvenil Especialízado, para a internação de ado
lescentes infratores. 

É evidente que o Governo do Distrito Federal busca 
incansavelmente as soluções adequadas para o problema. No 
entanto, em que pese ·a ·seU eSforço, "irá selnpre defrontar-se 
com uma realídade inconteste: carência de verbas públicas 
e de recursos materiais e humanos. E,. como sabemos, não 
há saídas mágicas e imediatas, senão um longo e árduo traba
lho de anos, além, é óbvio, de muito dinheiro. A questão 
é de origem conjuntural e exige a co-partiCipàção dó Governo 
Federal. Também exige a mudança do atual modelo de desen
volvimento, visando uma melhor e mais equânime distribuição 
da renda nacional. Enfim, o problema reclama uma política 
social efetiva e enérgica no. País, COin vistas a acabar COI!!_ 
o subdesenvolvimento crónico e com a miséria, cuJ9 reflexc) 
direto são os nossos meniitos 'de rUa. Só assim estStremos resol
vendo, em defmitivo, essa angustiante questão social, relativa 
ao menor carente. -

Como bem disse a so-cióloga brasiliense Elaine Ruas, 
"eles estão nas ruas, mas não são da rua. Antes, são heróis 
da sobrevivência, que trav3m uma guerra diária-cOntra a discií
minação, a pobreza e a violência". Naúmry Osório,_ aten_ta 
ao problema, questiona: "Heróis ou bandidos? Eles povoam 
<J,s ruas, andam em bandos, carregam rótulos e estigmas,_ m_ãs 
antes de tudo são crianças e adolescentes. São antes vítimas 
de um apartheid inconsciente". _ 

É preciso, Sr. Presidente, fazer cumprir o que dispóe 
a Constituição, no seu ari. 227: · 

"É deVer da· famfiia, da sociedade e do Estado 
assegurar à criança e ao adolescente, com·abSQlqta prio
ridade, o direito à vida, à saúde, à alimentaÇão, à educa· 
ção, ao lazer, à prOfissionalização, à cultura, à digni
dade, ao respqto, à liberdade e à conVivência familiar 
e comUnitária, além de çolocá-los a salvo de toda foqna 

de negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão." 

ESse dispositivo ·encerra, r6atmentC, O nosso ideárió e 
a nossa vontade em favor de todos os_ meninos de rua._ Não 
podemos ficar inertes diante dessa grande tragédia nacional, 
onde aqueles que mais necessitam de nosso carinho e proteção 
imolam-se, cotidianamente, nas ruas deste País. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

. O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ~ Conoodo 
a palavra ao nobre Senador Pedro Teixe1ra: -- - - -

O SR. PEDRO TEIXEIRA (PDT-DF. Pronuncia o seguiu~ 
te discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, este Pada
mento eriContra-se convocado a examinar a medida provisória 
que propõe a revogação pura e-simples da Lei n9 8.200, mais 
conhecida como .. Lei do ajuste da correção món'etária". Isso 
porque o Plano Collor I suprimiu da memória Contábil das 
pessoas físicas e jurídicas a inflação de 83%, verificada em 
março de 1990 - ~egundo o INPC, do IBGE - ; para 
adotar o índice mais simpático de 41%, que é o BTN. Portanto, 
ao final daquele exercício, ·a _disparidade entre esses dois índi
ces oficiais acUmulava 75% (1585% para o INPC-IBGE. con
tra apenas861% do BTN). 

No mesmo período, todos os demais indexadores e indica
dores económicos, livres da manipulação colorida, convergiam 
para a inflação apurada pelo IBGE, um órgão governamental, 
revelando a clara disposição do Governo em "maquiar" os 
seus índices. 

Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, quais fofain os- i'eaís 
efeitos dessa trama fraudulenta? Punir, com a sede tacanha 
do leão, as empresas capitalizadas, como se já não bastasse 
o seqüestro dos ativos financeiros de que haviam, então, sido 
vítimas. 

Por outro lado, as empresas sem capital de giro e alta
mente imobilizadas -caso típico das nossas estatais - foram 
premiadas pela sua má administração com um Imposto de 
Renda a pagar a menor. Isso porque o saldo líquido credor 
da correção monetária, que adViu da correção do ativo perma
nente (bens imóveis, máquinas, equipamentos etc) pelo índice 
fajuto da BlN, contra a correção-d9 passivo oneroso __ (obriga
ções fiscais, trabalhistas e financeira~) pelo índice não .expur
gado, apurado pelo IBGE, apontou um lucro inflacionário 
a menor, abrindo o flanco para que o leão abocanhasse uma 
fatia de lucro não realizado pelas empresas. 

A Lei !19 8.29Q_f9iaprovada exatamente para que se coni
gísse _essa injusta distorção, que criava uma espécie de "direito 
leonino". Além disso, tendo em vista .o desespero fiscal do 
Governo, que desde há muito tem aversão à aUsteridade, 
alimentando o seu déficit operacioiial com aumento sucessivo 
de carga tributária_, uma vez que red~_r- as despesas não faz 
parte de seu vocabulário, essa lei até que foi branda, no sentido 
de que não houve restituição dos_ impostos indeVidainente 
cobrados e, sim, um crédito fisçal_ a ser realizado, paulatina· 
mente, até 1995. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a sonegaÇão- fiscal é a 
filha díleta do vaivém da política tributária, num .manicómio 
fiscal chamado Brasil. AfJ.Dal, se muitos doS doutos Colegas 
aqui presentes teriam, aSsi~ COinõ eu, dificuldade de enume
rar os impostos e normas 'fiscais vigep.~. tarefa inglória até 
mesmo para os técnicos da Receita Federal, o q~e esperar 
do cidadão comuri:t e das suas empresas? É justo· ter que 
se despender mais esforços para d~strinchar ~s pacotes ~~~ 
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do Governo, que segue o passo do_ bêbado, do que investir 
mais tempo na produção dos bens e serviços tão ne.ces$ários 
à Nação? Basta examinannbs a famosa Curva de Lafer -pãra 
chegannos à conclusão, matematicamente fonnulada, de que 
o aumento indiscriminado dos impostos produz apenas a dimi- . 
nuição de sua arrecadação, via aumento da sonegação. 

Sr. PresiQente, caros Çolegas Senadores, tendo em vista 
que a revogação da Lei 8.200 não produzirá resultados práti
cos, uma vez que os seus _maiore$ beneficiários, os bancos 
e os conglomerados, já obtiveram ;tti;avés de ações judiciais 
a compensação fiscal total que lhes era devida, considerando 
que esta tevogação_ pega de surpresa todas as empresas- que 
ainda se encontram fechando o balanço de 1992, _dificultando 
e prejudicando os seus acionistas. Sendo aprovada essa revo
gação, os balanços tornar-se~iam meras peças de fi~ção contá
bit, pois que tal revogação apenas faz com que o povo se 
afaste mais ainda do verdadeiro capitalismO popular, tomando 
as Bolsas de Valores um mercado_cãtivo de mimipUlà.dores, 
visto que essa inoportuna e-inócua revogação só faz confirmar 
a máxima de De GaUlle, coto.,cando Qnosso País na contramão 
da globalização da economia;·eu apelo ao Senado e aos nobres 
Colegas para que rejeitem a _Medida Provisória- enViaâa pelo 
Governo. Faço desta tribuna o meu v~emente protesto contra 
esta Medida Provisõria, que é extemporânea e ineficaz, confi
gurando, a meu ver, apenas um revanchismo do Executivo 
contra os seus "filhos rebeldes", os contribuintes, por nós 
aqui representados. 

O Sr. Affonso Camargo- Permi~e-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. PEDRO TEIXEIRA - Pois não. Tenho muito 
prazer,- nobre Senador Affonso Camargo, em coticeder o apar
te solicitado por V. Ex~ 

O Sr. AtTonso Camargo ~Nobre Senador, eu ouvia o 
seu importante pronunciamento do meu Gabinete. Aliás, __ nós, 
nonnalmente, às sextas-feiras-expressamos aquilo que-refleti
mos e sentimos-na semana-que está tenninãrido. Rea~ente, 
V. Er" coloca uin problema grave, que eu gostaria: de abordar 
sobre um outro aspecto, que é a insegurança e a instabilidade 
que estão emergindo no País, principalmente para o sistema 
produtivo. Eu sempre tenho citado fatos, os mais óbvios, 
que possam existir em matéria de economia. Sem UJll sistema 
produtivo; incentivando a trabalhar~ não_ teremos crescimento 
económico; não tendo crescimento eco~ômico, náo haverá 
emprego; não havendo empregO, não haverá salário. Quando 
o Presi,dente da República, _por uma Medida Provisória, que 
é um instituto tão compatido por Sua Excelência, resolve 
tomar uma atitude como essa, de maneira inopinada - e 
muitos Chegaram a dizer que teria sido uma retaliação com 
relação àquela manifeStaÇãO democrática, em São Pay.lo.' C?n
tra o IPMF - , tal atitude vai criando e"sse nível dt: insegu
rança, fora o problema do mérito, qUe V. Ex~ analísa bem. 
Será que é justo pagar~se ·impostO: sobre a renda de ganhos 
inflacionários? EViderite que n~o -~! _Co11:1o, __ de outro lado, 
também não se deveria considerar de interesse_.do País pagar
se jurOs reais, como os que foram pagos nessêS ó.ltimOs dias, 
no Brasil. Eu estava fazendo os cálculos, Seriador Pedro Tei-
xeira, de que uma aplicação de CD'B nã primeiia quiDzeria· 
de janeiro, por trin~a dias, até a prim_efia quinzena de fevereiro 
- naquela época se priiticoU Um CDB de 34.6%. Ora, a 
inflação foi da ordem de 30% no mês de janeiro --mas 
já se preve que agora em fevereiro é de -26% Fazendo-se 
a média, de 15 de janeiro a 15 de fevereiro se praticou uma 
inflação de mais ou menos de 28%. Alguém _que aplicou di-

nheiro a 34.6%, ganhou 6% reais, no mês. Isso não existe! 
A própria caderneta de poupança rendeu 34% ontem, confor
me vimos pelo noticiário da televisão. Portanto, não é possível 
praticar--se alguma coisa que está errada, e penso que isso 
está errado. Não é assunto para se discutir agora, não quero 
fazer discurso paralelo, já que é um problema de indexação. 
MaS não há plano económico; não sabemos qual é o plano 
económico. Vejam~. os Srs. o que ocorreu ontem: dh_'~lgou-se 
que vão ser retirados três zeros de nossa moeda; o que é 
uma _coisa corriqueira, já o tiramos Várias vezes. Basta que 
haja uma inflação da ordem da brasileira que precisaremos 
tirar mais três zeros, é-uma questão de funcionamento. O 
Presidente da República fez uma reprimenda aos Ministros 
porque falaram que iriam tirar três zeros, posto que Sua Exce
lência não tem muita simpatia pela solução. Expõe V. Ex~ 
muito bem o problema e eu coloco a questão da insegurança 
que existe hoje no sistema económico brasileiro, sem o quê, 
evidentemente, ninguém se estimula a produzir mais ou a 
trabalhar mais. Acabamos, assim, Comprometendo o cresci
mento, o emprego e o salário do trabalhador J:>rasileiro. Quero 
parabenizar V. Ex~ por levantar um problema dessa impor~ 
tância, hoje, nesta_ manhã. 

O SR. PEDRO TEIXEIRA -Agradeço, nobre Senador 
AffonSo Camargo;os aditamentos que são apresentados. 

Na realidade, o que se quer evitar é esse afogadilho. _ 
Ponho-fie a iinagínar se ontem, neste plenário, sob Uma 

pressão de lid~rança, sob uma pressão violenta de um compro
misso com a governabilidade, tivéssemos a iniciativa errianada 
do GoVerno Collor, quais seriam as- reações de muitos que 
estavam aqui, ontem, aplaudindo e lutando com vigor para 
que se impusesse, sem maiores estudos, a matéria, a pretexto 
çle que- no segundo round, no segundo turno, pudéssemos 
eXamiriá-la, o que na verdade nunca acontece. Seria ·mais 
uma atuação do "rolo compressor" governamental. 

A grande verdade é que está Ocorrendo um efeito cascata. 
com esses impostos, com essa asfixia e que irá cair sobre 
a economia das pequenas e médias empresas. 

·É preciso que o Governo atente para esse problema, 
pois todos nós queremos dar-lhe condições de governabili
dade. 

Penso que essas matérias devem _ser examinadas pelas 
CoiriiSsões competentes, com a necessária tranqüilidade, ou
viildo-se as classes produtoras nacionais, porque, na verdade, 
não são as estatais somente que fazem crçscer este Pa!s. Moro 
em_ Brasília desde 1960. E, neste testemunho, quero dizer 
que, naquela épocã;- na verdade, Brasília era"u91a "ilha da 
faittasia"! Hoje, não. Hoje, há fixação; hoje, há ~ma popula
ção; hoje, há normas legais. O que se deve_ a .Brasilia eJll 
termos de crescimento? Foi o G.ovemo apenas que a idealizOu 
e a construiu? Não! Foi a iniciativa:~ptivada; foram os pioneiros 
que vieram do Paraná, tão bem representados por V. Ex~; 
foram os mineiros, forain ós nordestinos, foram as pessoas 

_ da Região CeÍltro-Oiste, foi o povo brasileiro junto com os 
empresários, pequenos empresários de fábricas de colchões, 
alfaiates, etc. que aqui vieram e que hoje são realmente pes
soas que podem ter o título de pioneiros e de ajudantes na 
formação da cidade. Nãq bastava só o Governo. Tanto isso 
é verdade que, quando houve a renúncia e se formoU a Coil)is
são Provisória, ela foi pata o Rio de Janeiro imediatamente. 
E quem ficou em Brasfl.a? Não foi o Governo-, que-estava,· 
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a essa altura, seguindo a junta govern·amefftal no Ri,o de Janei
,~~- Quem ficou aqui, sustentando e dando emprego para o 
povo? A classe empresarial. E essa classe, principalmente 
a dos pequenos e médios empresárioS, -predomiilante nesse 
mercado, não pode ficitr sofrerido conseqüênCiãs cte gestos 
impensados. A matéria precisa ser examinada, a classe empre
sarial ser ouvida, porque, na vetdade, quando _se aumenta 
a carga tributáiiã sem dar condições de pagá-la, gera-se a 
sonegação, não há dúvida. 

Portanto, não se deve manipular, aquiar dados para se 
chegar a resultados, se se quer passar o Brasil a limpo e 
ter seriedade na administração pública. 

Esta matéria merece ser estudada ao ensej9 d()ê_ deb~~~s_ 
nesta Casa corri relação à medida provisória, para qUe pOSsa
mos, então, dada a condição de govemabilidac;le soliçitad_a 
pelo Governo, examinar outras matérias também. relevant~s, c 

com maior tranqüilidade e sem medidas provisórias· a·gindo 
e dominando a parte tributária do País. 

Isso é muito sério, ·sr. Presidente;-amanhã nos será cobra
da uma solução pelo povo brasileiro, pelos empresáriOs e 
por todos que ajudam construir esta grande Nação. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presiden~e. 

COMPARECEM MAIS OS SRS: SENADORES: 

Alfredo Campos - Aluízio Bezerra - Aureo Mello -
Cid Sabóia de Carvalho- Darcy Ribdro- Divaldo Suruagy 
- Mansueto de Lavor - Moisés Abrão - Odacir Soares 
- Ronaldo Aragão. 

O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues) - Sobre a me
sa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~ Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 192, DE 1993 

Senhor Presidente, . 
Nos termos do § 2~ do art. 50 da ConstitU-ição Federal,

combinado com o art._ 216 do Reg~mentQ Interno do Senado~ 
requeiro seja informado pelo Banco do Brasil S.A, por inter
médio do Ministério da Fazenda, o total das aplicações· de 
recursos, por Estados da União, nos últimos 5 (cinco) anos. 

Sala das Sessões, 19 de fevereiro de 1993. - Senador 
Beni V eras. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O requeri
mento lido será despachado à Mesa para çlecisão; nos termOs 
do Regi1_11ento Interno. -

Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. P Secre
tário. 

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 Intei:-Oo, 
que me ausentarei dos trabalhos da Casa·, para brev~ yiag~fll;_ 
ao estrangeiro, em caráter parti curar, no período- de 20 ~-
24 do corrente mês. --- ----- -

Anteciosas saudações, - Mauro Benev:ides. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -A comuni-
cação lida vai à publicação - -

Presentes na Casa 20"Sis. Senadores. 
Passa-se à 

Item 1: 

ORDEM DO DIA 

PROJETO DE LÉI DA CÂMARA 
N• 20, DE1992 

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

Discussão, em turno único, -do Projeto de Lei da 
Câmara n•ZO, de 1992 (n'7.445192, na Casa de origem), 
de iniciativa do P_residente da República, que revoga 
o Decreto-Lei n9 869, de 12 de dezembro de 1969, 
e dá outras providências. (Dependendo de parecer.) 

Nos termos do art. 140, a do R~gimento lf!terno, designo 
o nobre Senador Valmir Cã.mpelo para proferir parecer sobre 
a matéria. · 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB- DF. Para proferir 
pa-recer.)_- Sr. Pr~id_c:_nte, _Srs. Senadores, trata-se de propo
sição que originou-se da Mensagem Presidencial no:> 91, de 
1986, onde o Excelentíssimo Senhor Presidente da República 
propõe a extinção da Comissão Nacional ae Moral e CiviSm.õ 
e dá outras providências. 

Na Câmara dos Deputados, na ComisSão de Educação, 
Cultura e Desporto, foi aprovado com Substitutivo o presente 
Projeto de Lei, nos termos do voto apresentado pelo Depu
tado Raul Pont, designado Relator do Vencedor. 

O mencionado Substitutivo revoga o Decreto-Lei no:> 869, 
de 12 de dezembro de 1969, que inclui a Educação .Moral 
e Cívica como disciplina obligatória nas escolas de todos os 
graus e modalidades dos siStemas de ensino no País. 

Ainda propõe no art. 2" que "3 carga horária destinada 
às disciplinas de Educação Moral e Cívica, -de Organização 
Social e Política do Brasil e Estudos dos Problemas Brasileiros, 
nos currículos_ do_ ensino fundamental, médio e superior, bem 
como seu objetivo formador de cidadania e de conhec~_ento_ 
da realidade brasileira, deverão ser incorporados sob critério 
das instituições de ensino. e_ do _sistema de ensino respectivo 
às disciplinas da área d_e_ Ciências Humanas e Sociais". 

Argumenta com muita propriedade o nobre Deputado 
Raul Pont que "estas disciplinas foram impostas ao cúrrículo 
escolar pela junta militar em 1969 ... e não é possível que 
ainda hoje mantenhamos de pé um decretp d_c;_çgqt~údo_au..to_~ 
ritário e acrítiCo na formação de cidadania e no conhecimento 
da realidade social do País". _ 

Defendemos, sim, estes objetivos dentro da dinâmica cio 
processo educacional no contexto das Ciéncias Humanas _e 
Sociais, mas_ nunca como disciplinas_ isolaçiª's _e_ dissociadã.s 
da visão" sistémica dos conteúdos fÜrnladore_s da personali
dade, do crescimento humano, da conscientização dos -probÜ~
mas do país e do espírito de cidadania. 

O-desenvolvimento harmonioso destes aspetos, entre ou-_ 
tros, de forma mais adequada e maiS riãtUral_será responsável 
pela efetiva contribuição para a formação integral do edu
cando. 

Assim sendo, reconhecemos o mérito educacional do Pro~ 
jeto em pauta e manifestamo-nos pela sua aprovaçãO. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O parecer 
é Iãvorável. ~ 

Completada a instrução da matéria, passa~se à discussão 
da matéria, em tutno único. (Pausa.) - -
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Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
A votação fica adiada por falta de quorum. 

O Sr. -Chãgas ROdrigues, _19 Vice-Preside"te, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada Pelo Sr. Nabor 
Júnior, ~Secretário. -- - - - - ------

O SR; PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Item 2: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N' 146, DE 1992 

(Em-regime--de urgência; nos termos do art_. 336, 
c, do Regimento Interno.) -

Discussão, em turno úriiCo, do ProjetO de Lei da 
Câmara n' 146, de 1992 (n' 3.354/92, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, 
que cria cargcis em comissão ná Secretaria do Trabalho 
da 2~ Região, cOril _sede em_ São Paulo- SP, e dá 
outras providêncioas. (DependendO de parece-r.) 

Nos termos do art. 140, a, do Regimento InternO, designo 
o nobre Senador Valm.ír Cafupelo para proferir parecer Sobre 
a matéria -

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB- DF. Para proferir 
parecer. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, trata-se de projeto que cria cargos em comissão na 
Secretaria do Trabalho da 2~ Região, com sede em São Paulo, 
e dá outras p'rovidências. . .. _. _ 

É uma medida para viabilizar o efetiVo fu-ncionamento 
desse órgão, cuja composição, Sr. Presidente, foi recente
mente alterada de 44 para 64 Juízes, bem como sua organi
zação interna, através de Lei n9 8.480, de 7 d_e novembro 
de 1992, publicada com ~etíficação nos dia 10 e 11 de novembro 
de 1992, acompanhada das respectivas considerações. 

A tramitação do projeto encoiltra-se normal nesta Casa. · 
Ele já foi aprovado sem restrições na Câmara dos Deputados, 
e o meu parecer é favorável à sua aprovação no Senado Fe
deral. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

o SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- o pareceretãvo
rável. 

Corilpletada a instrução da matéria, passa-se à discussão 
do projeto, em turno úriico. (Pausa.) _ 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
A votação fica adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- ltem.3: _ 
OFÍCIO N' S/16, DE 1993 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, 
"c", do Regimento Inter:õ.o.) -

Ofício n' S/16, de 1993, através do qual o Governo 
do Estado de Sergipe solicita a re-retificação da Resolu
ção nÇ> 92, de 1992, que autoriZou esse Estado a emitir 
395.369.000.000 LFf/SE. (Dependendo de parecer.) 

Nos termos do art. 140, ,a do Regimento Interno, designo 
o nobre Senador Francisco Rollemberg para proferir parecer 
sobre a matéria. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG (PFL -SE- Para 
emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, 

O Presidente do Banco Ceilrtal do Brasil _enca_miilha a 
esta Casa solicita_ção do Governo do Estado_ de Sergipe, no 

_sentido de que seja re-retificada a Resolução n' 92/92, pela 

qual foi autorizado a emitir 395.369.000.000 Letras Financeiras 
do T escuro do Estado de Sergipe-LFT -SE--, cujos recursos
se destinarão ao financiamento de obras de grande impor
tância socioeconômic3. para o Estado. 

Referida Resolução foi objeto de retificação, atendendo 
a pedido dô Governador do Estado de Sergipe (Of "S,- n'-
11/93) que após aprovada pelo plenário desta Casa, foi autori
zado através de Resolução n9 07/93. Nessa retificação foi inclui
do no item fdo art. 29 da Resolução nÇ> 92/92, o estabelecimento 
da data-base de outubro de 1992 para a emissão autorizada. 

Pretende agora o pleiteante modificar o cronograma de 
emfssão dos títulos acima referidos, antecipando para o mês 
de fevereiro do corrente ano, as colocações_ previstas para 
os meses de abril, junho e outubro. 

As emissões previstas para os meses lie dezembro de 
1992 e janeiro de 1993 já foram-feitas, mas o Banco Centiãl, 
através do Parecer Dedip/Gabin - 93/50, de 12-2-93.- anali
sando a solicitação, infoi"mou que as condições de liquidez 
apresentadas pelo mercado secundário de títulos públicos esta
duais e municipais, permite a absorçãO dos títulos, conforme 
pretende o Governo do Estado de Sergípe. 

Assim serido, considerando que não existem óbíces de 
natureza técnica, e que o pleito em questão não fere as deter
minações da Resolução n9 36/92 que rege a matéria, somos 
de parecer favorável â re-retificação solicitada nos termos 
do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO-WÜ,DE 1993 
Re-retifica a Resolução n~ 92, de 1992, do Senador 

Federal, alterada pela Resolução n9 7/93, que autorizou 
o Governo do EStado de Sergipe a emitir 
395.369:000.000 Letras Financeiras do Tesouro do Esta
do de Sergipe - LFT - SE. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 É autorizada a re-retificação do art. 2~ da resolu

ÇãQ-ri9 92/92, do Senado Federal, o qual passa a vigorar com 
a seg'ilfnte redação: - --

-Art. 29 

ar quantidade: "395.369.000.000 (trezentos e noventa e 
cinco bilhões, trezentos e sessenta e nove milhões) de Letras 
Financeiras do Tesouro do Estado de Sergipe - LIT-SE; 

b) modalidade: nominativa-transferível; 
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesou

rO NaciOnal (mesma taxa referericial); 
d) prazo: até 1.826 (um mil, oitocentos e- vi_nte- e Seís) 

dias; 
-e) ·valor nom~nal: Cr$1_ ,00 (um cruzeiro); 
O característJcas dos titulo~ a serem emitidos: 

Colocaçllo Data-Base Vencimento Quantidade 

Dc7}92 Out/92 NovJ<J6 11 o. 705.000.000 
Jan/93 Out/92 Mar/97 71.166.000.000 
Fev/93 Out/92 Nov/97 71.166.000.000 
Fev/93 Out/92 Mar/98 71.166.000.000 
Fev/93 Out/92 Out/98 71.1 (,(>.000.000 

Total 395.369.000.000 
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g) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos 
termos da Resolução n" 565, de 20 de setembro de 1979, 
do Banco Central; 

h) autorização legislativa: Lei n" 3.194, de 30 de junho 
de 1992." 

Art. 2<.> Esta Resplução entra em vigor n'a data de_ sua 
publicação. 

Art. 3"' Revogam-se as disposições em contrário. 

OSR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -0 parecer conclui 
pela apresentação do Projeto de Resolução n" 12, de 1993, 
que autoriza a re-retificação da Resolução n<:> 92, de _1992, 
que au~orizou o Gov"er'no do Estado de Sergipe a emitir 
395.369.000.000 LFT/SE. 

. Coinple!ada a instrução da matéria, passa-se à discussão 
do projeto, em turno único. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
A votação fica adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Esgotada a maté-
ria constante da Ordem do Dia. - --

Volta-se â lista de oradores. 
Concedo a palavra- aO nobre Senador Carlos-Patrocínio. 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL- TO._Pronun~Ya 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, leio no Jornal do Tocantins desta SC_fD:ana,_ 
veículo informativo de maior circulação no meu Estado, a 
seguinte manchete: "Mau tempo impede visita do Ministro 
António Britto ao nosso Estado". 

1 

Sr. Presidente, esse é um fato contumaz em nosso Estado. 
Há cerca de três anos, tenho consignado e aprovaqo, no Orça~ 
mento da União, recursOs para que os aeroportos do nosso 
Estado sejam eqüipados com a iostrumentalízaçáo mínima, 
ainda que rudimentar, de proteção ao yôo. __Inúmeras vezes, 
fiz gestões junto ao ex~ Ministro Sócrates Monteiro, da. Aero~ 
náutica, mas foram frustradas todas as minhas tentativas no 
sentido de conseguir efetivamente alocar recursos para o início 
das obras. Reconheço que, em fins de 1989, alguma verba 
foi liberada. Todavia, era de tal maneira exígua que permitiU 
apenas a construção de uma pequena edific3ção. - -- --

Recordo aos nobres colegas que, há cerca Qe dois anos, 
um Boeing perdeu a rota nas proximidades_ da cid~de_ de _Mara~ 
bá, no Par~. Quando o avião ainda estava-~ çlúiv~, eu e 
outros ilustres Senadores pedíamos a l_)eus, desta tribuna, 
para que o episódio tivesse um final feliz. Felizmente, talvez 
devido à perícia do piloto, muitas vidas ainda foram salvas. 

No último mês, outro Boeing, ao decolar de Araguaína, 
minha cidade, teve um pneu furado. Coincidenteme_nte, a 
borracha foi aspirada pela turbina, fazendo~a parar. Com mUi
ta dificuldade, o avião, lotado de passageiros e tripulantes, 
conseguiu pousar em Belém do Pará. 

Na semana passada, recepcionei o Ministro das Comuni
cações, Senador Hugo Napoleão, que também teve problemas 
com o avião em que se deslocava juntamente com sua comi
tiva. Felizmente, o piloto conseguiu pousá-lo. Eu,--porem, 
que viajava para outra cidade numa aeronave 9~ pequeno 
porte, praticamente fiquei perdido, devido ao mau tempo, 
sem saber o que estava por acontecer. Felizmente, conse-
guimos descer numa cidade próxima._ _ _. . .. 

Quero enfatizar que, há três anos, teJ!hO cons~guido apro
var verbas no Orçamento da União, tenho procurado os Minis~ 
tros da Aeronáutica e as diversas instâncias respbnsáveíS pelas 
melhorias nos nossos aeroportos, lutando para que se dêem 

condições de proteção ao vóo nos aeroportos do norte do 
País. No entanto, não tenho sido atendido em absolutamente 
nada~ Fico impressionado com -a insensibilidade do Ministério· 
da Aeronáutica. 

----Já fiz gestões junto ao atual Ministro da Aeronáutica, 
para que diligencias~e no ~entido çle que a verba alocada para 
o novo aeroporto de Araguaína não caísse em exercício findo. 
Mais uma vez, meus esforços foram frustrados. Depois de 
procurar insistentemente providências, pedi ao então Ministro 
Marcílio Marques Moreira que descontingenciasse os recursos 
necessários à instrumentalização dos aeroportos. 

Vale ressaltar, S,r. President_~!, Sr$._ Se1_1adores, que fre
qüen-temente são desativados Instrumentos em grandes aero
portos, por serem con_sidera9os 9:1?soletos~ fõubstituindo~se es
tes por ou-tros de última geração~ Os aeroportos humildes 
do nosso Estado de Tocantins ficariam mUitO bem eqUipados 
com os tais equipamentOs; por exemplo, os NDBs ou VORs, 
ainda que já Ultrãpassados, seriam de grande valia para a 
segurança de nossos vôos. 

Registro, portanto, este protesto, f~zendo um apelo ao 
Sr~ Ministro Paulo Haddad, no sentido de que desbloqueie 
os recursoS aül.da existentes no Orçamento, para que possamos 
instrumentalizar o aeroporto de Araguaína e o aeroporto de 
Palmas, cidade onde está implantado talvez o maior canteiro 
de obras do nosso País. . 

O Ministério da Aeronáutica, antes de pensar ·em mega~ 
projetas tipo AMX e outros dessa natureza, deveria propor
cionar condições para que os passageiros qile demandam a 
regiãq Norte tenham segurança. Em nossa cidade, Araguaína, 
decola e aterrissa·um-Boeing diariamente, e os passageiros 
estão. correndo perigo; conforme já fiz referência neste ple
nário. 

-sr. Presidente, 1-eíierO o apelo à sensibilidade dos respon
sáveis - Infraero, Ministério da Aeronáutica e, principal
mente, o Ministro Paulo Haddad - para que escutem este 
-clamor. Quando inserimos esses recursos no Orçamento da 
União foi com a ajuda do Presidente da Comissão Mista de 
Orçamento do Congresso Nacional, Deputado Cid Carvalho, 
que· inclusive já pou·sou com riscos noS aeroportos do Estado 
do Tocantins. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

- O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Não há mais 
oradores inscritos. 

Nada mais havendp a tratar, a Presidência vai encerrar 
os trabalhos. designando para a sessão ordinária de quinta
feira, 25 de fevereiro, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-
PROJETO DELE! DA CÂMARA N• 20, DE 1992 

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

Votação, em turno único do Projeto de Lej da Câmara 
n' 20, de 1992 (n' 7.445/92, na Casa de origem), de iniciativa~ 
do Presidente da República, que revoga o Decreto-Lei n9 

869:-de- 12 de dezerllbro de 1969, e dá outras providências, 
tendó ~ ~ --- ~ 

~PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. Re
lator:· Senador Valmir Caffipcilo. 
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-~-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 146, DE 1992 

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

Votação, em turno único, do-Projeto de Lei da Câmà.ra 
n• 146, de 1992 (n' 3.354/92, na Casa de origem), de iniciativa 
do Ttib_u_nal Superior do Trabalho, que cria cargos em comis
são na Secretaria do Trabalho da 2~ Região, com sede em 
São Paulo- SP, e dá outr~s providências, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. Re
lator: Senador Valmir Campelo. 

-3-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 12, DE 1993 

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

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 
12, de 1993, que autoriza a re-retificação da Resolução n<:> 
92, de 1992~ que autorizou o Governo do Estado de Sergipe 
a emitir 395.369.000.000 LFTISE. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Está encerrada 
a sessão. 

(Levanta-se a sessáo às JQ horas e 14 minutos.) 
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SEÇÃO 11 

ANO XLVIII- N•29 SEXTA-FEIRA, 26 DE FEVEREIRO DE 1993 BRASÍLIA- DF 

SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

1- ATA DA ll' SESSÃO, EM 25 DE FEVEREIRO 
DE 1993 

1.1 --ABERTURA 
1.2- EXPEDIENTE 
1 .2.1 -Mensagens do Senhor Presidente da República 

N•' 119 e 120/93, (95e 94/93, na origem), restituíndo 
autógrafos de projetas de lei sancion-ados. 

1.2.2- Comunicações da Presidência 

Recebimento da Mensagem n• 118, de 1993 .(n• 96/93 
na origem), de 19~2-93, através da qual o Senhor PrCsidente 
da República encaminha cópia dos instrumentos .contra
tuais relativos ao contrato bilateral celebrado entre a Repú
blica Federativa do Brasil e a República dos Estados Uni
dos da América, preveildo o reescalonamento da dívida 
brasileira junto àquele goVerno. 

1.2.3 - Discursos de Expediente 

SENADOR NELSON CARNEIRO -ImplantaÇão 
do parlamentarismo no Brasil. A breve experiência· parl3-
metarista de 1961. A limitação em 3 Frente:; Parlamentares 
para definição de governo no plebiscito de abril. 

SENADOR V ALMIR CAMPELO - Análise dos sis· 
temas parlamentarista e presidencialista ell) vista da ~roxi· 
midade do plebiscito de abriL Defesa da tese J:reslden
cialista. 

SENADOR FRANCISCO ROLLE'MBERG- Planos 
do Governo Itamar FraOCq de unla "Agenda para o Nor
d_este", co~ a fi_nãlidade de prestar assistêcia àquela Re-
gião. " --

1.2.4- Requerimentos 

- NQ 193, de 1993 , de autoria do Senador Jonas 
Pinheiro, solicitando a transcri-ção, ·nos Anais do Senado, 
do discurso pronunciado pelo Senador Mauro Benevides, 
por oCasião de sua visita à Sede da Associação Latino-A
mericana de Integração, erit Montevidéu. 

· ~ N' 194, de 1993, de autoria do Senador Mauro 
Benevides, solicitando a transcrição, nos- Anais do Senado 
Fci:deral, dO artiio " O Brilho do--Senado" de _autoria do 
Jornalista João Emilio Falcão, publicado no Jornal "Cor
reio Brazilieose, edição de 24-2-93. 

1.3- ORDEM DO DIA 

Projeto de Lei da Câmara n• 20, d~ 19clZ (n• 7.445192, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da Repú
blica, que revoga o Decreto-Lei nÇ> 869, -de 12 de dezembro 
de 1969, e dá outras providências. Votação adiada, por 
falta de quorum. 

Proieto de Lei da Câmara n' 146, de 1992 (n• 3.354/92, 
na casa de origem), de iniciativa do Tribunal· Superior do 
Trabalho, que cria cargo em comissão na Secretária do 
Trabalho da 2" Região com sede em São Páqlo-SP , e 
dá out~as providências. Votação adiada, por falta de quo
rum. 

Projeto de Resolução n" 12, de 1993, que autoriza 
a re~retific3ção da Resolução 92, de .1992, que autorizou 
o Governo do Estado de Sergipe a emitir 395.369.000.000 
L~/SE. Votação adiada, por falta de quorum 

L3.1- Discursos após a Ordem do Dia 

SENADOR RONALDO ARAGÃO -O ~buso do 
aumento dos preços dos automóveis br~sileiros. incredu

- bilidade diante da renovação do acordo do setor automo
bilistico com o Governo, não beneficiando o consUmidor. 
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EXPEDIENTE 
CENTRO ORÁPJCO DO SI!NADO PEDI!RAL 

DIÁRJO DO CONORI!S90 NACIONAL MANOEL VILELA DE MAGALHÃES 
Dirctor-Oera! do Seado Federal Iapreteo •ob reapouabilidade da Meaa do Sc:uclo Federal 

, r\GACIEL DA SILVA MAIA 
Oiretot Eu:c:u.tJito 
CARWS HOMERO VIEIRA SINA 
Diretor AdmW.tntrvo 
LL:IZ CARLOS BASTOS 
Diretot ladurnal 
FLORlAN AUGUS10 C:OtTilNHO MADRUGA 
Oiretor Adjuto 

Semestral 

SENADOR ClôSAR biAS -Assassinato do Dr. 
Paulo Coelho Pereira, Coselheiro da Ordem dos Advo
gados do Brasil. ocorrido no último dia 20-2, em Roraima. 
Apelo para a intervenção da Polícia Federal 

E do Ministério da Justiça na solução do crime. 

1.3.2- Comunicações da Presidência 

-TérminO do prazo para oferecimento de emendas 
ao Projeto de Lei da Câmara n' 26, e 1992 (n' 815191, 
na Casa de origem), sendo que ao mesmo não foram _ofere
cidas emendas. 

Término- do prazo, sem interposição de_ recurso, no 
sentido de inclusão_ em Ordem do Dia dos seguintes proje
tos de lei, apreciados conclusivamente pela Comissão de 
Serviços de Infra-Estrutura: 

-Projeto de Lei do Senado n• 213/91, de autoria 
do Senador Odacir Soares, que dispõe sobre a utilização 
de bilhetes de passagem aérea. Ao Arquivo. 

-Projeto de Lei do Senado n' 322191, de autoria 
do Senador Júlio Campos, que altera a hora legal no territó
rio nacional. Ao Arquivo. 

ASSINATURAS 

.. ··-··-·----·-------·-····-----~-Cr$ 70.000,00 

-Projeto de Lei do Senado n9 396/91~ de autOria 
do Senador Pedro Simon. que estabelece normas para vOo 
por instrumentõS-na aviação e dá outras providências. À 
Câmara dos Deputados. 

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

!A-ENCERRAMENTO 

2- RETIFICAÇÕES 

-Ata da 5' Sessão, realizada em 14-1-93 

3- ATOS DA COMISSÃO DIRETORA N~ 40 e 4l,de ~ 
1993 

4- ATOS DO PRESIDENTE 
N• 144 e 152, de 1993 

5- ATA DE COMISSÃO 
6- MESA DIRETORA 
7- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 

8- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA' 
NENTES 

Ata da 11 a Sessão, em 25 de fevereiro de 1993 
33 Sessão Legislativa Ordinária, da 493 Legislatura 

Presidencia dos Srs. Lucfdio Portella e Magno Bacelar 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM.SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: . 

Flaviano Melo -Francisco Rollemberg- Jarbas Passa
rinho - Jonas Pinheiro - José Fogaça - Lucfdio Porte lia -
Magno Bacelar - Marco Maciel - Mârio Çovas - Mauro Be
nevides- Nelson Carneiro- Ronaldo Aragao- Yalmir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Alista de pre
sença acusa o-comparecimento de 13 Srs. Senadores. Havendo 
númei"o regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossOs tiabalhos~ 
a·sr.19 secretario procederá à "leitura de Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

. ~ MENSAGENS . ·~·~ 
DO PRESIDENTE !)A REPÚBLICA 

Restituindo autógrafos de projetos de lei sancionados: 

N' 119, de 1993 (n' 95193, na origem), de 19 do corrente, 
referente ao Projeto de Lei da Câmará n' 155, de 199~ ('}' 
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3.420/92, ria Casa de origem), que dispõe sobre a regula
mentação da Carreira -de Apoio Técnico Administrativo do 
Ministério Público da União- MPU e dá outras providências, 
sancionado e transformado na Lei.Q9 8.628, de 19 de fevereiro 
de 1993. 

N' 120, de 1993 (n' 94/93, na origem), de 19 do corrente, 
referente ao Projeto de Lei da Câmara n' 9, de 1993 (n' 
3.514/93, na Casa de origem), que especifica ós critérios para 
reposicionamento de servidores públicos federais civis e milita
res e dá outras providências, sacionado e transformado na 
Lei n' 8.627, de 19 de fevereiro de 1993. -

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) --:O &<pediente 
lido vai à publicação. -

A Presidência recebeu a Mensagem n' 118, de 1993 (n' 
96/93 na origem) de 19 do corrente, através da qual o Senhor 
Presidente da República encaminha cópia- dos instrumento_s 
contratua_is relativos ao contrato_ _bilateral celebrado entre a 
República Federativa do Brasil e a República dos Estados 
Unidos da América,_ prevendo o reescalonamento da dívida 
brasileira junto àquele governo. 

O expediente será encaminhado à Comissão de Assuntos 
Econômicos. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Há oradores 
inscritos. - . . . 

Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB-RJ. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, Agapito 
Durão e eu chegamos juntos à Câmara dos Deputados, no 
primeiro semestre de -1947, com a cabeça cheia de projetes 
e bons propósitos. As eleições de governadores haviam termi
nado em paz e se cumprira sem maiõre~ atropelos a disposição 
inserta na Constituição. Ainda uma vez, Raul Pilla não lograra 
implantar o parlamentarismo. Mas não desanimava. E ofere
cia ao exame dos colegas, com o apoio de 110 deles, a primeira 
da série de emendas constitucionais. Tinha ao seu lado, entre 
outros, Agamenon Magalhães e José Augusto. Acof!teCera 
ainda a --decisão da Assembléia Constituinte do_ Rio Grande 
do Sul, instituindo o sistema parlalnentar com o protesto do 
Governador Walter J obim. ' · 

Agapito acompanhou, com singular interesse, a luta: judi
ciária qUe a solução gaúcha suscitada. Sabia de cor_ alguns 
dispositivos, que repetia ao primeiro presidencialista que apa
recesse. O art. 65. por exemplo, rezava: "O Poder Ex.ec;J.Itivo 
é exercido pelo Governador e pelo Secretariado." Dispunha 
o art. 78 que "s_omente os membros da Assembléia Legislativa 
poderão exercer as funções de chefe do Secretariado." E o 
art. 81: "Logo depois de constituído, comparecerá o Secreta
riado perante a Assembléia, à qual apresentará o programa 
do Governo." Os Secretários deveriam demitir-se quando não 
mais contassem com a confiança da Assembléia (art. 8;2). 
O Governador poderia dissolver a_ Assembléia Legislativa "a 
fim de apelar para o pronunciamento do eleitorado, quando 
o solicite o Secretariado, colhido por uma moção de descon
fiança" (art. 85) 

Agapito Durão citava os nomes dos Deputados do_PTB, 
que haviam aprovado o novo regfni.e, ·sepUltando o presiden
cialismo, certamente pelos males que até então causara ao 
Estado e ao País. Recordo alguns:- Fernando Ferrari, João 
Goulart, Unírio Machado, Britó Velho,"Mem de Sá, Daniel 
Krieg~r. Assinavam a nova Constituição Edgar Schneider, 
:rresidente; Helmuth Closs, 2Q Secretário e Leone~ Brizola, 

Secretário convidado. Inconformada a Bancada do PSD (Joa
quim O uval. Tarso Outra, Hermes Pereira de Souza, Nestor 
Jost) bateu às portas do Supremo Tribunal Federal, e terminou 
a experiência parlamentarista, para desespero de meu amigo 
Agapito Durão. 

Agora, sua preocupação é outra. e _nasceu nos dias de 
Carnaval. Lei recente determina que "para repreSentar as 
diferentes correntes de pensamento sobre forma e sistema 
de Governo serão organizadas três Frentes parlamentares. 
as quais se vincularão entídades representativas da sociedade 
civil", devidamente registradas perante a Mesa Diretora dei 
Congresso Nacional. Têxto e·XpreSso deClara que-"o espaÇo 
destinado a propaganda do plebiscito só pode ser utilizado 
pelas Frentes nacionais", respeitando, embora, posições polí
ticas diferenciadas na proporção de sua representação parla
mentar na respectiva Frente''. O espaço é destinado exclusiva
mente às Frentes, e nunca aos partidos, que as integram. 
sob pena de estarmos precipitando o debate da sucessão presi
dencial, contrariando a :~;:azão maior da antecipação do plebis
cito. Se assim nãq for, os de+ minu~os reservados à propaganda 
-de cada Frente poderá transformar-se num palanque eleitoral 
com inevitável prejuízo para o esclaredmento popular. Tarn
Pém, se este_ não for o entendimento, estaremos admitind_o 
a presença de todos os partidos, cerca de quarenta; ainda 
os de- aluguel e abrindo aos bons e aos maus a possibilidade 
de reunlfcontribuições e doações de Pessoas Físicas e Jurídicas 
que'"podem ser deduzidas como despesa para efeitos do Im
posto de Renda." Desse .mal, Deus louvado. não há notícia. 
Mas há sempre picaretas_que não dormem. 

Agapito, meu irmão, fique tranqüilo. O parlamentarismO 
ve?cerá ~ 21 de abril._ E o debate partidário, visando ao pleito 
dó pr6xirilo ano, virá a seu tempo. Deus é brasileiro. Acredite. 

Era só, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a 
palavra ao nobre_ Senador Valmir Carnpelo. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB'DF. Pronuncia o se
guinte discurso. -Sem revisão do Orador.)- Sr. Presidente, 
SrS.o Senadores, afirmou--o- r'enomado escritor inglês Gilbert 

· Keith ChestertQn, em seu livro Ortodoxia que "é sempre fácil 
i~ com os tempos, o difícil é conservar a própria persona-
lidade." . 

A frase, denunciadora do-estilo de vida contemporâneo, 
em que os modismos e os valores se sucedem rapidamente, 
servem comO uma luva para o momento político que vivemos 
no Brasil. Exemplo disto é a movimentação em torno do 
plebiscitO a re3Jiza!-se tio dia 21 de abril sobre a forma e 
o Siste-ma de governo que deveremos adotar. 
- A população. a qu~m afinal cabe a decisão, j<lmãis recla
mara qualquer mudança no modelo institucional vigente e, 
no entanto, alguns políticos e alguns segmentos da sociedade 
brasileira, levados pelo modismo~ alardeiam vantagens da mo
iiarqU.ia e· do. parlamentarismo. Para esses, a advertência é 
altamente be[!.éfíca, mesmo pcir"qUe não se -pode conceber tal 
convicÇão e tál eritusíasmo por fori'ila e Sistema de governo, 
dos quais só .tivemos remota ou fugaz expetiêrtcia. 

Acredito ter demonstrado, em pronunciamento anterior, 
o equíyoco:que encobre a panacéia monarquista, instituto 
em franca decadência na sociedade contemporânea, senãq 
ein acele~ada extinção. · 

Hoje, interessa-me analisar·os sistéinas parlamentarista 
e presidencia)jsta e demonstrar por que este último é a melhor 
alternativa para o Brasil. 
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Eni termos históricos, é impossível fazer um :confronto 
dos dois sistemas na vida nacional, já que a nossa experiência 
parlamentarista se resume a uma curta passagem, da qua1 
nos restou uma vaga e amarg~ lembrança. 

A adoção do governo de gabinete no Brasil, portanto, 
representaria um passo rumo ao desconhecido, tanto mais 
que os próprios defensores desse regime ainda não chegaram 
a um acordo sobre que tipo de parlamentarismo deveria ser 
ado ta do. 

O Sr. Nelson Carneiro- Permite-me V. Ex• um aParte? 

O SR. VALMIR CAMPELO- O~uço oiiparte do nobre 
Senador Nelson Carneiro. 

O Sr. Nelson Carneiro- Em primei!O lugar, comp. men- _ 
cionei em meu pronunciamento, a prlrileira experiêilcia -parla
mentarista no Pais, depois da República, foi a que se realizou 
no Rio Grande-âo" Sul, no ano de 1947. A Assembléia Legis
lativa Constituirite, após o pleito de 1946,instituiu o parla,!Jlen
tarismo, e contra ela se insurgiu o PSD-.---nve ã oporturiidade 
de ler, há pouco, vários artigos dessa ConstituiÇaõ, ,_que teve 
pouca duração, o Supremo derrubou o texto porque colidia 
com o texto da Constituição de 1946 que era presidencialista. 
Quanto a 1961, V. Ex", com a devida vériia=. eStá -fazendo 
uma injustiça. A deciSão de 1961. foi um ato de sabedoria 
que só engrandece o Congresso Nacional. Numa hora de pro
funda confusão, quando se _esperava que o Brasil fosse tragado 
por um banho de sangue, cm oito dias, o Congresso Nacional, 
em duas votações na Câmara e duas votações no Senado, 
por mais de 2!3 em ambas as Casas, institUiu úma emenda 
parlamentarista, de autoria de Raul Pilla, já ~~- t;-!.!TSO na 
Câmara. Essa emenda PrOpiciou ao Brasil um an_o e tanto 
de tranqüilidade. Foi uma pena que o Pfesidente João GOU
Iart, que era parlamentarista cm 1947, ~!!1- _dos signatários 
da Constituição de 47, logo no dia da sua posse declarasse 
a sua intenção- de realizar o plebis-cito. Acompanhei e sou 
responsável em grande parte por esse textq. Tenho, aliás, 
a preocupação de esclarecer aos jovens como V. Ex\ que 
não viveram intensamente aqueles dias distantes de 1961. Pena 
que o parlamentarismo, ao invés de ter a sua emenda melho
rada e ampliada, tivesse sido vítima de um plebiscito em que 
se fez a maior distribuição de dinheiro neste País. Quem queria 
enriquecer votava "não"; as_ agremiações se-esPalharam por 
todo o País, distribuindo dinheiro em troca do voto~_ quem 
foi derrotado, quem foi deposto eni 1963 não foi o parlamen
tarismo, a Nação se revoltou contra o presidencialismo, que 
se tinha restaurado após o plebiscito;_em ___ l963 o regime que 
vigorava era o presidencialismo. Se V. Ex~ verificar o que 
se praticou no curso desse ano e poUCo de parlamentarismo, 
verá que numerosas leis, das mais efícientes, foram prornul
gadªs naquele tempo. Foi uma pena que os homenS cJ.U:isessem 
tudo_., não compreendendo que aquela era uma hora de modifi
cação do regime existente no Brasil. Façamos _'(oios qú_e V. 
EX", estudando_ mais detidamente aqueles acontecimentos
que, como sempre, os mais moços conhecem pouco -fará 
justiça àqueles homens- muitoS dele_s, até presidencialistas, 
mas que se renderam a uma necessidade. Os chefes militares 
faziam proclamação de que o Presidente João Goulart não 
desceria no Brasil. E, em oito dias, o. Congresso, presidido 
por Aura de Moura Andrade, não só permitiu a chegada 
de João Goulart ao País, corno assegurou a ele a _p9sse. E 
ele governou durante mais de um ano sob o regime parlamen
tarista. Essa foi uma fase de crescimento para o País. Pena 
foi que o plebiscito, antecipado irregularmen.te, tivesse derru-

bado aqÚela iniciativa, que os presidencialistas conhecem pou
co e os jovens~ Como V. Ex\ conhecem muito menos, porque 
não a viveram. É preciso viver os acontecimentos. E 1961 
foi um momento em que a Nação teve a consciência da pre
sença do Congresso Nacional, do bem que ele fez para manter 
a democracia e evitar um banho de sangue neste País. Descul
pe-me V. Ex~ a extensão deste comentário, mas acabo de 
ler um discurso em que recordo que a primeira experiência 

-parlamentarista da República não foi a de 61, foi a de 47, 
-no Rio Grande do Sul, que só não vingou porque colidia 
com a Constituição de 46. 

O SR. V ALMIR CAMPELO - Nobre Senador Nelson 
Carnei~o. ag~adeço q aparte de v' Ex•, h9mem experiente·. 
um _parlamentarista convicto_t qu~ respeito e admiro. 

Estav-a exatarii.ente iniciando o meu pronunciamento e 
V. Exa verificará, no decorrer do meu diScurso, que me refiro, 
também, ao mérito do parlamentarismo, mas_ defendo a minha 
tese em fã.vor do presidencialismo. 

Agradf:ço e incorporo, com -muita honra, as palavras ex
perientes de V. Ex• ao meu pronunciamento. 

· Produto de longa evolução histç)rica, fruto de ampla vi
vência política, o parlamentarismo, evidentemente, teni seus 
méritos. Seus primórdios remontam à -iniciativa de João Sem
Terra, de convocar quatro cavaleiros de condados ingleses 
para debater os problemas do reino, no ano de 1213, embora 
só em 1265, no reinado de Henrique III, essa reunião rotineira, 
então incorporada aos costumes do reino, viesse a ter o signifi
CadO de assembléia política. 

Nos séculos seguintes, o parlamento perderia a sua impor
tância inicial, diãnte do predomínio das monarquias absolutas, 
até recuperar seu· prestígio no século XVIII. Durante todo 
esse tempo, e até nos nossos dias, o parlamentarismo evoluiu 
e diversificou-se, ao ponto de considerarmos hoje o modelo 
inglês como o único parlamentarismo puro, e o modelo francês 
como uma espécie de ·'presidencialismo atenuado", na ótica 
do jurista Manoel Gonçalves Ferreira Filho. 

Ao contrário do parlamentarismo. o presidencialismo Jã 
·~nasceu pronto". Seu surgimento é fixado por juristas, histo
riadores c cientistas políticos em fins do século XVIII, quando 
os Estados Unidos já rompiam suas relações coril a CorOa 
britânica. O marco mais preciso do seu nascimento seria o 
ano de 1787, quando se realizou a Convenção da Filadélfia, 
com a aprovação de urna Constituição que repudiava não 
apen~s a submissão à Coroa ·inglesa, mas toda e qualquer 
forma absoluta de Goyer_no~ -

_ _Os dois sistemas básicos de organização do estado diferem 
-entre si,-fundamentalmente, pelo fato de o parlamentarismo 
atribuir ao parlamento a cotnpeténcia para a gestão político
-adrninísfr<itiva, enquanto no presidencialismo tal funÇ~o cabe 
excfuS:ívãrilerite ao Chefe do EXecutivo, Ou Presidente da Re
pública. O parlamentarismo distingue o Chefe de Governo, 
o_u Primeiro-Ministro, do Chefe de Estado - Monarca ou 
Presidente. Conquanto caiba ao Chefe de Governo o exercício 
do poder executivo, o Chefe de Estado tem importância que 
vai além da mera representação. Estando acima dos partidos 
políticos e das divergêndas partidárias, pode submeter ao 
Parlamento a indicação do Primeiro-Ministro_, da rrieSiria for
ma que pode, a pedido deste, dissolver o pai-lamento antes 
de expirados os prazos dos mandatos. 

Ao reduzir a concentração de poderes do Presidente, 
-o parlamentariSmo atribui maior responsabilidade ao Parla
mento. 
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No presidencialismo, ao contrário, o Poder E4ec-utivo 
é unipessoal. cabendo ao Presidente da República não- só 
a ação administrativa; ·ma-s também atribuições relevantes de 
natureza política. O Presidente é escolhido diretamente pelo 
povo, que lhe confere. asSii:il, represeritãtividaâe:-Iegitimidade 
e resP,onsabilídade para o desempenho de suas funções. 

Parlamentarismo c presidencialismo, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores. a meu ver, tem seus méritos e seus defeitos. O 
que não'se compreende é o alvoroço dos adeptos do governo 
de gabinete em adotar um regime que, ao contrário ~Q q~e 
vem sendo apregoado, não garante, absolutamente, a solução 
para os nossos problemas. O que não se compreende é a 
ânsia quase juvenil, esse gosto pela aventura·. 

Os parlamentaristas, Sr. Presditente, Srs. Senadores, não 
chegaram a um acordo sequer sobre o modelo do sistema 
que poderia ser implantado em nosso País. Da mesma forma, 
não há entre eles consenso sobre questões da maior impor
tância, como a manutenção ou não do bicamera1i~roo e .d.o 
voto proporcional. 

Quero, aliás, ressaltar, desde já, o perigo que representa 
para nossa organização federativa a opçáo pelO üiiiCãm-e·ra~ · 
lismo. Cerno Senador convicto da importância desta Casa 
e enxergando nela a maior garantia para continuidade do 
caráter federativo em noss_a organização institud_o!l3l quero 
alertar. desde já, para os riscos da Casa de Lei Unicameral. 
Federalismo, Sr. Presidente e Srs. Senadores. é sinônimo de 
descentralização política, é contribuição para o aperfeiçoa~ 
menta democrático. 

A campanha parlamentarista, tal como vem sendo condu~ 
zida, revela~se pobre de conteúdo, de perspectivas e de argu
mentos. Consideram os parlamentaristas que a simples mu
dança no modelo de organização do Estado brasileiro permi
tirá varrer as nossas crises e promover o·cre-stimen~ta econô
mico e a juStiça SOcial. 

O Sr. Jonas Pinheiro- Permita~me V. Ex~ um aparte? 

O SR. VALMJR CAMPELO- Concedo, com o maior 
prazer, o aparte a V. Ex~ 

O Sr. Jonas Pinheirõ- Apr'es_sei-me em Vfr ao plenário 
-encontrava-me em meu gabinete- para manifestar minha: 
posição a respeito da matéria que V. Ex~ tão op6rttii1affiente 
traz à reflexão. Como todos_ sabemos, teve início,- ãúavés 1 

da televisão e dos demais veículos de comunicação, a campa~ 
nha que pretende esclarecer a população a respeito do plebis
cito. Eu já havia, cm outra oportunidade, manifestado minha 
posição fávorável ao prcsidc_ncialismo. No entanto, num pri
meiro instante, filiei-me à corrente parlamentarista. Com o 
passar dos dias, aprofundei-me no estudo do tema e pude 
concluir que a população cometeria uni giande equívoco se 
viesse a votar, majorita:rlam~en:te, na proposta parlamentarista. 
Digo equivoco porque-o parlamentarismo se baseia essencial
mente numa estrutura partidária forte. Podemos constatar 
que os_ países que adotaram, com êxito, essa forma de governo 
possuem, no máximo, três ou quatro_ partidos, que repre
sentam realmente a sociedade. No Brasil, vota-se. em candi
datos, independentemente dos partidos aos quais pertençam. 
Esclareço que projetas de lei que tramitam na Câmara, ·redu
zindo drasticamente o núm~ro -de partidos com registro ou 
com representação parlamentar no Congresso Nacional, fo
ram os motivos pelos quais ínicialmente aderi à corrente parla
mentarista. A proposta mais ou·sa:da, segundo estou infor
mado, reduziria a sete o número de partidos coin repiesen-

. tação federal. Considero que, devido ao gigantismo -do nosso 

País cm termos geográficos, esse seria um número aceitável. 
Não podemos viabilizar o sistema parlamentarista com a quan~ 
tidade de partidos que temos hoje, partidos sem expressão, 
sem substância política. Tomei conhecimento, entretanto, de 
que a esses projetes foram apresentadas, na Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação, da Câmara dos Deputados, 
emendas determinando que haveria 17 partidos. Ora, adorar 
o parlamentarismo com 17 partidos é um grande equívoco, 
e a população encontra~se desinformada, alheia ao que se 
passa. Acredito que a campanha pode esclarecer o povo em 

.~relação às vantagens de cada sistema. No entanto, essas infor~ 
mações deveriam ser secundadãs por outras subjacentes que 
permitissem ao povo, uma vez esclarecido, tomar a decisão 
mais correta. ·Estou convencido de que não temos uma estru
tura político~partidária que permita a implantação do regime 
de gabinete. Aproveito a oportunidade para me associar ao 
Presidente Humberto Lucena. quando, em seu discurso, advo~ 
gou a tese de aperfeiçoar o presidencialismo. S. Ex" sugeriu 
uma alteração simples, rápida, para não enumerar outras: 
a redução do quorum para que a Câmara possa autorizar 
a- instauração do processo de impeachment~ e o Senado pro~ 
cessar e· julgar o Presidente da Repúhlica. E importante sub
trair uma parcela considerável dos poderes imperiais que tem 
hoje o_ Presidente da República e fortalec_er o Congresso, 
ó que pode ocorrer dentro do sistema que considero perfeita~ 
mente viável e compatível com a natureza do nosso povo: 
o presidencialismo. Aperfeiçoar o sistema presidencialista é 
o quanto nos basta para continuarmos lutando pelo soergui
mento_da Nação. Comungo, portanto, com V. Exa, manifes
tando minha posição presidencialista e_parabenizo-o pela 
oportunidade de trazer esta matéria ao debate. 

O SR. V ALMIR CAMPELO - Muito obrigado, nobre 
Sena~or Jonas Pinheiro. A exposição·cor~eta, clara e transpa
rente de V~ Ex• só vem fortalecer o meu posicionamento. 
Como sabe V. Ex\ acredito que _ _se deve tirar algumas atribui
ções do âmbito da Presidência da República, fortalecendo 
o-Congresso Nacional, proporcionando maior autonomia aos 
Estados e Municípios. Agradeço as palavras de V. Ex' 

O Sr. Nelson Carneiro- V. Ex~ me permite um aparte, 
Senador Valmir Campelo? 

O SR. VALMIR CAMPELO- Ouço, com prazer, o 
nobre Senador Nelson Caneiro. --

0 Sr. Nelson Carneiro- Não posso deixar de trazer 
alguns esdarecimentos, depois das considerações do nobre 
Senador Jonas Pinheiro. É uma pena que S. Ex~ se tenha 
deixado seduzir pelo presidencialismo, quando já estava ba
tendo às portas do parlamentarismo. O primeiro argumento 
de S. Ex• é de que o Parlamentarismo exige partidos fortes 
- e exige. Por isso mesmo, o Parlamentarismo possibilita 
melhor estrutura governamental, porque os partidos são for~ 
tes. Não há partido de aluguel, como há no regime presíden~ 
cialista. O melhor exemplo nós vemos na Inglaterra: na velha 
Inglaterra há dois partidos; nos Estados Unidos, que é o sím
bolo do presidencialismo. só existem dois partidos, os outros 
são insignificantes, ne'in saem nos noticiários dos jornais. 
Quanto à questão bicameral, a que se referiu o nobre orador, 
o parlamentarismo hoje não exclui o Senado. Assim é na 
Itália, onde funcionam a Câmara e o S_enado; assim é na 
França, onde existem Câmara e Senado; e na própria Ingla
terra, onde a Câmara dos Lordes é uma espécie de Senado, 
que recolhe as velhas expressões da aristocracia e da vida 
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política do Estado. Portanto, não há incompãtíbilidade entre 
o bicamcralismo e o parlamentarismo, ape.nas algumas atribui
ções passam a ser exclusivas da Câmara, porque a Cârnarã 
pode ser dissolvida e o Senado não. Nem era possível que 
as duas Casas fossem colocadas em pé de igualdade. Numa 
federação é indispensável que haja Senado e Câmara para 
que essas Casas possam servir ao sistema democrático e possi
bilitar o desenvolvimento do País, levando em conta as dife
renças que marcam as regiões brasileiras. V. Ex• também 
se referiu à necessidade de se aperfeíÇOaf o presidenCialismo. 
Já vi venciam os cento e tantos anos de presidencialismo e ainda 
é preciso aperfeiçoar esse sistema? Ora, convenhamos que 
já tivemos muito tempO-para aperfeiçoar o presidencialismo. 
Se V. Ex• estudar a história política do Brasil - e sei que 
V. Ex" a conhece bem - verá que o presidencialismo é urna 
sucessão de crises, e pouco importa que se bus-que- uma ou 
outra emenda. V. Ex" fez referência em séU pronunciamento 
sobre a possihilidade de o impeachment ser decretado, não 
por2/3 (dois terços). mas, pela metade mais um dos membros 
do Congresso; o que mostra que os presidencialistas têm medo 
dos presidentes c qW!rem se munir de armas mais potentes 
para derrubar os maus governantes. Isso ocorre de forma 
tranqüila no parlamentarista, sem esses choques que marcam 
a derrubada de qualquer Presidente da República. O Chefe 
de governo cai por uma simples moção de censura. Senador 
Valmir Campefo, V. Ex~ pode observar que todos os países 
parlamentaristas têm sucessivas quedas de gabinete sem que 
isso leve a revoluçôes, a suicídio ou a impeachment do presi
dente._O presidente paira acima- de todos e a função governa
mental é exercida pelo gabinete. Espero que o nobre Senador 
Jonas Pinheiro volte ao aprisco dos parlamentaristas, já que 
não podemos contar com a -esperança de trazer para o -nosso 
grupo a juventude estuante_do Senador Valmir Campelo. 

O SR- V ALMIR CAMPELO ~Muito obrigado, Senador 
Nelson Carneiro. V. Ex~ com ooda a··experiêndã de sua vida 
parlamentar traz mais luzes à questão. Todayia, o_ regime 
presidencialista realmente me empolga. Defendo um presi~ 
dencialismo moderno c dinâmico. Temos que aperfeiçoar o 
modelo que aí está. Outra coisa que estoU sentindo; nobre 
Senador, é que os parlamentaristas não estão transmitindo, 
divulgando para o povo _como funcionaria o novo regime. 
Por exemplo, a questão da dissolução da Câmara dos Dejm
tados, referida pelo Senador Jonas Pínheiro, dá margem a 
dúvidas; isto é, a Câmara seria ou nãO_ diSsolVida. Creio· que 
o povo não está suficientemente esclarecido â respeito do 
novo sistema que se pretende implantar. Sou grato a V. E~ 
pelas suas palavras, mas sou um presidencialista convicto. 

Mas continuo, Sr. Presidente. 
Consideram, ainda, que só a mudança do regime garantirá 

a estabilidade política de desenvolvimento. Como-·-·garantia" 
dessas transformações, citam o estágio em que se-encontram 
Alemanha, Inglatcrr~, It~lia, Canadá,Japão, Holanda, Aus~ 
trália e tantos outros países, esq~ecendo~se de que o parlamen· 
tarismo é também o regime da India. _ 

Reivindicam tã.mbém os parlamentaristas, coffio exclu-si
vidade do regiiilc,-à estãbifidade política. Parecem desconhe
cer os Estados Unidos, precursores do presidencialismo e 
maior democracia do mundo, com regime estável e consti
tuição bicentenária. Parecem desconhecer, também, o exem
plo da Itália, país do. Primeiro MundO e de goverrio parla
mentar, que enfrenta crises in-stitUciOhaiS COm tal Ire"qüência 
que muitos políticos e estudiosos já cOgitam de uma m~dança 
para o sistema presidencialista. Finalmente, os parlamenta-

ristas brasileiros ígnoram episódio recente da vida nacional, 
que foi o processo de impeachment do ex-Presidente Fernand~_ 
Colior, que- resultou- na sua sUbstituição, sem que houVesse 
qualquer dano de natureza institucional. 

. Esse episódio responde também a outras críticas que se 
fazem ao sistema presidencialista, no qual o Presidente 4_a 
República teria poderes ditatoriaiS, quase iliriiitãdos, erl.-qUãn
to o governo de gabinete evita~ia tal.conce~tração de poderes. 
É lícito lembr~r que algumas da~_ m<!is_ cruéiS e beligeran~s 
dit.aduras que o mundo já conheceu tiveram origem no regime 
parlamentar, que não foi suficientemente forte para eVitá-lás 
em tempo hábil. Enquadram-Sé aí às tiraniils de Hitler, Musso
lini e do General Franco, para ficarmos -nas- princípafs. --

Ao expor as fragilidades dq parlamentarismo, Sr. Presi
dente_, Srs. Se,nadores, não pretendo negar os seus méritos, 
mas demonstrar gu_e S!Ja adoção_~e_ria_um risco de_conseqüêll
Cias imPréVlSíVeis e cOmpi-ovar- qUe as caracteríStiCas 00 preSi
dencialismo são mais adequadas para o nosso Pais. 

O Brasil tem pressa em modernizar~se, em. reformar as 
suas estruturas sociais e económicas e integrar~se- ao concerto 
das nações desenvolvidas. O governo de gabinete implica ne~ 
g_ociações mais demoradas e, assim, certamente teria difíCul
dades para promover a avalanche de mudanças que o Brasil 
requer. 

Temos IicfBrasil, Sr. Presidente, Srs. S_enadQJeS, urrrqua
dro totalmente adverso ao parlamentarismo, que exige parti
dos fortes . ís. como disso o nobre Senador Jonas Pinheiro 
- , em pequenO número e ideotOgicarÍlente co_esos, para fo-r
mar a necessária maiOria que dê suporte ao Prim-efrO-Minisfro.
Nossa realidade é outra. TemoS till:ª.multiplicidade de agre
m{ações part=Ídárias, pouco cone-Xas e quase que desvinculadas 
da opinião pública. Nossos eleitores votam nos candidatos. 
independentemente do conteúdo programático do partido. 
Vivemos uma situação social e econômica à beira de uma 
convulsão, exigindo, portanto, decisões rápidas e governo du
radouro. Não é difícil imaginar as dificuldades de um governo 
de gabinete nessas_ condições: um parlamentarismo forte seria 
inviável; e um parlamentarismo fraco seria perigoso, -permi
tindo que hábeis líderes, aproveitando-se da instabilid"ade e 
da inefiCiênCia governamental, "Vennam- a se perpetuar no 
poder à custa de variadas e imaginosas barganhas", como 
adverte o jurista- Manoel Gonçalves Ferreira Filho, que com
pleta: ''Deus nos livre disto. Seria morrer da curat" 

Por tudo isso, Sr. Presidente e_ Srs. Senadores, é nosso 
dever lutar pela manutenção do presidencialismo-, regime já 
incorporado às nossas tradições republícanas, repudiando o 
passo no escuro, a avenurra inconseqüente em que consiste 

-á ópÇãõ pã.ifam-entarista. -- · · 
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR- PRESIDENTE-(Magno Bacelar) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Francisco Rollemberg. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG (PFL - SE. Pro
nuncia o _seguint~ discurso. _Sem revisã9,_d_9 or~~or.)__- Sr. 
Presidente, Srs. Se_nadores, é desnecessário que eu afirme, 
neste instante, que sou homem do Nordeste, porque aqui 
estou representando o meu Estado, Sergipe, o menor do J?rasil 
e um dos relativamente desenvolvidos dessa Re_gião~ E um 
Estado que tem sofrido pouco, haja vista não só as suas condi
ções geográficas e a sua pequena dimens~9 t~rritoríal~ como 
também a responsabilidade e a proficiência com que se têm 
portado, durante todo esse tempo, os homens que por lá 
passaram como governadores. 
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Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Nordeste, aquele em 
que nasci, onde continuo vivendo e que agora represe_nto, 
tocou·me pela primeira vez quando, ainda garoto de calÇas_ 
curtas, às portas de urna pequena loja que meu pai possuía 
no interior de Sergipe. assistia estarrecido à invasão da minha 
cidade por levas e levas de retirantes magérrimos, semides
pidos, famintos, carregarido seus últimos pertences -quase 
sempre uma cabra ou um cão - pedindo a todos nós um 
pouco de comida, apelando para a caridade pública para que 
pudessem continuar sobrevivendo. _ 

.Assisti daquela porta, pela primeira veZ, a·uma niorte: 
uma senhora, que fazia o ·aleitamento do seu filho, perdeu 
os sentidos e soltou a criança. Fomos ver o que tinha aconte
cido: ela apenas tinha morrido; morreu como morreram tantas 
nessa caminhada do N ardeste mais ao norte do Sergipe -
do Ceará, quase todos- às portas da loja do meu pai. 

Isso marcou-me de uma maneira toda especial, e, a partir 
desse instante, decidi devotar a minha vida aos meus conterrâ
neos. As idéias foram várias. Em-princípio, pensei que, sendo 
sacerdote, pudesse ajudar muito essa gente; e essa idéia cami
nhou comigo por alguns anos durante a minha infância. No 
momento da decisão, contudo, a lembrança e a visão do sofri
mento humano que não se interrompia fizeram-me médico, 
e voltei para o meu Nordeste, para aquele Nordeste rico, 
pujante e paradoxalmente pobre, vivendo cercado por tantas 
riquezas; e lá exerci a minha profisSão, ãté que o chamamento 
à vida pública foi maior do que a necessidade da minha pre
sença como médico-cirurgião no meu Estado. 

Compreendi que ser médico ajudava muito; mas o médi
co, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é um homem que trabalha 
a varejo, -que faz o atendimento de um a um, que procura 
resolver situações emergenciais. E o Nordeste já não precisava 
mais de um médico desses, mas de um médico do_s_e__u social; 
e este só se concretizou comigo, Sr. Presidegte, quando aden
trei a vida pública, para trazer, com a minha palavra, com 
a minha experiênCia e vivência de nordestino, a ambas as 
Casas - assim Deus o quis - do Congress~ NaciOnal, um 
alerta constante ao Goverrio Federal, para que Voltasse os 
seus olhos para o Nordeste. Porque essa região, Sr. Presidente, 
não é uma região-problema: é uma região-solução, uma saída 
até para aS grandes 'mazelas por que atravessa o Brasil neste 
instante. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, vejam V. Ex..s que curio
so: na minha mocidade, ouvi falar e depois li que -o Imperador 
brasileiro D. Pedro II, certa feita, em visita ao Ceará, disse: 
••o Brasil não pode continuar desassistindo _aos nordestinos, 
seus filhos, como ora vem fazendo,_Hei de gastar até o último 
brilhante da minha coroa para que o nordestino se incorpore 
à estrutura desenvolvimentista e se "iittegre a este Brasil, que 
pretendo fazer tão grande." A coroa está em Petrópolis, 
com todos os seus brilhantes, e o Nordeste continuou sofrendo 
do mesmo jeito. - - -

Muitos anos depois, um mineiro, aquele que construiu 
Brasília, Juscelino Kubitschek de Oliveira, serisibilizou-se com 
isso. Criou a SUDENE, par~fque fosse um órgão de_desenvol
vimento regional. Nós, nordestinos, nos enchemos de esp·e~ 
ranças. . _ . 

Instala-se a SUDENE e01 Recife, Vêm os governos revo
lucionários, começam os incentiyos, cria-se ·o famoso 3418, 
para captar recursos para o· .desenvolvimento .da região. Parale~ 
lamente a ele, são criados escritório-s ,de captação, escritórios 
esses que conseguiram, no mais das vezes, recolher como 
honorários, como seU trabalho, mais de 60% dos recursos 

captados para o desenvolvimento do Nordeste. O 3418, Sr. 
Presidente e Srs. Senadores, serviu para que muitos recursôs 
captados não fossem para o N ardeste, porque os captadores 
os transferiam, de imediato, para o Sul. E aqueles que rece
biam 40% de 100 - já sabiam que não podiam pagar -
também lá não investiam; os recursos diSsiparam-se, e o Nor~ 
deste continuou como sempre foi. 

Veja, Sr. Presidente, um imperador quis oferecer o bri
lhante da sua coroa; um presidente criou um órgão de desen~ 
volvimen_to regional; outro presidente, Emílio Garrastazu Mé
dici, foi ao Nordeste e disse: "O Governo vai bem, mas o 
povo vai mal. É preciso que se façam ações capazes de integrar 
o Norte e o Nordeste ao restante do Brasil". E realmente 
tentaram-se soluções: foram as captações dos recursos nova
mente, o famoso 3418. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, se me perguntam por 
que estou eu neste instante a percutir este assunto, numa 
quinta~feira pós-carnaval, quando eu deve_ria estar comen-

-tando assuntos os mais diversos, respondo-lhes que este é 
um país interessante: sensibiliza um imperador por ver nordes
tinos mOrrendo de_ fome; sensibiliza um presidente mineiro, 
quando conhece aquela região e cria para ela um órgão de 
desenvolvimento; e agora, de maneirã--toda peculiar, sensi
biliza um outro presidente da República, mineiro como Jusce~ 
tino Kubitschek, num momento dos mais in.teressantes'da Re
gião Nordeste: vai o Senhor Presidente Itamar franco a Per
nambuco, ao carnaval de Olinda. Viveu utri dia de alegria, 
de glória, porque foi recebido muito bem, {oi aplaudido nas 
ruas, foi muito bem tratado. como sabem fazer o_s nol;"d~stiito~; 
e, ao-voltar do Nordeste, o seu Líder na Câmara dos Depu
tados, Roberto Freire, diz que é preciso que se faça uma 
agenda para Nordeste. Peço a Deus que essa .agenda seja 
feita; que esse instante de alegria e euforia carnavalesca, que 
se contrapõe aos outros instantes de sofrimento, que não fo
ram capazes de fazer o Brasil sentir a .pujança e a néêessidade, 
paradoxalmente, dessa região, possa realmente agora, quando 
o Presidente conhece o seu povo, convive com a sua gente, 
vê a qualidade do homem brasilei~o nordestino, possa Sua 
Excelência, então, acreditar nos povos daquela região e poSSa 
, Sr. Presidente, aquilo que todos esperamos. 

E aqui transcrevo trecho do editorial '"'Agenda para o 
Nordeste", do Correio Braziliense de hoje: 

"A agenda para o Nordeste é uma legenda a um 
programa tão ambicioso quanto indispensável, porque 
pressupõe a abertUra do espaço-político para a conver~ 
gência da colaboração nacional, sem a qual, advirta-se~ 
não será possível alcançar êxito." 

Sr. Presidepte, desde que assumiu definitivâmente o Go
verno, em 1992, o Presid~nte ItamarFranco tem demonstrado, 
freqüentemente, aguda sensibilid~d_e para com os problemas 
do Nordeste. Isto eu afirmo, mas quem diz, neste instante 
também, é outro editorialista do Correio 'Brazllie11se, Jota 
Alcides, Editor~Chefe, em um editorial cujo título é "Preci~ 
sa~se do Nordeste". . _ __ _ _ 

Ora, Sr. -Presidente, quando este nordestino recebe um 
_ jornal de Brasília com dois editoriais, um dizendo da necessi

dade urgente, premente, de se criar urna agerida para o Nor
deste, e outro, no mesmo jornal, em págína seguirite, anun
ciando: "-Precisa-se do Nordeste", tenho que vir à tribuna 
para dizer ao Sr. Presidente e aos Srs. Senadores, e também 
fazer chegar ao Senhor Presidente da República, .a minha 
alegria e satisfação d~ no~des~in?·-_Sabendo eu, com-o sabem 
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todos, que Itamar Franco é um Presidente de IDeio mandato, 
mas que poderá transformar esse mandatO tão pequeno -em 
um mandato histórico, quando Sua Excelência se voltar para 
os60 milhões de brasileiros que sobrevivem no limite da pobre
za, da misérià;- da doença e da desassistência pública- total 
e absoluta; no momento em que se diz que o Nordeste é 
solução-problema, assim o é pela sua estrutura, pela sua tradi-
ção, pela sua co-mposição fundiária. -

O Sr. Valmir Campelo- Permite-me V.- f.Xa- um ap3rte, 
nobre Senador FranciscO Rollembcrg? - - · -· ---

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG -Nobre Senador 
Valmir Campelo, V. Ex~ represel'!ta, aqui nesta Casa, Bra-sília, 
mas é cearense. V. EX", como eu, tem o _dever de ocupar 
a tribuna e falar do seu Distrito Federal, mas falar também 
do Nordeste com o coração. · 

Sei que V. Ex•, ao me interpelar, vai falar da sua eXpe
'riência, dos seus conhecimentos, das suas saudades até, e 
do que pretende- como eu, nordestino- para essa região. 

Com prazer, ouço-v. Ex\ nobre Senador Valinir Cam
pelo. 

O Sr. ValmirCampelo- Muito obrigado, nObre Senador 
Francisco Rollemberg. Gostaria de"_congratular-me com V. 
Er e agradecer:.lhe por tni_~~~ a esta Casa, hoje, um tema 
tão importante-para os bi-ãSileiros. V. Ex• aborda,_com: todo 
o seu conhecimento e com muita pn::ipriedade-, o problema 
do Nordeste por tudo que essa região e nossos sofridos irmãos 
nordestinos representam para nós. Reiteio, ·nesta opór"tunl: 
dade, o registro que V. Ex• já fez do editorial do jornalista 
e editor-chefe do Correio Brazili.ense, Jota Alcides, que é 
também um profundo conhecedor dos problemas do Nordeste, 
tendo, inclusive, editado vários livros, onde_ a!:)(Jtda a proble
mática -nordestina. Agradeço a V. _Ex~ também por fazer justiça 
ao Governo Itamar Franco, ao dizer que Sua Excefêilcia está 
se preocupando com os problemas do nosso Nordeste. E, 
como nordestino de coração e de nascimento, e brasiliense 
por adoção, solidarizo-me com V. Ex~ nesse apelo que_ faz 
para que o Poder ExecutiVo, assim cOino o Phélef LegislativO; 
tragam as soluções que o povo nordestino tanto espera. Para
béns, nobre Senador Francisco Rollemberg. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG __: Agradeço a V. 
Ex~, Senador Valmir CampeiO. 

Mais uma vez, reafirnio que o Go"vefno- do Presidente 
Itamar Franco certamente se engrandecerá se~ como- fulcro 
dessa alavanca p_ara o de~envolvimentq, voltar-se para aqueles 
60 milhões de homens, mulheres e crianças q~~ _habitam a 
nossa região, levando-lhes o mínimo neCessário p3.r8._-que, com 
a sua força, capacidade, dinamismo, obstinação e perseve
rança - que s6 õ- nordestino _sabe ter e ser, porque vive 
em região inósPita-· possam encontrar o seu próprio-cami
nho. 

O Presidente Itamar Franco faz muito bem. Sua Exce
lência vai engrandecei· o seu mandato e há de se[ um Presi-
dente a quem todos os nordestinos haverelnos de reverenciar 
como homem de governo curto· no tempo, mas imensamente 
produtivo e excepciOnal pela qualidade da sua gestão. 

O Sr. Pedro Teixeira- Pennite-me V. Ex~- um aparte? 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG...::. éom muita hon
ra, eriiillente Senador. 

O Sr. Pedro Teikeira- Nobre Senador Frari-ciSCo-ROneffi
ber~·-embora mineiro e tambem sendo -brasiliense por ado_ção, 

porque estamos aqui desde 1960, não podemos esquecer que 
somos sobretudo brasileiros. Falar do Brasil é __ colocar os pro
blemas do Nordeste como ponto vital de apreciação, mere
cedor até mesmo de apelos veemente_s e _racionais como os 
que V. Ex~ faz aqui, nesta assentada. Indis~utivelmente, é 
preciso pensar-se no Nordeste sem aquela imagem de alguém 
com o pires na mão, porque são grandes as suas potencia
lidades; só precisam sei desenvolvidas. Uma delas é o turismo. 
Ainda hoje, eu lia, com muito prazer, a notícia de que uma 
companhia aérea inaugurará, em breve, um vôo ~ireto el)tl"~ 
a terra do nobre Senador Valmir Campelo, o Ceará, e a cidade 
de Milão. Foi muito importante- a transferênCia do governo 
central do litoral para o interior do Brasil, pois, irradiando 
o desenvolvimento daqui para outros locais, contribuiu para 
que o Brasil não ficasse restrito apenas às potencialidades 
de outrora. Por isso, todos nós nos incorporamos a essa análise 
e a esse alerta que V. Ex" faz no sentido de que o Governo 
Federal - que está acenando com a prioridade para o social 
- analíse os projeto_$ do Nordeste com bastante cuidado, 
para que a problemática da região não seja considerada apenas 
dentro daquela questão, que sempre houve, e às vezes até 
demeritória, "do que sobrasse ou da proporcionalidade. Como 
brasileiros que têm o princípio federativo tomo ponto fulcral 
da unidade nacional, não podemos deixar de apoiar e parabe
nizar V. Ex• pelas observações que faz hoje aqui. V. Ex• 
honra· o·seu mandato com a sua sensibilidade, ao olhar para 
essa terra que precisa tanto ser imediatamente desenvolvida~ 
Tenho certeza de que todos nós lá_ de Minas Gera:is e_ d~qui 
de Brasília nos incorporamos a- esse pleito que nos parece 
justo, por ser de interesse nacional, porque, unido e forte 
no seu todo, o Brasil terá um futuro muito mais prOmissor._ 
Congratulo-me com V. Ex~ e, -desde já, filio--pte também 1:l 
essa ala que V. Ex~ faz perfilar, aqui, de exames e apelos 
sérios para que o Nordeste brasileiro receba uma atenção 
maior- do que a que vem tendo até agora. Parabéns a V. 
Ex~ 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG _:__ Eniínente Seria
dor Pedro Teixeira, V. Er', em sendO um braSiliense, de uma 
certa forma é um nordestino, porque Brasília talvez seja a 
maior cidade nordestina do País, fora da nossa região._V. 
Ex\ portanto, cOnhece os nossoS probie!_)?._~s. E -ve]a- y. E~, 
Senador Pedro Teixeira, qUe o mundo já descobriu o Nor
deste; que nós, brasileiros de outras regiões, já descobrimos 
_o Nordeste; agora,~ preciso _que _o Presidente Itaxpar Franco_, 
neste nlomento de alegria, de euforia, em que tOda- 3 N-ação 
dançou a semana inteirá, também descubra o Nordeste e pre
pare, o quanto antes, essa agenda, para que n6s; os seus 
representantes, possamos analisá-la, discutí-la e aprová-la, a 
fim de trazermos o Nordeste, definitivamente, pai-a O contexto 
do desenvolvíi:nento naciomtl. _ 
~ Muito obrigado pelo aparte de V. Ex' 

O Sr. R~~aldo Aragão- Pe~mite-me V. Ex~ um __ ~pirte? 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG- Coin muita hon
ra, Senador Ronaldo Aragão; concedo o·aparte a V. E~. 
que apresenta as mesmas caracteristica s do Senador V_al_m}r 
Campelo, um nordeStinO que honra o seu Estado de Rondô
nia. Pernambucano ilustre, V. Ex~, como nós, conhece muito 
bem aquela região. V. Ex~ deu um ·salto de 180 graUs, foi 
parã o outro l~do do Brasil, mas tenho a cert~za de que, 
lá do outro lado, seu coração balança também por este lado 
de cá, onde V. Ex' nasceu, cresceu e tem ainda os seus familla-
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tes. V. Ex', com seu _ _aparte, por certo _vai enriquecer muito 
Çste singelo pronunciamento que faço nesta tarde. 

O Sr. Ronaldo Aragão- É bondade ode V. Ex• Nobre 
Senador Francisco Rollemberg, não era minha intenção atra
palhar o brilhante discurso que V. Ex• faz JiOje, numa quinta
feira depois do carnaval, chamando a atenção para a Região 
Nordeste. Lembro-me muito bem, em 1959, da criação da 
SUDENE, Supefinteridência do Desenvolvimento do Nor
deste. O, meu_pai, um -político, dizia-rrii~- eu ainda criança, 
no inícfo do curso ginasial: "Agora, sim, o Nordeste vai ter 
vez. Agora, s~m, o nordestino poderá se integrar no desenvol
vimento nacional". Isso porque um homem tinha tido a visão 
de fazer do Nordeste uma Região próspera, uma Região da 
qual os seus filhos pudessem se orgulhar. Esse homem era 
Juscelino Kubitschek. Os Tempos -passaram. -É bem verdade 
que, inicialmente, a SUDENE, coin sua filosofia de desenvol
vimento, com seus programas, atuou na região dando espe
rança de dias melhores a sua gente. Entretanto, já s~ passaram 
mais de 25 anos e o Nordeste continua com os mesmos proble
mas, com necessidades talvez ainda maiores do que as daquela 
época. Então, é preciso que se integre o Nordeste ao de_senvol
'vimento nacional. O que vemos, constantemente, são as re
giões poderosas da Nação, não satisfeitas com os incen-tivos 
fiscais e favO-res do Governo Federal, obtidos desde a época 
do Governo Getúlio Vargas, em 1930, para o seu desenvol
vimento, em detrimento das demais regiões, querendo tirar, 
cada dia .mais~ aQUilo que se consegue pará o desenvolvimento 
do Nordeste e do Norte. O descompasso existente entreesses 
dois BraSís é. enorme! De um lado, temos um Brasil ainda 
não satisfeitO Com as suas riCpieZaS, riquezas-eSsas conseguídas 
com a ajuda do GovernO-F"ederal, em detrimento das demais 
regiões, que lhe oferecem mão-de-obra barata, como o Nor
deste, e matéria-prlffiã., como o Norte. Além do mais, procura, 
-de todas as maneiras·, não integrar essas regiões ão desenvOl
vimento nacional. O próprio Presidente Itamar Franco, espe
lhando-se no Presidente Juscelino Kubitschek, disse que o 
seu Governo ta;mbém procuraria dar ao Nordeste aquilo que 
ele merece, aquilo que a sua gente merece. Podemos aí até 
parafrasear Euclides da Cunha, dizendo que "o nordestino 
é, antes de tudo, um forte", tendo em vista as intempéries 
que se abatem sobre o Nordeste, onde as dificuldades persis
tem, onde uma professora não chega a ganhar nem o salário 
mínimo, onde não há a implantação de infra-esfrutura·básiCa, 
para que se saia da época da enxada, para que se saia da 
époça do primitivismo, que lá ainda prevalece. Nós, como 
·muitos outro-s que tivemos o privilégio de nascer no Nordeste, 
viemos inicialmente para o Sul - como é o desejo de todo 
D.otdestino - , passando pelo Paraná, com destino ao Norte, 
que é um prolongamento do Nordeste, se considerarmos as 
~culdades, a pobreza e a falta de recursos . .Nós, nordestinos 
de nascimento e aqueles defensores do Nordeste, aqueles que 
representam,.o Nordeste .nesta Casa - como é o caso de 
V. Ex~- , precisamos desta união, porque nem o Nordeste 
e nem o Norte precisam de esmola; precisam, sim, de ajuda, 
como tiveram âs outras regiões. Nós não estamo:;; pedindo 
nada de mais. Eu confio na sensibilidade que tem o Presidente 
Itamar Franco para tirar o Nordeste e o _Norte da situação 
em que se encontram há muito tempo. Quero, finalizando 
o meu aparte, Senador Francisco ·Rollemberg, parabenizar 
a V. E~, que traz hoje a esta Casa um tema da mais alta 
importância, não s6 pã.ra o Nordeste, mas também para o 
Br;tsil. 

O SR. FRANCISCO ROLLEM»ERG -,-Veja V. Ex• 
que foi até uma premonição de minha parte afirmar o que 
V. Ex~ -diria em seguida. V. Ex\ que é um c_onheceçlor pro
fundo dá nossa região, com o ,;;eu aparte, enriqueceu por 
demais o meu discurso, Senador Ronaldo Aragão. 

O que eu pretendo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é 
que não se diga mais que o Nordeste vive às_secas, mas que 
se fale.nos seus mananciais-,-nos seus val~s úmidos, ubérrimos; 
que se fale no potencial hídrico do subsolo; que se invista 
nisso para que nós põssamos produzír; que se faça uma refor
ma agrária s~ria, honesta, capaz de dar a cada um a posse 
de terra para o seu trabalho, mas dando, paralelamente, condi
ções para que ele possa ocupar essa terra e nela trabalhar 
e produzir. Em trabalhando e produzindo, ele pode, assim, 
sustentar sua familia e colocar os excedentes no nfercado. 
Isso será uma obra não de benemerência, mas de larga visão 
social, porque vai permitir incOrporar o desenvolvimento na
cional para mais de um milhão de habitantes daquela região, 
que lá vivem e estão sempre a sonhar com a eterna fuga 
-viver nas Regiões desenvolvidas do Sul, Sudeste e Centro
Oeste. Mas a realidade é que lá ele terá poucas chances, 
oportunidades e condições de sobreviver. 

Que hão ··se fale mais de endemias, de desnutrição-, de 
verminoses, de doenças transmissíveis que por ali grassam 
-por forÇa da desassistência dos mecanismOs de tratamento 
de prevenção de saúde_. Que _esgotos sanitários sejam feitos! 
Que se incentive a educação sanitária! Que se organizem esco
las e se leve às salas de aula o sãb-er -ler r Qiie o conhecer 
a sua terra seja levado a todos os recantos dos nossos rincões 
nordestinos! Porque, se fizermos isso, estaremos valórizaiido 
nossa gente, incorporando ao nosso território parcela ponde
rável do que está abandonado. E permitindo que o nordestino, 
sponte sua, possa encontrar sua própria saída e o desenvol
vimento das suas aptidões; e, nesse desenvolver, que ele possa 
fazer o Nordeste mais forte e, conseqüentemente, um Brasil 
mais forte. 

Mas, Sr. Presidente, vim à tribuna, nesta tarde, porque 
.aêhei interessa-nte que a miséria não Sensibílizou, mas permitiU 
que o Nordeste caminhasse pela vida afora sendo eternamente 
~'o Nordeste abandonado" Q~ste P_aís. E, desta vez, quem 
sensibilizou fOi a alegria. Vou ler as palavras de Jota Alcides, 
publicadas no jornal Correio Brazilie~~:se: 

"Parece até paradoxal que a descontração de car
naval possa despertar uma reflexão tão séria com efei
tos práticos e- objeti'vos nó âmbito do planejamento 
e- do desenvolvimento global do Brasil. Mas o carnaval 
do Presidente Itamar,-em Pernambuco, onde se emo
cionóU e vibrou com o carinho, a receptivídade, a es
pontaneidade, a cultura, a criatividade e o alto astral 
de um povo patrioticamente esperançoso, deve provo
car uma reação na Administração Central disposta a 
pr'oporcionar nova fase para o Nordeste. Itamar quer 
um novo e produtivo relacionamento entre o Governo
Federal e o Nordeste, e sobretudo, como disse, entre 
a Presidência da República e o Nordeste." 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, é o que este nordes
tinO espera ilesia tarde: um melhor relacionamento en~ 
tre a Presidência da República e o Nordeste. 

Era o _que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
\)eJlll). 
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COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES.- _ 
César Dias - Epitácio Cafeteira - Gilberto Miranda 

-Henrique Almeida- Hydekel Freitas- Lourival Baptista 
- Meira Filho -Pedro Teixeira. -

O SR. PRESIDENTE (Magno Baceiar) -Sobre a mesa, 
requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1~ Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 193, DE 1993 

Nos termos do art. 210 do Regimento Interno, requeiro 
a transcrição, nos Anais do Senado, do discurso pronunciado 
pelo Senador Mauro Benevides por ocasião de sua visita a 
sede da Associação Latino-Americana de Integração, em 
Montevidéu. 

Sala das Sessões, 25 de fevere"lro de"-1993. - Senador 
Jonas Pinheiro. 

(Ao e~ame da Comissão Diretora.) 

REQUERIMENTO N• 194, DE 1!Í93 

Nos termos do art. 210 do Regimento Interno, requeiro 
a transcrição, nos :Anais do Senado, do artigo "O brilho do 
Senado", de autoria do jornalista João Emílio Falcão; publi
cado no jornal CoiTeio Braziliense, edição de 24-2-93. 

Sala das Sessões, 25 de fevereiro de 1993. - Senador 
Mauro Benevides. 

(Ao exame na ComfsSáO -D!retora.) 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - De acordo 
com o art. 210, § 1<:>, do Regimento Interno, os requerimentos 
serão submetidos ao exame da Comissão Diretora. 

Presentes na Casa 21 Srs. Senadores. 
Passa-se â 

ORDEM DO DIA 

Os itens 1, 2- e 3 da pauta de -hoje, todos e~ fase de 
votação, ficam adiaàOS poi- falta de quorum. 

São os seguintes os itens ·adiados: 
Item I 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA .. 
N' 20, DE 1992 -

(Em regime de urgência, nos tetrnos do ãrt~. 336, c do Regi-
- _ mento Interno) 

Votação, em turno ú_nico_, do Projeto de Lei .da 
Cãmara n• 20, de 1992 (n' 7.445/92, na Casa de origem), 
de iniciativa do Presidente d~_~epública, que revoga 
o Decreto-Lei n\' 869, de 12 de dezembro de 1969, 
e dá outras proVidências, tendo · 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plená
rio, Relator: Senador Valmir Campelo. 

Item2 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N• 146, DE 1992 . 
(Em regime de urgénciã~ nos termos do art. 336, c do Regi

mento Interno) 
Votação, em turno ·único, dq Projeto de Lei da 

Cãmara n' 146, de 1992 (n' 3.354/92, na Casa de ori
gem), de iniCiatiVa do Tribunal Superior do Trabalho, 
que cria cargos em cOmissão na Secretaria do Trabalho 

_da_ 2~ Região, ·com sede em São Paulo - SP, e _dá __ 
outras providências, tendo. - - -

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plená-
iio, Relator: Senador Valmir Campelo. · ·· 

Item3 
PROJETO DE RESóLUÇÃÓ N• 12~ DE 1993-

(Em regime de urgência, nós-ú::frnos dO art. 
336, c, do Regimento Interno) ' . 

Votação, turno único, do Projeto de Resolução 
no:> 12, de 1993, que autoriza a rer-retificação da Resolu
ção no;. 92, de 1992, que autorizou o Governo do Estado 
de Sergipe a emitir 395.369.0do.OOO LFT/SÉ- · · 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Está esgotada. 
a matéria constante da Ordem do Dia. - -

Volta-se â list~ de Oradores. _ . _ 
Concedo a palavra ao nobre Senador Ronaldo Aragão. 

O SR. RONALDO ARAGÃO (PMDB-RO. PrÓnuncia Ó 
seguinte discurso. sem revisão-ao orador.) ~Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: toda a sociedade brasileira tomou conheci
mento c acompanhou as discussões no sentido de se conseguir 
baixar o preço dos automóveis para que o cidadão brasileiro, 
de baixa renda, pudesse adquiri-lo. 

Isso demandou esforços do Governo para que, na Càmal'a
Setorial, se chegasse à uma diminuição do preço do automóvel 
brasileiro que, em comparação COII! o importado, com-_teCno
logia mais avançada e etc., .tivesse o consumidor a possibi
lidade de comprá-lo. 

E isso foi feito com algazarra, na Imprensa Nacional, 
que diZia em manchetes que o preço do automóvel iria baixar 
15%. Isso é um compromisso das montadoras com o GoVerDO 
Federal. Hoje, para meu espanto, leio nos jornais de maior 
circulação no País, que o consumidor só ganha se comprar 
o automóvel dentro de um período de cinco dias! Que acordo 
é esse? O acordo a que chegou a Câmara Setorial foi para 
diminuir o ICMS e o IPI, havendo uma redução de 15% 
no custo fin-ãl do automóvel e autopeças. Contudo, o que 
está estampado no jornal é que as montadoras vão aumentar 
30%-. Qual a vantagem que existiu -para o cOnSumidor? O 
que é que melhorou? 

Sr. Presidente, tenho aqui um artigo do Jornal do Brasil 
que diz o seguinte: 

_ "O desconto de 10% nQs preços dos automóveis, 
acertado na renovação de acordos do setor automo
bilístic;_o, há dez dias, não representará grande coisa 
para o consumidor. O efeito da_redução só beneficiará. 
as pesSoaS-que puderem comprar um carro nos próxi
mos· cinco ou sete dias. É que as moiitadoras, além 
de demorarem para faturaros automóveis com'os novos 
v.3.Jores, já trabalham no cálculo de novos reajustes, 
que devem entrar em vigor entre segunda e quarta-feira 
da próxima semana, variáveis de 26 a 30%."- -

Parece-me que isso aqui é iütf3.-brincadeira! Diminui-se 
o IPI; o Governo, _com isso, deixa de a_irecadar para o seu 
caixa menos 10%; os Estados abrem_ mão de 5% do I.CMS, 
para benefiCiarem o cons_umidor qu~. no Brasil, são poucos 
que hoje podem comprar automóveis. Agora~ com e~sanotí
cia, as montadoras já começam a se articular para aumentar 
30%, depois de um acordo feito. Pergunto: Que acoido é 
esse? 

Q!Jero chamar a atenção do _Governo para que tome as 
providências cabíveis, porque o consumidor brasileiro .está 
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tendo pouca alegria: Cinco a sete dias para comprar um carro 
com desconto? Nesse interregno, o faturamento leva oito dias. 
Conseqüentemente, esse comprador vai ter que pagar mais 
30%. Que ~nefício ele teve nessa negociação entre Governo 
(com a boa mtenção de fa~litar a compra para o Consumidor) 
e as montadoras que, áVIdas para aumentarem seus lucros~ 
acrescentam 30% ao valor do carro, onerando aqueles que 
pretendem comprar um automóvel brasileiro? 

E continua, Sr. Presidente: 

"As fábricas tentarão impor alguns pontos a mais 
P;rr~ compensar o -~issíd~o ?e abril da categoria meta
lurgtca do ABCD .- acredita Assis Pires, diretor da 
revenda GM Pompéia Veículos. 

Segundo ele, desde sábado, a montadora passou 
a faturar com o desconto de 10% deflnido na reunião 
da câmara setorial. Mas, desde quinta-feira, a rede 
de concessionários decidiu bancar essa redução: "As 
vendas estavam paradas e não tínhamos mais como 
esperar com essa taxa de juros elevada" contou Assis 
Pires. O diretor da Pompéia acredita que 'as novas tabe
las de preços devem ser anunciadas já na segt.i.ilda ou 
terça-feiras e o índice vai oscilar entre 28% e 30%."_ 

O GO_Verno tem de começar a agir com mais veêmeócia 
contra o aumento abusivo de preços dos automóveis _brasi
leiros. Não é possível travar-se uma luta de mais de 40 dias, 
com o Governo empenhado em reduzir o preço dos carros 
e, após uma discussão exauStiva, consiga sucesso a troCo de 
nad~. Em seguida, dá~ úm prazo exíguo de cinco dias, no 
má:nmo setey para qtae -esse ·acordo prevaleça· já diz a nota 
do jornal, "o faturamento poderá durar até 8 dias". 

É até engraçado, Sr. Presidente, Srs. Senadores, esses 
acordos feitos nas câmarãs setoriais, que, como estamos ven
do, vêm sendo propalados pela imprensa; o aumento dos auto
móveis acontece antes de o consumidor beneficiar-se com 
a redução de 15%, ou seja, ·as- ínóiltadoras de automóveis 
do Brasil vão aumentar o preço em 30%. E pergunto, até 
porque não entendi, se nesse acordo da câmara setorial do 
automóvel já estava compreendido que haveria redução do 
IPI e do ICMS dos Estados, mas que se teria um aumento 
de 30% no preço do automóvel. Isso é até estariecedO:i" .-Antes 
de o consumidor beneficiar-se da r~dução do preço do automó
vel, já ocorre um aumento. O benefício é de 15% e o aumento 
é de 30%. Não sei se a matemática é CompleXa~- mas, no 
meu entendimento, o consumidor terá, ao invés de um bene
fício de 15%, um aumento de 15%. Não sei se issóoé um
benefício. Talvez esteja enganado na minha matemática por
que sou médico, não sou. engenheiro nem matemático; mas 
faço a conta que faz o povo, entendendo que deveria haver, 
no mínimo, um benefíciO- de 15%. O que eStamos vendo é 
que, em vez de benefício, vai haver um aumento de 15% 
no preço do automóvel. 

Expresso, Sr. Presidente, a minha preocupação, e até 
a indago: está havendo realmente benefício pará 6 cóilSüiriidor 
brasileho Qe automóveis, ou essa negociação da- câmara seto
rial não existiu, e o que houve foi um aCordo pata o 3.Umento 
de 15% do preço do automóvel? Em vez de benefício, maiS 
uma carga para aqueles que pretendem comprar automóvel 
no Brasil? - -

Era ó que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Ronaldo Aragào~ o Sr. 
Magno Bacelar, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Lucidio Porte/la, suplente de Secre-.. 
tário. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Tem a palavra 
o nobre Senador César Dias. 

O SR. CÉSAR DIAS (PMDB-RR. Pronuncia o seguinte 
discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, pedi a palavra na tarde de hoje para relatar um fato 
triste qUe ocorreu no nosso Estado, nas_ primeiras horas da 
noite do dia 20, no sábado de CarnavaL 
- Foi assassinado o Dr. _Paulo Coelho Pereirã; Conse-lheiro 
da Ordem dos Advogados do Brasil. Quando ele chegava 
em sua casa, foi abatido por três tiros na cabeça, tombando 
sem vida, sem condições de receber tr~tamento médico. 

Dr. Paulo era um homem aguerrido, u_m lutador contra 
a injustiça. Em Roraima, lutou muito contra as injustiças 
na época dos governos autoritários; sempre defendeu as mino
rias. Ultimamente Dr. Paulo estava lutando contra nomeações 
indevidas havidas no Poder JudiCiário, quando da implantação 
do EStado em 1990. 

Dr. Paulo trazia consigo a marca -de uni:_jovetn notáVel 
do Estado de Roraima por ser -filho da terra. Sempre estava 
em seu escritório de advocacia lutando pela causa do povo 
mais humilde. Dessa vez, ele foi abatido, mas havia comentado 
o fato de que vinha sofrendo ameaças por telefone contra 
sua vida. 

A Polícia de Roraima, especialmente a Polícia Federal, 
conseguiu prender dois suspeitos. Esses, segundo_ noticiam 
os jornais, são pessoas ligadas diretamente ao I':oder Judiciá
riO, seguranças do Desembargador. Talvez_seja o própriO De
sembargador o mentor intelectual do crime. No assassinato 
do Dr._ Paulo estão envolvidas, também, pessoas ligadas ao 
Governo do Estado e policiais. 

Estamos aqui denunciando esse assassinato e_ pedindO 
providências ao Exm"' Sr. Ministro da Justiça no sentido de 
que S. Ex~. envie esse inquérito à Polícia Federal para a compe
tente investigação. Espero, também, Sr. Presídente, que a 
ProcuradoriawGeral da República realmente intervenha no ca
so para que seja apurado o crírrie-. Roraima notabilizou-se 
por alguns crimes que não foram solucionados; entre eles 
podemos citar o do Prefeito Sílvio Leite e o do ex-jornalista 
Alencar, que também foi abatido nas ruas de Boa Vista. 

Desta tribuna desejamos denunciar a tristeza que se aba
teu sobre o carnaval de Boa Vista, Qnde uma escola de sarp.ba 
desfilou totalmente de preto, numa manifestação de repúdio 
à -situação de insegurança em que vive aquele Estado. 

-Sabemos que existem duas polícias em Roraima: a Polícia 
Civil que conta com policiais que prestaram concurso público 
e realizaram estudos na Academia Nacional de Polícia de 
Brasília, verdadeiros profissioriais; e oufra polícia: pessoas 
trazidos de outras regiões do País são nomeadas para ocupar 
cargos de segurança e se transformam em verdadeiros pisto
leiros. 

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

O SR. CÉSAR DIAS-Pois não, nobre Senador Ronaldo 
Aragão.-

O Sr. Ronaldo Aragão - O objetivo de meu aparte é 
solidarizar-me com V. EX" pelo pronunciamento, pela denún
cia que faz, em meu nome e no do PMDB. FiqUei estarrecido 
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ao tomar conhecimento de que os acusados já estayam respon
dendo por crime ern Alagoas e eram, como disse V. Ex\ 
seguranças do Poder Judiciário em Roraima . 

Trata-se âe um fato muito grave. Os jornais de hoje 
noticiam que esses dois elementos estavam na iminência de 
serem recambiados para cumprir pena em Alagoas, onde já 
haviam sido condenados. Agora estão sendo acusados de se
rem os assassinos do Dr. Paulo Coelho. Precisamos, de uma 
vez por todas, acabar com o banditismo que ocorre n·a Região 
Norte do País. Em Rondônia, um senador foi assassinado 
barbaramente, e até hoje não se sabe quem o fez e_por que 
o fizeram. Solidarizo-me coln V. Ex• por essa denúncia, cha
mando a atenção das autoridades brasileiras para que- sejam 
tomadas providências urgentes quanto ao caso de Roraima 
e quanto ao assassinato do Senador Olavo Pires,_em Ron
dônia. 

O SR- CÉSAR DIAS- Agradeço as palavras de V. Ex•, 
Senador Ronaldo Aragão. Informo ainda que esses pistolei
ros, segundo relato de testemunhas id9n~s, for~m vistos en
quanto assassinavam o Dr. Paulo Coelho. Não há,_ agora, 
corno negarem a autoria do crime. · - , -

A Polícia Federal deve, com isenção, realizar urn_trabalho 
visando a um único objetivo: apurãr a autoria do crime come
tido contra um homem lúcido, o Dr. Paulo Coelho, Conse
lheiro da OAB, defensõr das causas públicas. 

Denunciei desta tribuna, no início de setembro, 3__ violên
cia da campanha para as eleições municipais do nosso Estado. 
O Tribunal Superior Eleitoral acatou o pleito e suspendeu 
as eleições. O Poder Judiciário estava intrinsicame:rite ligado 
às distorções, dificultando as ações, agindo com par:cialidade 
na eleição. 

Enquanto não for elucidada a morte desse notável ad\'o
gado, serei incansável na cobrança de atitudes __ e: de provi
dências por parte do Minístério Público. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR- PRESIDENTE (Lucídio Portella) -Na presente 
sessão- terminou o prazo para apresentaçãO de emendas ao 
Projeto de Lei da Câmara dos Deputados no 26, de 1992 
(n9 815/91, na Casa de origeni)~ que autoríza o Instituto Nacio
nal de Seguridade Social - INSS - a doar à Cooperativa 
Habitacional dos Servidores do Ministério da Previdência e 
Assistência Social, no Estado da Bahia, o terreno que men
ciona. 

Ao projeto não foram oferecidas emendaS. 
A matéria será incluída em Ordem do Dia oportuna

mente. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Esgotou-se 
hoje o prazo previsto no ãft 91, § 3~ do Regimento Interno, 
sem que tenha sido interposto recurso no -sentido de inclusão 
em Ordem do Dia, das seguintes matérias: 

- Projeto de Lei do Senado n' 213/9.1, de autoria dg 
Senador Odacir Soares, que dispõe sobre a utilização de bilhe
tes de passagem aérea; 

- Projeto de Lei do Senado n~ 322/91, de autoria do 
Senador Júlio Campos, que altera a hora legal no território 
nacional; e 

- Projeto de Lei do Senado n' 396/91, ~de autoria do 
Senador Pedro Simon, que estabelece normas para vôo por 
instrumentos na aviação- e dá outras providências. 

As matérias foram apreciadas conclusivament_e_ pe_Ia Cq
missão de Serviços de Infra-Estrutura. 

Os projetas de Lei do Senado n~ 213 e 322, ambo-s de 
1991, rejeitados, vão ao Arquivo; e o de n"' 396/91, aprovado, 
vai à Câmara: dos Deputados. 

O SR- PRESIDENTE (Lucídio Portella) - A Presidência 
vai enCerrar ós trãbalhos, designando para a sessão ordinária 
de amanhã, às 9h, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N'ZO, ~DE 1992 

(Em regime de urgência, nos termos do 
art. 336, c, do Reg"iniento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n' 20, de 1992 (n' 7.445/92, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que revoga o Decreto-;.Lei n9 

869, de 12 de dezembro de 1969, e dá outras providências, 
tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário, Re
lator: Senador Valmir Campelo. 

-2-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N9 146, DE 1992 

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

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câ.n].ara 
n' 146, de 1992 (n' 3.354/92; na Casa de orige~m), de~ iniciativa~ 
do Tribunal Superior do Trabalho, que cria cargos em comis
são Jia Secretaria do Trabalho da 2~ Região, com sede em 
São Paulo - SP, e dá outr!l~ providências, tendo 

PARECER FAVORÁvEL, proferido em Plenário, Re
lator: Senador Valrnir Campélo. 

-3-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 12, DE 1993 

(Em regime-de u!gência, nos termos 
do art. 336, c, do R~gimentc;>__l~terno) 

Votação, turno--único, do Projeto de Resolução n9 12, 
de 1993, que autoriza a re-retificação da Resolução n9 92, 
de 1992, que autorizou o Governo do Estado de Se<gipe a 
emitir 395.369.000~000 LFT/SE. 

~ O SR- PRESIDENTE (Lucídio Port~lla) - Está encer
rada a sessão. 

(Levan~a~se a sessào às 16 horas e 5 minutos.} 

ATA DA 5• SESSÁO, REALIZADA 
EM 14 DE JANEIRO DE 1993 

(Publicada no DCN, Seção II, de 15-1'93) 

RETIFICAÇÓES 

No anexo ao Parecer n9 4, d~ 199~. da Comissão Diretora, 
oferecendo a redã.ção do venc1do ~Jlã.ra o turno sUplementar 
do Projeto <;le Lei da Cânúira n' 11, de1991-Complementar 
(n' 68!89-Com_plementar, naOisa de origem), que dispõe so
bre a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério 
Público da União, 
_ Na página n9 100, na numeração do a':lexo e no -~~çalho 

do parecer, 
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Onde se lê: 

ANEXO AO PARECER N' 
Redação do vencido para o turno suplementar do 

PLC n• ll, de 1992. ~ 

Leia~se: 

ANEXO AO PARECER N' 4, DE 1993 

Redação do vencido para turno suplementar do 
Projeto de Lei da Câmara n' 11, de 1991. · · 

Na página n• 120, no item III, do art. 49, 
Onde se lê: 
III -designar o Defensor Federal dos Direitos do Cida

dão e os titulares da Defensaria" nos Estados e no Distrito 
Federal; 

Leia~se: 

III - designar o Procurador Federal dos Direitos do 
Cidadão e os titulares da Procuradoria nos Estados e no Dis~ 
trito Fedeeral; 

Na página n"' 124, no item II, da alínea C, do art. 57~ 
Onde se lê: 
II - aprovar o nome do Defensor Federal dos Direitos_ 

do Cidadão; 
Leia~se: 

II- aprovar o nome do Procurador Federal dos DireitoS 
do Cidadão: 

No anexo ao Parecer n"' 5~ de 1993, da Comissão Dire"tora; 
oferecendo a redação final do SubstitulivÓ do Senado ao Pro
jeto de Lei da Cãmata n• U, de 1991 -i Complementar (n• 
68/89-Complelnentar, na casa de origem), que dispõe sobre 
a organização, as atribuições e o estatuto d"o Ministério PúbliCo 
da União, ' -

Na página n• 272, no iteni III, do art. 49, 
Onde se lê: 
ill - designar o Defensor Federal dos DireitoS do Cida

dão e os titulares da Defensaria nos estados e no Distrito 
Federal; 

LeJa-se: 
III - designar o Procurador Federal dos Direitos do 

Cidadão e oS titulares da Procuradoria nos Estados e no Dis
trito Federal; 

Na página n"' 276, no item II, da alínea f, do art. 57, 
Onde se lê: · 
II - aprovar o -nome-do Defensor Federal dos Direitos 

do Cidadão; 
Leia~se: II - aprovar o nome do Procurador Federal 

dos Direitos do Cidadão; 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
N• 40, DE 1993 

A Comissão Diretor3. do Senado Federal, no uso de sua 
competência regimental e regul3mentar, tendo em vista o que 
dispõe o artigo 28, § 1', alínea a, do Regulamento do Sistema 
Integrado de Saúde - SIS, aprovado pela Resolução n~' 86, 
de 1991, resolver, designar o Senador NELSON WEDEKIN, 
Qúarto Secretário da Comissão Diretora do Senado Federal, 
para presidir o CÓhselho de Supervisão do Sistema Integrado 
de Saúde -~SIS. 

.Sala da ComiSsão Diretora, 11 de fevereiro de 1993. -
Humberto Lucena - Chagas Rodrigues - Levy Dias - Jtllio 
Cnmpos - Nabor Junior. 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
N• 41, DE 1993 

Dispõe sobre o uso de veículos de representação 
dos Senhores Senadores, e dá outras providências. 

A Comissão Díretora do Senado Federal, Do uso de sua 
competência regimental e regulamentar e tendo em vista o 
disposto na Lei n• 8.447, de 21 de julho de 1992, que "dispõe ~ 
sobre as diretrizes orçamentáriaS para O exe-I-Cfcio de 1993~ 
e dá outras providências", resolve: 

Art. 19 As despesas com a manutenção dos veículos 
de representação à disposição dos Senhores Senadores corre
rão à conta das dotações orçamentárias do Senado Federal. 

-~~_rágrafo único. Para os fins do disposto neste artigo, 
entende-se como despesa de manutenção os gastos relativos 
aos serviços de pintura, materiais, trocá de óleos, a reposição 
e o reparo de peças e pneus em razão do uso contínuo de 
veículo, a serem executados pelo Serviço de Transportes. 

Art. 29 Ficam flxadas em 30 (trinta) litros de gasolina 
e 39 ( t:rjnta e nove) litros de álcool as quotas diárias de combus
tível para os veículos de representação. 

--§ 1"' Não será admitida a antecipação de quotas de com
bustível, bem como a acumulação de quotas diárias não utili-
zadas .. ~ ~ ~ ~~~~ 

. § 29 É vedado o fornecimento Q~_quota de combustível 
aos-sábados, domingos e feriados, exceto quando coincidentes 
com a realização de sessão extraordin~ria do Senado Federal 
ou·do Congresso Na,cional. 

Art. 3~ Os veículos do Senado Federal, inclusive os de 
tepresentação, somente poderão ser conduzidos por servi~ 
dores integrantes da categoria funcional de TécnicO Legisla~ 
tive, Área de Transportes, devidamente autorizados. 

Art. 49 O veículo de represetanção, quando não estiver 
servindo ao Senador, deverá ser recolhido à garagem do Ser
viço de Transportes. 

§ 1 ~ É obrigatório o recolhimento diário do veículo no 
período noturno, nos finais de semana - de sexta-feira à 
noite até a manhã de segunda-feira -, feriados, e quando 
o.Senador estiver ausente do Distrito Federal. 

§ 29 A desobediência à determinação prevista neSte ar
tigo sujeitará o· servidor infrator a sanções disciplinares por 
infração grave. 

Art. 59 Na hipótese do interesse do serViçO, ·a critério 
do Senador e sob sua responsabilidade, o recolhimento do 
veículo de representação a sua disposição poderá ser feito 
apenas nos finais de semana, circunstância que deverá ser 
comunicada por escrito e antecipadamente à Chefia do Serviço 
de Transportes. - · · -·- ~ . 

Art. 69 Os servidores condutor~s <ie ve_ículos de repre
sentação não poderão util~zá-los cçmo transporte particular 
pessoal e de familíares. ·· · 

Art. 7"' O Serviço de Transportes prbvidenciaiá o trans
porte dos servidores cOndutores de veículos de representação 
e encarregados de plantões até o local de suas residências·; 
quando, por necessidade do Senador, permanecerem em servi~ 
.ço e recolherem o veículo· 3.pós o horário determinado para 
o transporte oficial coletivo dos servidores do_Senado Federal. 

· Art. 89 O ~erviço de Transportes deverá marite"r v"éícu
lo:;; par~ atender as necessida~es da AdministraçãO e para 
o transporte dos servidores do Senado Federal, antes do início 
e ao final do expediente, respeitados as indicações, os horários 
e os itinerários autorizados. _ ----·--··---
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Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o 
Chefe do Serviço de Transportes deverá providenciar o con
trole diário do deslocamento de cada viatura da garagem, 
com o registro das seguintes anotações em fichas próprias. 

a) Identificação do veículo, do servidor condutor e do 
órgão requisitailte dO serviço; 

b) hora de saída e de chegada; 
c) quilometragem rodada~ e 
d) destino e objetivo. 

Art. 99 Este Ato entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 10. Fica revogado o Ato n• 2, de 1990, e o ·Ato 
n<:> 27, de 1991, da Comissão Diretora. -

Sala da Comissão Diretora, 11 de feVereiro de 1993. -
Humberto Lucena - Chagas Rodrigues - Levy Dias - Júlio 
Campos - Nabnr Júruor. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 144, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe
tência i:'egiinental e regulamentar, e-m- co-nformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n9 2, de 1973, de acordo com o disposto 
no art. 243, § 2•, da Lei n• 8.112, de 1990, no Ato di Comissão 
Dítetorá-fi91,- de 1991, resolve exonerar RODRIGO OCTÁ
VIO FRANÇA DO AMARAL SOARES do cargo, em Co' 
missão, de Secretário Parlamentar, Código AS-1, do Quadro 
de Pessoal do Senado Federal, do Gabinetê da Presidência 
do Senado Federal, a partir de 2 de fevereiro de 1993. 

Senado Federal, 18 de fevereiro de 1993. - Senador 
Humberto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 145, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso das suas atribui
ções regimentais e regulamentares, em conformidade com a 
delegação de competêncili que lhe foi outorgada pelo Ato 
da COniissão Diretora n9 2, de 1973, resolve designar PAULA 
CUNHA CANTO DE MIRANDA, ~Dirétora da Secretaria 
AdministtatiVa, pa:ra -respo[l_de_r pelo expediente da Diretõria
G"erai; nos eventuaiS impedimentos do titular. 

Senado Federal, 18 de fevereiro de 1993. - Seriador 
Humberto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 146, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe
tência regimental e regulamentar, em confornlldade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n' 2, de 1973, de acordo com <r disposto 
no art. 243, § 2•, da Lei n• 8.112, de 1990, no Ato da Comissão 
Diretora n9 1, de 1991, e tendo em vista o que ·consta do 
Processo n• 002.922193-2, resolve exonerar GIL V ANDRO 
VIANNA GONÇALVES do cargo, em Comissão, de Secre
tário Parlamentar, Código AS-1, do Quadro de Pessoal do 
Senado Federal, do Gabinete da Liderança do Partido Demo
crata Cristão, a partir de 11 de fevereiro de 1993. 

Senado Federal, 18 de fevereiro de 1993. ~ Senador 
Humberto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 147, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui
ções regimentais e regulamentares, em -conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n~ 2, de f973, e tendo em vista o-disposto 
na Resolução SF n• 130, de 1980, e no que consta do Processo 
n• 002349/93-0, resolve alterar o Ato n• 403, de 1991, para 
que SARA RAMOS DE FIGUEIREDO, ocupante do cargo, 
em Comissão, de Assessor Técniéo, Código AS-3,- passe a 
ter lotação e exercício no Gabinete do Líder do PMDB, Sena
dor Mauro Benevides, a partir de 2 de fevereiro de 1993. 

~ ~ ~ Senado Federal, 18 de fevereiro de 1993. -Senador 
Humberto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 148, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui
ções regimentais e regulamentares, de conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n9 2, de 1973, e tendo em vista o disposto 
na Resolução SF n• 130, de 1980, e no que consta do Processo 
11" 002.852/93-4, resolve alterar o Ato n• 143, de 1992, para 
9ue MARBA ROSÁNGELA TEIXEIRA ~RTADO, ocu
pante do cargo, em Comissão, de Secretáno Parlamentar, 
Código AS-1, passe a ter lotação e exercício no Gabinete 
da Presidência do Senado Federal, a partir de 2 de fevereiro 
de 1993. 

Senado Federal, 18 de fevereiro de 1993. - Senador 
Bu_mberto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 149, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui
ções regimentais e regulamentares, de conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n9 2, de 1973, e tendo em vista o na 
Resolução n• SF n•130, de 1990, e no que consta do Processo 
n9 2.852/93-4, resolVe alterar o Ato n"? 276, de_ 1991,_ para 
que JOAQUIM MACHADO DE ARAÚJO, ocupante do 
cargo, em Comissão, de SecretáriO ParlÇtmenta_r ~Código AS-1, 
passe a ter lotação e exercício no Gabinete da Presidência 
do Senado Federal, a partir de 2 de fevereiro de 1_993. 

Senado Federal, 19 de fevereiro de 1993. - Senador 
Humberto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 150, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui
ções regimentais e regulamentares, em conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgadá pelo Ato 
da Comissão Diretora nO? 2, de 1973, e tendo em vista o disposto 
na Resolução SF n• 130, de 1980, e no que consta do Processo. 
n• 2.852/93-4, resolve alterar o Ato n• 460, de 1992, para 
que NEWTON DE ARAÚJO SILVA, ocupante do cargo, 
em Comissão, de Assessor Técnico, Código AS-::3, passe-. a· 
ter lotação e exercício no Gabinete da Presidência' do Senado 
Federal, a partir de 2 de fevereiro de 1993. 

Senado Federal, 19 de fevereiro de 1993 . ....,. Senador 
Humberto Luceaa, Presidente. 
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ATO DO PRESIDENTE 
N• 151, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui
ções regimentais- e regulamentares, de .conforniidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão DiretOra n9 2, de 1973, e tendo em vista o disposto 
na Resolução SF n~> 130; de 1980, e no que consta do Processo 
n• 2.852/93-4, resolve alterar o Ato n' 850, de 1991, para 
que PAULO HILÁRIO DOSSANT<YS PEREIRA, ocupante 
do cargo, em Comissão, de Secretário Parlamentar, Código 
AS-1, passe a ter lotação e exercício no Gabinete da Presi
dência do Senado Federal, a partir de 2 de fevereiro de 1993. 

Senado Federal, 19 de fevereiro de 1993. - Senador 
Humberto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 152, DE 1993 

O-Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui
ções regimentais e regulamentares, de conformidade ~m a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n9 2, de 1973, de acordo com_o disposto 
no art. 243, § 2• , ·da Lei n• 8.112, de 1990 e no Ato da 
Comissão Diretora ri9 1, de 1991, e tendo _em vista Q que 
consta do Processo n9 2.280/93-0, resolye alterar o Ato n9 
2%, de 1991, para que ANA CRISTINA NINA RIBEIRO, 
ocupante do cargo, em Comissão, de Secretário Parlamentar, 
Código AS-1, passe a ter lotação e exercício no-_ Gabinete 
da Segunda Vice-Presidência, ·a partir do dia 2 de fevereiro 
de 1993. __ 

Senado Federal, 19 de fevereiro- de 1993. --:- Senador 
Humberto Lucena, Presidente. 

ATA DE COMISSÃO 

COMISSÃO DIRETORA 

4!- Reunião Ordinária, realizada em 11 de fevereiro de 1993 

Às dez horas e trinta minutos do dia onze de fevereiro 
d~ um mil, novecentos e noventa e três, reúne-se a Comissão 
Oifetora do Senado Federal, na Sala de Reuniões da Presi
dência, com a presença dos Excelentíssimos Senhores Sena
dores Humberto Lucena, Presidente·; Chagas Rodrigues, Pri
meiro Vice-Presidente; Júlio Campos, PrimeirO SecretánO, 
Nabor Júnior, Segundo Secretãrió; Nelson Wedekin, Quarto 
Secretário, e-Beni V eras, Suplente. r 

Deixam de cpmparecer, por motivos justificados, os Ex
celentíssimos Senhores Senadores Levi Dias, Segundo Vice
Presidente, e Júnia Marise, Terceira Secretária. 

O Senhor Presidente dá início -à reunião e submete aos 
presentes os seguintes assuntos~ 

a) indicação do Senhor Quarto Secretário- pãia- a Presi-. 
dência do SIS -Sistema Integrado de Saúde - na condição 
de Representante da Comissão Diretora. 

A proposta é aprovada e o Senhor Presidente determina 
a elabo~8ção do competente Ato a ser posterionnente assinado 
pelos integrantes da Comissão Diretora; 

b) Processo n• 000458192-9 (Prodasen),. que trata da Pres
tação de Contas do Segundo Trimestre de 1992. 

É designado o Senhor Quarto Secretário para relatar a 
matéri.a; 

c) Processo n~ 016410/92-01_ em que o Centro de Estudos 
Supletivos da Asa Sul solicita a doação de máquinas de escre
ver elétricas e manuais. 

É designada a Senhora Terceira Secretária para relatar 
a matéria. 

d) Processo n• 010408/92-4, em que o "Lar da Infância" 
solicita a doação de material usado e em çlisponibilidade do 
depósito do Senado Fe.deral. 

. É designado o Senhor Primeiro V ice-Presidente para rela
tar a matéria; 

e) Processo n9 014395/92-4, em que a_ Universidade de 
Brasilia solicita a cessão de vinte garrafões de água. 

É designado o _Senhor Primeiro SecretáriO para relatar 
a matéria; 

f) Processo n9 001083/93-7, em qtfe- o ex-Senador Antônio 
Mendes Canate reitera a solicitação de ressarcimento de des
pesas hospitalares médicas a que se submeteu_ sua esposa May
sa Xavier Canale. 

É designado o Senhor Segundo Secretário para relatar 
a matéria. -- ---

g) Processo n9 01497/93~6. em que a Administração Re
gional de Brasília solicita a doação de doze .aparelhos telefô-
·nicos_. _ 

É designado o Senhor Segundo Vice-Presiden~e para rela
tar a matéria; 

__ h) Processos n9' 000687/92-8,688/92-4,689/92-0,690/92-9 
e 808/91-1, através dos quais servidores do Prodasen solicitam 
o rec_onhecimento do direito adquirido sobre jornada de traba
lho ou_ reposicionamento na tabela de vencimentos. -

_ É_ designado o Senhor Primeiro Secretário- para relatai 
a matéria. . _ --

i) Processo n!>S 014270/92-7, em que a Fundação de Assis
tência Judiciária solicita a doação _de móveis e equipamentOS
usados. 
--·- É designado o Senhor Quarto Secretário- para relatar a 

matéria. 
j) Processos n~ 014851192-0 e 014927/92-6, através dos 

quais a Representação do Governo do Estado de Minas Gerais 
em Brasília solicita a doação_de três_aparelhos de_telefone. 

É designado o Senhor Segund.o-Secretário Rara relatar 
a matéria. 

I) Ofício n9 50/92-PMDB, que trata da proposta de cons
~rução de um marco de mármore junto à rampa frontal do 
Edifício do Congresso Nacional, em homenagem ao Deputado 
Ulysses Guim-arães. , _ 

- É designado o Senhor Primeiro Secretário para relatar 
a inãt~ria. · 

m) Correspondência do Diretor do Centro de Pesquisas 
da Fundação Casa-de Rui Barbosa, Dr. Lêdo Ivo, soliCitando 
a renovação do convênio ·que vinCulou aquela instituição ao 
Senado Federal. 

É designado o Senhor PrimeirO Vice-Presidente para rela
tar a matéria. 

n) Requerimetito n9 97, de 1993, em que o Senador Gil
berto Miranda requer sejam solicitadas ao Sr. Ministro de 
Estado da Fazenda informações atinentes à Loteria Instan
tânea (Raspadinha). 

Os presentes, após exame, aprovam a matéria e encami
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providên
cias. 

o) Requerimento n• 105, de 1993, em que o .Senador 
Nelson Wedekin requer sejam solicitadas ao Trib1.,1.n.al.Ge Co.J~--~-t· 
tas da União inf_9~açõ.~~ sobre a denúncia feita por \o ..:i~·· 
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dores de Içara, SC; -de desvio de dinheiro transferido pelo 
Ministério da Educação à Prefeitura daquele Município em 
1990 e 1991. 

Os presentes, após Cxalne, aproVam a m8téri3 e a encami
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as--devidas providên
cias. 

Às doze horas e trinta minutos, assume a direção dos 
trabalhos o Senhor Primeiro Vice-Presidente~-SenadOr Chagas 
Rodrigues, em virtude da ausência momentânea do Senhor 
Presidente, que se afastou para uma audiência no Palácio 
do Planalto, com o ExCelentíssimo Senhor Presidente daRe
pública. 

Antes de ser concedida a palavra ao Senhor Primeiro 
Secretário, c-ompareceram à reunião os Líderes do PSDB, 
Senador Mário Covas, e do PTB, Senador Louremberg NUnes 
Rocha. Eles ali estiveram para obter informações sobre a 
distribuição do espaço físico destínado aos gabinetes parlaM 
rnentares. 

O Senhor- Presidente passa então a palavra ao- -Sellhor 
Primeiro Secretário, que iriicTalmente fãz urna exposição sobre 
a necessidade de obras de adaptação dos atuais gabirietes 
parlamentares, das lideranças e dos membros da Mesa. 

Dentre as alternativas propostas, o Senhor Presid"ente 
referendou e os presentes acolheram o reexame do espaço 
compreendido pelo Anexo II. O Senhor Primeiro SêCretárío 
ficou incumbido de examinar a -viabilidade de ampliaçãO dessas 
dependências. - -- - - -

Os presentes ouviram-_ uma exposição do ar<i_Uítet.o do 
Senado Federal, Doutor Cai"los Magno Fagundes Franci, so
bre projeto a esse respeito, pendente de aprovação do arqui-
teto Oscar Niemcyer. -

Ainda com a palavra, o Senhor Primeiro Secretário leva 
ao exame dos presentes os -seguintes assuntos: 

a) fixação de cotas de combustíveis para os veículos dos 
Senhores Senadores (matéria que deverá ser objeto de Ato 
para disciplinar a matéria). 

A proposta, após exame, é aprovada e o ato assinado. 
b) Informações sobre os resultados do primeiro mês de 

implantação do ponto eletróníCo; -aplicado aos servidores do 
Senado Federal. 

Após debate, incluindo o exame da di· ersidade de horáM 
rios diferenciados em algumas áreas da estrutura -aÇ.minisM 
trativa, os presentes aprovaram a sugestão do Senhor Primeiro 
Secretário, que- irá proceder a uma avaliação em conjunto 
com a Administração da Casa durante o mês de março; 

c) documento da Diretoria de Acesso ao Ensino Superior 
da Fundação Universidade de Brasília sobre parecer da Comis
são Diretora (Processos n'" 012939/92-7, 017064/92-0, 
018189/92-0 e 018624/92-8), aprovado na reunião do dia 

27-1M93, e que resultou na concessão de pontos a dois candiM 
da tos inscritos no concurso público para o cargo de Assessor 
Legislativo do Senado FederaJ, _re(llizad6 pela UriB. 

Ao analisar a ITl_atéria, a Ç6iniSsâ9-Diretõia_àPT-õ-VoU suM 
gestão no-sentidO de se aguardar a_decisão, no méritõ; do~
Poder Judiciário; -- --- ----

d) implantação de programa de estágio para menores 
carentes indicados_por instituiÇão Competente Parã o-Serviço 
de mensageiro no Senado. 

" A matéria é debatida e o Senhor Primeiro Secretário 
foi incumbido de realizar estudos a respeitO.- - -

_ Dando seqüência à reurtíão, o Senhor Presidente concede 
a palavra ao Senhor Segundo Secretâriot que faz ~Ugestões 
para melhorar os trabalhos das Comissões Técnicas do Senado 
F~deral, inclusive com a realização ·de estudos pàra defini~ 
dias e horário de funcioname~to desses órgãos técnicoS. 

A matéria é debàtida çom a interveoção do Senhor Sena
dor Chagas RodrigueS, para quem o assunto deveria ser examiM 
nado em conjunto com as Lideranças visando alter.ações de 
dispoSitivos do Regimento Iriterno que disciplinam o assunto. 

O Excelentíssimo Senhor Senador Beni Vcras sugere 
maior rigor ou limitação das Comissões Parlamentares de InM 
quéritó por entender que muitOs dos assuntos a elas deferidos 
p"o_deriam s~r investigados p~r ~omissões Especiais. 

_Ao reassumir os trabalhos, às treze horas e dez minutos, 
o Senhor Presidente. ·senador Humb(!rtO Lucena, ouviu um 
relato do Priffieiro ViceMPreSidente, -Senador Chagas :Rodri
gues, sobre os assuntos tratados durante o período em que 
se ause-ntou. -

-Inteirado, o PreSidente pediU que as sugestões sobre as 
propostas de melhOrias nas Comissões sejam encamínhadas 
ao Excelentíssimo Senhor PrirneirO_Secretârio---; para que, em 
seguida, possa ser convocada reunião da Comissão· Diretora 
com os líderes de partidos, destinada _à análise de tais proM 
postas. 

Ainda a respeitO, o ExcelentlSsinio Senhor Presidente 
mariifestou a opinião de que uma das medidas para a melhoria 
p~etendida seria a extensão do poder terminativo aos projetas 
de iniciativa dos Senhores Senadores nas_ Cotnissõ_es, com o 
que seria reduzido o volume de matérias que atualmente che
gam ao plenário. 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente d~~~~a 
encerrada a reunião, às quatorze hOfas-e vírite milluios,-peio 
que eu, Manoel Vilela de Magalhães, DiretofMGeral e SeCre_
tário da Comissão Diretora, laVieia presente Ata que, depOis
de assinada pelo Senhor Presidente, vai à publicação. 
- Sala da Comissão Diretora, 11 de fevereiro de 1993. ~ 

Senador HumbertO Lucena, PreSiderú.e._ -
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1.1 -ABERTURA 
1.2 -EXPEDIENTE 

1.2.1 - Discursos d.o Expediente ___ _ 
SENADOR V ALMIR CAMPELO - Municipaliza

ção dos serviços públicos de assistência médica. -

SENADOR MAURO BENEVIDES -Falecimento 
do Monsenhor Francisco Pinheiro Landim, no último dia 
24, em Fortaleza-CE. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Avanço no 
cronograma .da conlusão de etapas da construção da Usina 
Hidrelétrica de Xingó - SE. Transcrição nos Anais do 
Senado de notícia veiculada no jornal Correio Brazitiense~ 
de 12-2-93 - intitulada CHESF anuncia energizaçáo da 
linha Xingó. 

SENADOR JARBAS PASSARINHO -Apoio à 
Cuba pela· realização de eleições diretas, refletindo um 
pequeno avanço na democratização daquele país. 

1.3- ORDEM DO DIA 

Projeto de Lei da Câmara n' 20/92 (n' 7.445192, na 
Casa de origem), que revoga -o- Decreto~ Lei_ n9 869; de 
12 de dezembro de 1969, e dá outras prOvidências. Votação 
adiada por falta de quorum. 

· Projeto de Lei da Câmara n• 146/92 (n' 3.354{Y'L,. na 
Casa de origem), que crià cargos em comissão na Secretaria 
do Trabalho da 2• Região, com sede em São Paulo-SP, 
e dá outras providências. Votação adiada por falta de quo
rum. 

Projeto de Resolução n"' 12/93, que autoriza a retifi
cação da Resolução n"' 92/92, que autorizou o Governo 

do Estado de Sergipe a emitir 395.369.000.000 LFT/SE. 
Votação adida por falta de quorum. 

1.3.1 - Discursos após a Õrdém dO I)j3 

SENADOR PEDRO TEIXEIRA -Justificando pro
posta de emenda à Constituição, que formalizará, oportu
namente, propondo a transformação das regiões adminis
trativas do Distrito Federal em Municípios a fim de recebe
rem o Fundo de Participação 4os Municípios a que têm 
direito. - -

SENADOR CÉSAR DIAS - Considerações sobre 
a notícia veiculada no jornal O Globo, intitulada Justiça 
demite oito suspeitos de assassinato de advogado. Suspeita 
de cumplicidade da Justiça de Roraima com o -ãssassinato 
do advogado Paulo Co_elho Pereira. 

1.3.2 - Comunicação da Presidência 
Comparecimento do Senhor MiniStro da Fazenda, Dr. 

Paulo Haddad, ao Plenário desta Casa, na sessão do dia 
2 de março de 1993, para discussão de matéria constante 
da Proposta de Emenda à Constituição n9 2, de 1993. 

1.3.3 - Discursos após a Ordem do Diã -=---(Conti
nuação) 

SENADOR EDUARDO SUPUCY- Visita ao Es
tado do Acre juntamente com o Ministro da Justiça para 
analisar as condições da fuga dos assassinos de Chico 
Mendes. A impunidade no BrasiL O assassinato do Gover
nador Edmundo Pinto (AC). 

SENADOR NABO R JÚNIOR- Relatório da visita 
ao Estado do Acre integrando a Comitiva do Ministro 
da Justiça, Maurício Corrêa, com a finalidade de avaliar 
as condições de segurança çiaquele Estado _e a _facilidade 
da fuga dos assassinos de Chico Mendes. 
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EXPEDIENTE 
CENTRO ORAP!CO DO SI!NADO PI!DERAL 

MANOf.L VILELA DE MAGALHÁES 
Dintor.OeraJ do Seudo Federal 

- -DIÁRIO DO OONOREaO NACIONAL 
laPftiiiO tob r•po.uabilidade da Maa do S.udo P..tcnl 

. AUACIEL UA SILVA MAlA 
Oirccor Ezuv.tJvo 
CARLUS HOMERO VIEIRA SINA 
Diretor Adaiailtn.tlVO 
Ll:IZ CARLOS BASTOS 
Direi« laclM1nll 
FLORlAN AUGUS!'O COlmNHO MADRUGA 
Oíretor Adjuto 

1.3.4 - Comunicação da Presidência 

Scacstral 

Término do prazo para interposição de recurso, no . 
sentido de inclusão em Ordem do Dia do seguinte projeto 

ASSINATURAS 

Ti'aac. 1.3)() aeaplarf:l 

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

de lei, apreciado conclusivamente pela Comissão de Servi- 1.4-ENCERRAMENTO 
ços de Infra-Estrutura: 2- MESA DIRETORA 

- Projeto de Lei do Senado n• 104, de 1991, que 3....: LÍDERES E VÍCE- LÍDERES DE PARTIDOS .. 
estabelece normas para a industrialização e a comercia:_· . __ 4- COM.J'OSIÇÃODASC.OM!SSÕE_S_l'ERMANE& __ 
lização de substâncias minerais metálicas.-AO Arquivo. TES 

Ata da 123 Sessão, em 26 de fevereiro de 1993 

3" Sessão Legislativa Ordinária, da 493 Legislatura 

Presidência dos Srs. Nabor Júnior, Lourival Baptista e César Dias 

ÀS 9 HORAS, ACffAM,'>F.i PRESENTES OS SRS. é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
SENADORES: - - -------- --~----~~~~-- -põli'üc3ÇSo-d3iS ___ e ·ecóriômicas que visem à redução do risco 

Affonso ("amargo - ·césar Dias - Jarhas Passarinho -
Jonas Pinheiro- Lourival Baptista- Magno Bacelar- Marco 
Macicl- Mário Covas- Nabor Júnior- Valmir Campelo. 

de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e iguali
tário âs ·ações e serviços para a sua promoÇãO-, proteção e 
recuperação". 

A Constituição, em seu art. 23, inciso II, dispõe que 
"é d~_competência comum da União, dos Estados, do Distrito 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - A Üsta de Federal e dos Municípios cuidar da saúde e assistêncía pública, 
presença acusa o comparecimento de 10 Srs. Senadpres. Ha:' _ da proteção e garantia das pesso:1s portadoras de_deficiênc;iã.sn. 
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. Mais adiante, institui a competência dos Mu-nicípios parã. a 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. prestação dos serviços de saúde â população. 
Há oradores inscritos. _ _ _ -------- _:-:=_o_::~--AS ãÇóe-s e·-serV1ÇoS põblicos de saúde passam, portanto, 
Concedo a pãlavra ao nobre Senador Valmir Campelo. a_~~~~! !!~~!:.~9~!!i~~a_!_q__l!,iz_a~~~e--~-ª!_~~~r_r~_g_~Q!l-~_çon[ti:_ __ 
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB _: bF._ProniuiCià- tuindo oSistema Unico de Saoide, SUS~finançia<!o, entre . 

o seguinte discurso.)- Sr. Presidente Lourival Baptista, Srs. outraS .fonteS,· peloS recursos· dO OfÇaillenl:o da Seguridade 
Senadores, o Ministro Jamil Haddad encamil}holl há_pou~os Social~ da União, dos E.stad9s,_d9_D_i_stritQ_fed_~raJ e _çlqs_MQni-
dias, para estudo do Conselho Nacional de Saú~~' _ll_~-ª-prº~ dJ)íos. -- - --- ---
posta de municipalização dos serviÇos a-ssistenciais médicos. No entanto, Sr. Presidt:nte, a área de ~aú_de. revela um 
Essa iniciativa, finalmente, vem definir metõdos para a -preSta- cenãriO deprimente. os- prOfiSsioDáíS- qU~dXaiTi-Sgd.a-aUSêricla 
ção efetiva e universalizada do amparo constitucionalmente de uma política salarial digna, de condições apropriadas para 
devido pelo Estado à população. o ~senvolvimento de seu ~rapalho e d~ faiJa de uma perfeita 

A tanto determinam as imperativas disposições apr6Vadas integração entre as áreas de formação de mão-de-o_br3:_ e de 
pela Assembl.éia Nacional Constituinte ao defini! QUe-"a saúde preSfãÇâO de serviços. 
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O Orçamento da União, para o corrente ano, remete 
menos de 5% para a área socfal. A saúde, embora contem
plada com maior quinhão, não poderá dispor de verbas supe
riores a 20 trilhões de cruzeiros. 

Diante dessa realidade aflitiva, a descentralização dos 
serviços de saúde será de vital importância, pois irá permitir 
o atendimento às diversídades regionaís, garantindo, a nível 
de município, a viabilidade operacional e financeira da gestão 
e, em cada esfera de Governo, comando uriificãâo que res
guarde as respectivas autonomias. 

A proposição do Governo intenta discutir soliiçõéS -que 
transmitem um quadro preocupante. A saúde, de fato, a um 
superficial exame~ sugere diagnósticos de sombr:ias perspec
tivas pelo variado e grande elenco de mazelas e fatores agra
vantes que resume. ' 

O documento, de forma condensada, reporta-se às desi
gualdades sociais que comp_rimem, num quadro de recessão 
e de desemprego, grande parte da população. As políticas 
de redução das despesas públicas, adotadas em sucessivas cri
ses económicas recorrentes, tolheram o 'desenvolvimentO dos 
programas sociais, especialmente os da área de saúde~ _ 

A Constituição consagra a saúde como uni direito social, __ 
relacionando os princípios qUe devem nortear as ações do 
Governo com vistas a assegurar as condições para o seu exercí
cio. Entre esses, avulta a descentralização do _sistema, exigindo 
a construção do novo modela assistencial e densas modifi~ 
cações na organização e funcionamento do SUS. 

O Ministério da Saúde, assumindo, como prioridade ab
soluta, o cumprimento das disposições legais a ele pertinentes, 
formula um projeto de municipalização, propondo-se a discu
tir com os profiSsionaiS-do setor e com a sociedade organizada 
os métodos de operacionalizar a pretendida descentralização. 

No entanto, as transformações pretendidas dependem de 
um processo de transiç-ão, no qual as medidas inovadoras 
alcancem todos os Estados e Municípios em graus compatíveis 
eom a capacidade de cada um em absorver novas responsa
bilidades gerenciais e políticas. - ' 

O Sr.-Magno Bã.celar- Pcrmite:me V. EJ0' um aparte? 

O SR. V ALMIR CAMPELO -Ouço o aparte do nobre 
Senador Magno Bacelar. 

O Sr~- -Magno- B3Cel3:r - Senador Valmir C<impdõ, O 
pronunciamento de V. Ex\ como vem acontecendo às sextas
feiras, ultimamente, é da maior importância, porqUe rios dá 
a opo-rtunidade de acompanhar, daqui, temas que signifiCain
muito e que vêm ao encontro das preocupações populares. 
V. Ex\ hoje, reporta~se aos prOblemas de saúde em nosso 
Pafs e enfoca o Sistema SUS como uma solução que já vem 
se arrastando, e que, por falta de recutsos e até mesmo da 
vontade de alguns prefeitos, na sua maioria despreparados, 
ainda não pôde se realizar. Mas entendo que o principal pro
blema da saúde no nosso País, nobre Senador, é a falta de 
recursos. Por outro lado, vejo que, enquanto o País se preo
cupa com a saúde, não se preocupa com a prev-enção. Na 
realidade, o que eu gostaria de acrescentar ao discurso de 
V. Ex~ é que, enqUarito não nos preocuparmos com a preven
ção, com a saúde preventiva e com o saneameiltó básico, 
nós continuaremos a investir muito em saúde, porque o seu 
agravamento passa pela falta de condições de moradia, pela 
falta de emprego e pela fome, além da falta de recursos a 
que V. Ex• se refere. Acredito que, hoje, eu, que sempre 
defendi a educação, acho que a saúde está em primeiro lugar, 
principalmente a prevenção das doenças. J:Ioje, nc?s vemos_ 

em todos os jornais que a cólera está chegando_ ao Rio de 
Janeii'O. É inadmissível que, numa cidade daquele porte, se 
possa ainda estar preocupado com doenças que deveriam ter 
sido debeladas em nosso País desde o século passado. 

Cumprimento V. Ex• pela oportunidade do discurso. Soli
darizo-me com suas preocupações, mas pe~o vênia para adver
tir o Governo no sentido da prevenção, o que diminuirá o 
número de doenças. Conseqüentemente, obteremos mais su
ceSso com os parcos recursos dos quais dispomos. Obrigado 
a V. Ex•! 

OSR. VALMIRCAMPELO-Obrigado a V. Ex•,nobre 
Senador Magno Bacelar, pelas suas palavras, que s6 vêm so
mar a esta rriihha preocupação. V. Ex~, que é um mtindpalista, 
sabe perfeitamente dos problemas locais de um município. 
E essa descentralização, certamente com a ajuda do poder 
central e_ com essa nova mentalidade política, servirá apenas 
para -diminuir o problema que aflige hoje toda a sociedade 
brasileira: a saúde. __ _ __ _ 

Dando prosseguimento às minhas palavras, Sr. Presiden
te, eu diria que: "No entanto, as transformações pretendidas 
dependem de um processo de transição, -no qual as medidas 
inovadoras alcancem todos os Estados, Distrito Federal e Mu
nicípios em graus compatíveis com a capacidade de cada um 
em absorver novas responsabilidades gerencíais e põlífícãS: -
Nesse estágio, segundo o Ministério da Saúde, conviveriam, 
simultanearnen(e, três siste"màticas de relacionamento, repre
sentando situações progressivas de gestão, denominadas: 
"transicional e incipiente; transicional parcial e transicíonal 
semiplena". 

Na prime ria fase, as Secretarias Municipais de Saúde assu~ 
iniiiain a re-spOri"sabilidade pelos credenciamentos, descreden
ciamentos, controle e avaliação dos serviços contratados no 
Município, pela distribuição de autorizações de internação 
hospitalar, equivalentes a 8% da população e o gerenciamento 
da rede ambulatorial existente. 

_ No seguinte, tanto a cidade comO o Estado, além das
responsabilidades anteriormente definidas, receberiam as ver
bas _correSpondentes à diferença entre o custeio dos presta
dores públicos e privados de serviço e o te to financeiro fiXitdo. 
Finalmente, na terceira fase, ambos receberiam, de forma 
direta .• a totalidade dos recursos de custeio ambulatorial e . 
hospitalar' elaborariam os convênios cOm o setor privado, 
pagaria_!Il e controlariam os serviços. 

Ao termo do processo, os Estados, o Distrito Federal 
e -os--MUnicípios assuinirlam plenamente a gestão do Sistenla 

- Único de_ Saúde em suas respectivas esferas de competêncía..--
0 repasse"fín3nceiro paSsaria a ser global, direto e automátícO~
ass_egurado o fluxo regular das verbas de diversas fontes para 
o Fundo Nacional de Saúde, assim como a destinação e utiliza~
ção efetiva de percentual entre 10 a 15% das receitas próprias 
da União, dos Estados, do DistritO Federal e dos Municípios, 
conforme assinalado. 

Não será intempestivo. Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
extrair de tudo que dissemos algumas sólidas conclusões: o 
quadro demonstrativo das _condições da saúde em nosso País 
mostra-se precário e ineficiente. Era, portanto, necessário 
que o Presidente Itamar Franco agisse, como de fato agiu, 
corajosamente, a fim de restaurar no corpo social a abando~ 
nada confiança nas ·ações dos seus governantes. 

O projeto de "Municipalização das Ações e Serviços de 
Saúde", submetido ao Conselho NaciOnal de Saúde pelo Mi
nistro Jamil Haddad, merece elogios, pois,_ na verdade, apre
sen~a soluções para os problemas que tendem à perpetuidade 
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e proporciona o cumprimento dos direitos garanüdOs ã.os dda~ 
dãos, resgatando para os dias mais saudáveis e felizes toda 
uma população, abatida pela dor e pela doença, que busca 
o lenitivo de seus males na;s serviços Oficiais de saúde." - -

O Sr. Jonas -Pinheiro --V. Ex~ me concede um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. VALMIR CAMPELO -Com o maior prazer, 
nobre Senador Jonas Pinheiro. 

de responsabilidades, mas principalmente a -descentralização 
dos recursos financeiros, que hoje são centralizados no Poder 

_ Ex~c.u_tiyo_~_na União- para os Estados e, particularmente,_ 
para os Municípios. __ _ ___ _ _ __ -- _ __ __ __ _ 
· Este plano do Ministro Paulo Haddad visa exatamente 

isso. Não é apenas transferir a responsabilidade do serviço, 
mas também descentralizar, dar maior autonomia aos Estados 
e Municípios na gerência também dos reçursos. É um proble
ma Çe confí_abili5ic.td~ -~- que a sociedade tem de ter no chefe 

O Sr. Jonas Pinheiro- V. Ex• traz à Casa um assunto do poder municipal local. 
que é angustiante para todo o País, como o é tamb~rn a Educa- Quer dizer, essa transferênc_ia_de recursos é importante 
ção, como o são os programas da área social. 9 projeto de também,.não só das atividad_e_s da_ saúde e.da educação, mas, 
municipalização merece realmente o aplauso de todos, toda~_ també~. como V~ EXf disse e salien_tQu._fLmportante também 
via, é necessário que sefa cercado de todas as cautelas possí~ as condições, porque todos sabemos da precariedade dos Mu~ 
veis, para quando chegar o momento de sua implantação J!<!O ~ -~ n!cfpios. 
haja recuos, e sim avanços. Digo ísso atê-em fuil.ÇãOd"ãs-sábiãs- o Sr. Jonas Pinheiro --Quero chamar a atenção, sobre~ 
e experimentadas palavras do nobre Senador Magno Bacelar, tudo, nobre Senador, para a experiência que de cáritai muito 
que levantou a questão do despreparo e da escass~zde r~~ursos nesse processo. Não é só 0 recurso material, orçamentário, 
em que vivem mergulhadas as p"refeítura-s_~Ç~ !Qdç ~Q ___ Pªfs_~ O- dinheiro, mas õ recurso humano, em termos de pessoal 
E são as capitais e os mtinicfpícis -do-iritúior que __ yi_vefn: esse- qualificado. É um somatório muito grande de valores de todas 
angustiante problema. Ademais, a TV Globo está fazendo as naturezas. Quero chamar a atenção para isso: nãO é só 
umas chamadas para o programa .do Fantástico de domingo, a transferência da responsabilidade ou do dinheiro, e sim 
onde um dos enfoques é a diminuiç_ão dõs municípios dÕ inte-~ a existência de estrutura, inclusive a priiidpal, que é a de 
rior; a população de numerosas cidades do País dimiriui. É pessoal com conhecimento dos problemas de saúde, porque 
muito notrnal não se ver uma edificação nova, não se: _y_e:ç_ --nunca tiveram essa responsabilidade e esse compromisso, a 
uma casa recém -pintada, isso é-Tndicit-tivO de (iUe a popu~ municipalidade nunca se ocupou desse problema; foram sem~ 
lação está migrando, saindo do interior e fugindo --por aSsim - pre a União e 0 estado que bancaram esse tipo de atendimento 
dizer --para as capitais. Essa migração- agrava-;- em -muito - à população. 
mais, o problema de saúde nas capitais. Todos sabemos qu~ 
alguns municípios, apesar de grandes, como _as Capitais, e O SR. VALMIR CAMPELO- Fico muito satisfeito com 
de terem recursos elevados, eles são insuficierites;--todavia, as palavras de V. Ex~ e pelos esclarecimentos que nos propor~ 
para atenderem as suas populações que são crescentes a cada cionou. 
dia. Nobre Senador, embora seja imperativo o problema da O Sr. Pedro Teixeira -Senador Valmir Campelo, V. 
municipalização da sàúde,- é neceSSário que_ se:_ at_ente pa:ça _ Ex~_me_concede. um aparte? 
essa circunstância de que será que todas as prefeituras estão 0 SR. VALMIR CAMPELO _Concedo com-muita hon-
preparadas para receber essa responsabilidade? Eu advogo 
a tese de que devemos estabelecer um prazo, durante 0 qual ra a palavra ao meu colega e amigo, Senador Pedro Teixeira. 
esse problema vá sendo transferido de forma gradual, grada~ O Sr. Pedro Teixeira- Nobre Senador Valmir Campelo, 
tiva, para que não dê um choque em cima dessas prefeituras faço eco com o meu Líder, Senador Magno Bacelar, quando 
que não têm recursos para bancar as conseqüências da munici~ louva V. Ex• que, nas sextas~ feiras, tem-nos brindado com 
palização da saúde. Foi assim na educação tªmbém_. Qs IlJ!!ni~ _ ª!i- causas _comu_!li_tárias da JJJ.aior_significação. Esse problema 
cfpios não estavam preparados para receber 9 impacto _qu~_ d_~ co_ntribuh;, tm?:endQ a _ __s_aú_de_ para os municípios, dentro 
foi causado pela Lei n? 5.692, que entregou aos muniCfpios - de parâmetr_os bem fundamentados _e aventados pelo nobre 
uina parcela muito grande e continua, portanto, a União a S_enador Jonas Pinheiro, V. Ex~ deve continuar defendendo. 
bancar, não só a construção de escolas como também grande Vamos dar um pequeno testemunho de uma visita que fizemos 
parte do ensino fundamental. Mas, há uma esperança em à Cuba, há cerca de oito meses, quando vimos in loco os 
tudo isso. Estamos convencidos de que há um processo de planos de saúde daquele gpverno, que atravessa momentos 
transparência na administração pública de forll1a cr~_sc_ente. ~í_c.ei§_. uma ve.z. que fiÇQl! .<?rlf!.R çl9~ I,.e~~ç __ E_yropeu e não 
Eu creio que isso é conseqüência do resultâdo dÜ-impéaciulieõt conseguiu uma paternidade junto aos Estados Unidos da Amé-
do Presidente Collor, onde muitos prevaricaram e foram puni~ rica. Eles atravessavam Uma fase difícil, mas posso ate-star 
dos, inclusive S. Ex•, com a perda do mandato. De modo eassegurar-comosubsídio,porcerto,aoMinistrodaSaúde_, 
que, a se generalizar essa preocupação com critérios na admi- para projetás de grãnde envergadura que surgirão e paia os-
nistração pública, _a Lei de Licitações, re~m~~~~V-~d~--iiã _ -tràQ_~h_o_~ __ que estão sendo preconiz~4os _p()_~Y:·----~-~-~---::-:-----º~-
Casa, deverá contribuir muito p~r~ que_ O-processo adminis~ qUe, em Ctiba;"liá-, por exemplO,- um médico de Ia famma. 
trativo seja realmente bem conduzido e os recursos passem São cadastradas 180 famílias num bairro e o médico reside, 
a render mais. Nobre Senador, trago aqui o meu aplauso necessariamente, ali; em baixo, funciona seu cOnsultório, e, 
a V. Ex~ pela sua constante preocupação corri õS]Ytõblemas, na parte superior, a sua residência. 
especialmente sociais, -que penalizãrit toda a p-0-p-tila_ção. __ Nest~ _ 
momento é necessário que as vozes se unam-e as-3.ções se - o··sR:-vAL-MJR CAMI'E(O- -__ É ___ lini"Oiédico comu~i-
multipliquem na defesa da nossa sociedade tão s_ofrida. tário. 

O SR. VALMIR CAMPELO - Muito obrigado, nobre O Sr. Pedro Teixeira- Sim, é um médico comunitário. 
Senador Jonas Pinheiro. V. Ex" tem toda razão-. Acho que Na verdade, o que ele faz 1 Os re_cursos municipais não preci=-
realmente esse processo é lento. Não é apenas transferência sam ser de grande monta, porque esses médicos cuidam das 
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diarréias e _dos pequenos problemas, evitando, exatamente, 
o que ocorre no Brasil, quando se tem, num ambulatório 
de um hospital, um menino que teve uns cirtcO ou-seis pontoso 
nos lábios ao lado de um homem que amputou a sua perna, 
um quadro dramático e tétrico. Na verdade, essa medicina 
preventiva e paliativa permite que o médico, inclusive, conhe
ça a problemática da comunidade onde trabalha, oferecendo 
palestras sobre partos e preparando a comuhidade a respeito 
de epidemias que possam surgir. Uma vez esgotadas as possibi
lidades do atendimento comunitário, há, ainda, naquele bairro 
ou naquele município, um ambulatório de pequena monta, 
onde os pequenos exames podem ser feitos por outra equipe 
médica, de forma que, quando algum paciente tem necessi
dade de ser encaminhado aos grandes hospitais, por causa 
de uma enfermidade que não póde ser combatida na medicina 
preventiva ou na paliativa, ele já chega com seu pmntu-ário 
preparado para -o médico que vai operá-lo, evitando, assim, 
os grandes trânsitos, sendo dirctamcntc conduzido para os 
hospitais especializados: para o infantil, para o de vitiligo, 
para o de câncer, de acordo com as necessidades. Se ocorrer 
um projeto de_sse jaez, com as devidas adaptações às proble
máticas regionais brasileiras- nem tudo o que serve a Cuba 
pode servir ao Brasil evidentemente, temos as nossas peculia
ridades - acho que poderemos atacar uma problema muito 
grave. Vi ontem, com muita felicidade, que 29% do orçamento 
será destinado à saúde brasileira, contra 3% da edu_cação, 
mas concordo, na verdade, com a prioridade da saúde, que, 
aqui, foi também aventada e sustentada pelo Senador Magno 
Bacelar. Ninguém pode ir à escola e ter um bom desempenho, 
se não tiver saúde. Temos prazer em louvar esse discurso 
de V. Ex~, nesta sexta-feira, esperando que encontre resso
nância junto a quem de direito, e nos colocamos à-dispOSição, 
nesta Casa do Congresso, criando comissões sérias de projetas 
de trabalho, para que esse povo, principalmente nas migrações 
internas, que se transfere para a grande capital, não cause 
tantos problemas ec~:mómicos, cOmo ocorre em Brasília que 
é, realmente e graças a Deus- a mãe_de todos os brasileiros, 
cidade de todos os brasileiros. Defrorifal:no-=noS com a pi"oble
mática exatamente de termos um Hospital de Base c um Hos
pital Central, resolvendo os problemas de todas as Cidades 
Satélites, de todo o entorno c de todo o Brasil, o que queremos 
continuar fazendo. Precisamos, ria verdade, que esse plano 
de saúde, que será elaborado, seja atacado com vigor, obtendo 
a mesma seriedade, o mesmo calor do debate desta Casa, 
aqui creditado a outras matérias. Parabéns a V. Ex~ pelo bri
lhante pronunciamento e esclarecimento que-nos presta. 

O SR. V ALMIR CAMPELO - Nobre Senador Pedro 
Teixeira,-fico muito agradecido pelas palavras de V. Ex•, que 
traz, aqui, um caso comprovado por V. Ex~ em CUba, que 
é a descentralização da saúde, o médico comunitário, aquele 
médico que conhece de perto a comunidade e a acompanha, 
podendo, inclusive, fazer a prevenção.- -

Quero fazer justiÇa aqui, porque o nosso cOlega, sen-ador 
Jarbas Passarinho, quando Ministro da Prcvidéncia Sócial, 
deu apoio substancial para a descentralização da saúde em 
nossa Capital, criando os postos de saúde em todas as cidades 
satélites e no Plano Piloto. 

Na época, o Secretário de Saúde, o Deputado Jofran 
Frejat, criou e -implantou no Distrito Federal o Centro de 
Saúde-- a descentralização - que filtrava paTa os hosPitais 
maiores, como o Hospital Regional de Taguating~ e o Hospital 
de Base, os grandes problemas. Tínhamos na cidade, como 
temos até hoje, urna espécie- de filtro, de peneira. O médico 

dos postos de saúde das cidades satélites e do Plano Piloto 
conhecem os pacientes, praticarilente,--pelo nome, acompa
nham o desenrolar da doença até concluir o tratamento do 
paciente. 

De forma que, o Ministro Jarbas Passarinho, à época, 
teve essa visão da descentralização da saúde, trazendo um 
benefício inestimável para o DiStritO Federal, ao qual Brasília, 
hoje. é grata. 

O Sr. Jarbas Passarinho- V. Ex~ me permite um aparte? 

O SR. VALMIR CAMPELO- Ouço V .. Ex• com prazer. 

O Sr. Jarbas Pas.Sari~ho :..._ QUero agrade_cer a V. Ex~ 
esse testemunho, que se t;Ieve também, como acabou de dizer, 
à eficiência do Dr. Jofran Frejat. Apenas uma reminiscência 
q~e rp.e: _ _yeiT_l, Senador _v~l!Jlir C_ampelo, é a tristeza que tivç: 
ao verificar- depois, com as transformações administrativas
do Brasil, o que se deu com o Inamps. Naquela altura, a 
que V. Ex~ se refere, tínhamos 3 orçamentos no Brasil: Orça
mento Fiscal, Orçamento Monetário e Orçamento das Esta
tais. Apenas o Orçamento Fiscal passava pelo COngresso, 
e aliás imUrie a qUalquer "sete anões", porque dificilmente 
mexiam nele. Acontece que, quando fizemos_ o orçamento, 
verificamos _que o primeiro Orçamento dO Brasil -era de 26 
trilhões de cruzeiros - tenho certeza deste número. O Orça
mento do meu Ministério, Que era o _da Previdência e Assis
têncià SOcia], era o segundo, com 16 trilhões de cruzeiros. 
O terceirO Orçamento do Brasil era o de São Paulo. Pois 
bem, o Inamps tinha, nos 16 trilhões, 6 trilhões; e o _Ministério 
da Saúde, que era dirigido pelo Ministro Arcoverde, tinha 
300 bilhões, ou seja, 20 vezes menos. FizemOs as ações descen
tralizadas no Brasil, a que V. Ex~ se refere, e nem foi invenção
minha, já vinha do tempO anterior, âe Hélio Beltrão. Apenas 
dinamizamos aquilo com excelente resultado, inclusive na di
minuição de filas. Infelizmente, depois, vl que o me-nõt á!:fsu:
miu o inaior, o pequeno absorveu o grande: o Inamps passou 
para o Ministério da Saúde, que agora se queixa de que, 
muitas Vezes, o Ministério da Previdência não transfere, em 
tempo oportuno, esse dinheiro. A Saúde Pública está sendo 
mantida, da maneira pela qual V. Er está fazendo justa crítica, 
pela cota dupla de contribuição, do empregador e do empre
gado. 

E o Orçamento da União cada vez se retrai mais. Agra
deço a V. Ex~ o valioso testemunho, que é muito carinhoso. 
A decisão de fazer uma modificação administrativa teria uma 
boa explicação: não se poderia ter uma medicina preventiva 
e uma medicina curativa -completamente diferentes em cada 
Ministério; precisaria haver uma conjugação. Nesse sentido, 
pensei no Ministério" do Bem·-Estar, mas infelizmente- peçO
lhe apenas que abrigue minha tristeza - o quadro que se 
apresenta hoje é diferente. Veja V. Ex• os desvios do SUS. 
Muito obrigado. 

O SR. V ALMIR CAMPELO - Sou eu quem agradeço, 
Senador Jarbas Passarinho. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- A Mesa solicita 
a V. Exa que conclua o seu pronunciamento, pois seu tempo 
já está esgotado. 

O Sr. Lourival Baptista- Pediria a V. Ex~ um pequeno 
aparte. 

O SR. VALMIR CAMPELO- Com o maior prazer, 
ouço o nobre colega, Senador Lourival :Baptista, médico e 
amigo de todos nesta Casa. - -
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O Sr. Lourival Baptista -Não foi só o Distrito Federal tória de reconhecimento, pela Santa Sé, das qualidades excep-
que contou com o apoio do então Ministro Jarbas Passarinho, cionais do extraordinário Pastor, Dom Antônio de Almeida 
da Previdêncía SociaL O meu pequenino Sergipe também Lustosa. Naquela oportunidade, dois livros foram lançados: 
obteve, não na dimensão dada a Brasília, apoio valiosíssimo -u-m dõ :Padre e Monsenhor Francisco Pinheiro Landim; outro. 
de S. Ex• -do escritor Vinícius Barros Leal, meu colega do Instituto do 

o SR. v ALMIR CAMPELO _ MUito _QbrlliãdO; fiObre --Ceará, que me deu a honra, diante daqueles cinco ou seis 
Senador Lourival Baptista, pelas palavras e pela justiça que mil fiéis, de fazei a apresentação da obra que reproduziu, 
faz ao então Ministro Jarbas Passarinho hoje Senador da com ~bsoluta fidelidade_. toda a trajetória de D. A~tôni~ de 
República. _ ----~ __ -~- _________ Aim,erd~ Lust~sa: suas vrrtudes, como pasto~ dos mats dedrca-

Concluo, Sr. Presic'lente;-dizendo que 0 projeto de munici- dos a onenta~ao das almas; a sua cap~ctda~e mtelectual, como 
palizaçáo das ações e senriçOs.de saúde, submetido ao Canse- autor de .um tmenso ace:vo de .obr~:s pubh~das.. . 
lho Nacional d~ Saúde pelo Ministro Haddad, mere_ce elogios, O dtgno Pe .. ~ranctsco Pt~_he.tro Landrm VI~e~cwu, de 
pois, na verdade, apresenta soluções para problemas que ten- per:o. todas as attvtdades eclesiasticas de D. Antomo de Al-
dem à perpetuidade e proporciona 0 cumpnm-entddõS-dlreitOs me~ da Lustosa- desd~ 19~1, naquele 5 de nove_mbro, quand?_ 
garantidos aos cidadãos, resgatando para dias mais saudáveis c~egou a Forta:eza, ~te os m,stantes e.m que resrgnou a ~rqui-
e felizes toda uma população abatida pela dor e pela doença, . dtoces~ em ra~ao da tdade. E co~n~ec1do como um dos brógra-
que busca o lenitivo dos seus males nos serviços oficiais de fos mm~ acredttados de D · An~omo. _ 
saúde --~_f:o~~QID_e_m, Sr. Prestdente, que faleceu anteontem 

Muito obrigado. _e~que, às 9h de ontem, na Catedral M~tropolitana de Forta
leza, teve o seu corpo velado numa mrssa de corpo presente 

Durante o discurso do Sr. Valmir Campelo, o Sr. que contou com a presença de seus colegas de sacerdócio 
Lourival Baptista deixa a cadeira da presidência,_ que e de uma incomputável massa de fiéis. 
é_ ocupada pelo Sr. Nabor Júnior, 2"' Secr..etiírio. Ausente de Fortaleza, porque permaneci em Brasília no 

0 SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) _ Por cessão éfo Mdia de ohntemF, nã? pupd~ hes~ar Lpresde.nte_ 
0
ao _sepultamento ddo s·- d Aff c --- d- -- -,-- - -- s-- _d___ onsen or ranciSCO m elrO an IID. ar por que enten 1 

~~:roo~ene~i~~~. amar~o, conce ~_a P~ avr~ _ ~~-~~~ ---~~-- _y~!_!ll~~ g_~y~~ _()_~~par i! tribuna-~~ 01~nhã_ de hoje, para render 
o preito da rnmha profunda adrnuaçao e saudade aquele gran-

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB ~CE. Prgn~nsi~. __ J)e amigo, àquele sacerdote de virtudes peregrinas, que tem 
o seguinte discurso. Sem rCvisão do orador.)--Sr-Presidente, um lastro de serviços prestados ao povo do meu Estado. 
Srs. Senadores, desejo apenas comunicar a esta Casa, com Aqui fica, portanto, Sr. Presidente, Senador Nabor Jú-
pesar, o falecimento, ocorrido anteontem em Fortaleza, do nior, a homenagem que presto neste instante- acredito que 
Monsenhor Francisco Pinheiro Landirn, sacerdote dos mais posso fazê-lo também em nome dos eminentes-Colegas Cid 
virtuosos, que se impôs à admiração e ao respeito da sociedade Sabóia de Carvalho e Beni V eras- ao Monsenhor Francisco 
cearense pelo absoluto e correto desempenho do seu múnus Pinheiro Landim, considerado por nós, laicos, como um ho-
apostólico. mem que soube cumprir a missão do Evangelho e cujo exem-

Conheci-o, Sr. Presidente, desde os primórdios do seu pio será sempre seguido pelos seus colegas de sacerdócio. 
frutuoso sacerdócio quando, ao sair do S~m!n_ário __ ~-~ Pr-ªi_r~J:tª-.1-
em Fortaleza, iniciou sua frajetória ao lado do grande e inolvi· -o SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Concedo a pala· 
dável pastor, Dom Antonio de Almeida Lustosa, que o esco- vra ao nobre Senador Lourival Baptista. 
lheu para seu secretário. . O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL -SE. Pronuncia 

Por mais de vinte anos - durante todo o pastoreio de o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, há 
Dom Lustosa à frente da província eclesiástica do Ceará - vinte _anos, desde maio de 1972, venho acompanhando com 
o Padre Pinheiro Francisco Landim mostrou-s_e dedicado, grande interesse Q desenvolvimento de urna obra fundamental 
acompanhou o antístite em todos os m.oment<?~·-- ~-m.· .YJs~!_~-~-·- __ para b Nordeste, cujo empreendimento se configura corno 
pastorais, audiências, enfim, no _a~sempenho_ dos _en.çargos uma das rnaiorés obras de engenharia deste_ final de século, 
vinculados_ ao exercício do comando da Arquidiocese de Forta- __ um __ veJçlad_ei~ç__mqnurnento à competência técnica e à criativi-
leza. . -- - - --- _:_ dade dos brasileiros. 

Posteriormente, em virtude do seu talento e da sua com- Sobre esse magno projeto de engenharia já falei quatorze 
petência, o ilustre cearense realizou um _curs_2_'ªe_A_outora_:_ ____ y_ezes-1-<ID-!I_nçi_aJl_dg _ _ou_comentando suas diversas etapas, fases 
mente em Direito Can6n1co-. em- Roriia, -ofide permaneceu ou fatos importantes, relacionados_com a sua execução e com 
durante quatro anos, alicerçando os seus conhecimentos, coo- a luta que seus protagonistas têm exercitado nesses últimos 
solidando sua cultura~ ~etornando_a_o_Ce~~para ocupar uma anos para sua conclusão. 
posição no Tribunal Eclesiástico da Arquidiocese de Farta- Falo sobre a construção da Usina Hidrelétrica de Xingó, 
leza. ---que em dezembro do ano passado já_ contava co_l!l_ m~s d~ 

No dia 17 de fevereiro de 1992, deflagfou-se, em npssa 60_% d(!§uas obras civis ,conCLuíd<is e_ ao final do proje-to produ-
Capital, urna campanha pela beatificação de Dom Ailiônio zírá 18-biihões de quilowatts/hora/ano, o que representa mais 
de Almeida Lustosa. Na oportunidade, Monsenhor Francisco de 50% do consumo futuro de energia elétrica da região Nor-
Pinheiro Landim foi indicado pelo Cardeal Arcebispo de For- destina, com a geração de cerca d~ 25% de todo o potencial 
taleza, Dom Aloísio Lorscheider, pelo Clero-~ pelas_institu}:_ lliQ~l_étrj_ç_p __ da __ re_gião. _Mesmo antes do funcionamento de 
ções pias para presidir a comissão que se incumbiria do as- sua primeira turbina, previsto para agosto do próximo ar:.to~ 
sunto. a construção dessa hidrelétrica teiri"t:i'aiido grã.ndes benefícios 

Lembro7me de que a Catedral de Fortaleza encontrava-se imed.ia_tos, para o No~deste, prin~:::ipalmente para A lagoas e 
repleta de fiéis, que se desejavam integrar na campanha meri- Sergipe, com -a Criação de milhares de novos empregos, am-
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pliando o mercado de trabalho e estimulando a área de presta
ção de serviços e setores do campo industrial, provenientes 
dos investimentos que vêm senao ·realizados, estimados em 
cerca de 3,2 bilhões de dólares até o final do projeto. 

Dessa forma, antes de produzir energia, Xingó já-promo.:. 
veu em nosso Estado o surgimento de uma nova cidade, deno
minada Canindé, ligada à malha viária de Sergipe por uma 
rodovia pavimentada de 100 quilômetros, que benefiCiará uma 
extensa área de grand~ potencial para a agricultura irrigada, 
destinada à produção de alimentos, criando possibilidade para 
mais de 100 mil novos empregos na atividade rural. 

Pela notícia que tem circulado sobre essas extraordinárias 
finalidades e benefícioS-da usina Hidrelétrica de Xingó para 
o Nordeste e para o País, este assunto, hoje, é do conheci
mento e interesse de grande parte dos brasileiros bem infor
mados. 

Sr. Presidente, não poderia deixar de registrar, com ale-· 
gria e entusiaSMo, a minha satisfação ao ler uma pequena 
nota no Correio Brazilieose, edição de 21 do corrente, quase 
perdida entre as manchetes e o grande noticiário dos jornais 
e da imprensa, de um modo geral, relacionado em sua maior 
parte com os eventos carnavalescos deste período. 

Foi no retiro espiritual que fiz, no meu recolhimento 
em casa durante estes dias de carnaval, atualizando a minha 
correspondência e pondo em dia as minhas leituras, que colhi 
esta pérola de notícia, infOrnüiildo o seguinte: 

"A Chesf energizou-esta semana a linha de trans
missão de 230 quilowatts, unindo a_ subestação Paulo 
Afonso - 3, Bahia, com a subestação de Rio Largo, 
Alagoas, ao longo dos 270km de extensão, alimentando 
os Estados de Alagoas, Sergipe e Bahia. 

. Este é o grande acontecimento que marca nlaiS 
nma etapa decisiva da construção de Xingó. Esta linha 
que custou US$5_0 milhões vai transportar, a partir de 
agosto do próximo ano, corri a inaUguraÇão da priineirá 
turbina, a energia ~ ser gerada em Xingó." 

Sr. Presidente, esta rede-construída para operar em até 
SOO quilowatts, construída com roteiro e especificações técni
cas adequadas e previamente definidas, permitirá no futuro 
a alternativa de interligar a subestação de Xingó com as subes
tações de Paulo Afonso- 4 e Messias, melhorando, no pre
sente, o funcionamento de grande parte do sistema Chesf 
e proporcionando em um futuro próximo o escoamento de 
energia gerada pelo complexo hidrelétrico de Xingó, a partir 
da sua primeira turbina que começará a funcionar em agosto 
do próximo ano. - - - - -

É com grande satisfação e entusiasmo que registro esse 
evento fundamental para o cumprimento da programação es
tabelecida nos cronogramas de funcionamento da hidrelétrica 
de Xing6 - antes sonho e já realidade - para melhoria 
das condições d5 vida de 40 milhões de brasileiros que serão 
beneficiados cour o programa que a energia de Xingó trará 
para a região nordestina e para o Brasil. 

Ressalto que a grande obra de Xingó virá beneficiar nove 
estados da região. São eles: Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernam
buco? Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Ceará e Mara
nhão. Portanto·; é -um empreendimento que beneficiará os 
nordestinos e é do interesse do seus representantes, que tam
bém estão ansiosos pela sua conclusão. Essa obra, tenho certe
za, contará com o apoio do Presidente Itamar Franco que 
tudo fará para que seja concretizada no prazo previsto, pois 
representa a necessidade e a. esperança de 1/3 da população 

brasileira que vive e labuta nessa região sofrida pela incle
mência das secas e que tanto carece da atençã_o dos poderes 
públicos. 

Finalizando, Sr. Presidente, desta tribuna, quero me con
gratular com o Ministro de Minas e Energia, Paulino Cícero, 
com quem estivemos, o Senador Albano Franco e eu. em 
17 de novembro do ano passado, para tratar de assuntos rela
cionados com ã coittinuidade das obras da hidrelétrica, ocasião 
em que S. Ex• nos assegurou, conforme determinação que 
recebera do Presidente Itamar Franco, o cumprimento desse 
cronograma; e congratular-me, também, com o corpo diretivo 
e- funcional de Xingó pelos resultados admiçáveis que vem 
alcançando e que honram a capacidade técnica. laborial e 
criativa do trabalhador brasileiro, pois esta é, na realidade, 
mais uma obra que enâltece _a inteligência e a grandeza da 
Nação brasileira. 

Sr. Presidente, junto com o meu pronunciamento, peço 
a transcrição da nota a que me referi, publicada no Correio 
Braziliense, edição de 21 de fevereiro de 1993, intitulada: 
"Chesf anuncia: energização da linha de Xingó". 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SENA
DOR LOURIVAL BAPTISTA: 

Correio Braziliense 

CHESF ANUNCIA ENERGIZAÇÃO 
DA LINHA DE XINGÓ 

21-2-93 

Recife- A Chesf energizou esta semana a linha de trans
missão em 230 quilovolts, unindo a subestação de Paulo Afon
so III (Bahia) com a subestação de Rio Largo (Alagoas), 
ao longo de 270 quilômetros de extensão, alimentando os 
Estados de Alagoas, Sergipe e Bahia. O empreendimento 
resultou num investimento de 50 milhões de dólares, finan
ciado pelo Banco Mundial (BIRD). A linha vai transportar, 
a partir de agosto do próximo ano, a energia a ser gerada 
na Hidrelétrica de Xingó. 

A energização provisória em 230- quilovolts foi signifi
cativa para o sistema de transmissão da Chesf, proporcionando 
a redução de 20 megawatts médios nas perdas de transmissão, 
melhorando os níveis de tensão das subestações de Angelim 
(Pernambuco) e Rio Largo, e aperfeiçoando o atendimento 
à Celpe (PE), Ceai (AL) e à Salgema, maior consumidor 
industrial da Chesf. informa o Diretor de Planejamento e 
Operação, Roberto AlcofOrado. Além disso, evitará a inter
rupção no fornecirriento de até 70 megawatts, em casos de 
desligamento das linhas de transmissão-de 500e 230quilovolts, 
na área. · 

A linha foi construída para operar em 500 quilovolts, 
com a rota previamente escolhida permitindo no futuro o 
seu seccionamento e, assim, interligar a substação de: Xingó 
com as subestações de Paulo Afonso IV e Messias, proporcio
nando-o escoamento da energia gerada pelo Complexo Hidre
létrica de Xingó. 

OSR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- V. Ex• será aten
dido. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jarbas Passarinho. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA. Pronuncia 
o seguinte discurso.) -Sr, Presidente, Srs. Senadores, faço 
hoje uma pequena declaração de apoio a Cuba. Os_ jornais 
publicam o resultado de uma eleição direta, a primeira em 
34 anos, realizada na ilha dirigida pelo Sr. Fidel Castro. 
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A democracia está avançando tanto em Cuba que foram pelo Governo para fazer qualquer denúncia correspondente 
589 os candidatos, e todos foram eleitos. Esse é um r~sul_t:;tdQ a qualquer_ desvio chamado contra-revolucionário. 
fantásticot E foram eleitos por uma circunstância: bastava Sr. Presidente, _a minha breve oração é exatamente para 
que obtivessem 50% da votação de ace_i~'!!i~o da_çé_c;L!!!ª=-tl_J}A~·-~-~!!_Q:g_Q~que se está passando em Cuba. Para nós, fora de 

O mais interessante é que o-premier, o Presidente, que qualquer dúvida, isso significa um avanço que deve ser sauda-
poucos chamam de ditador, Fidel Castro (e que tem no Brasil do e_ é a razão pela qual estqu _ n_a tribuQ~ er:cerrandQ_es_tas_ 
certos admiradores, a tal ponto que quando (~e~ u~a_ viª~m _minhas. palavras. 
ao _exterio~, Obrigatoriamente, passam pe~a ilha de <;ubaf, 0 Sr. Eduardo Suplicy --Permite-me v. Exa um aparte? 
o ditador dtsse uma frase realmente antológtca, que os Jornats 
de hoje publicam com muita ênfase: ''O tempo passa -e os 
corredores, mesmo de maratona, se cansam;-de maneira que 
estou pensando em deixar o governo daqui a 5 anos". É _um 

O SR. JARBASPASSARINHO -Com prazer, ouço V. 
Ex~, nobre Senador. 

avanço fantástico. ---~=--:o Sr. EduãrdO-SU:plicy _:.::prezado Senador Jarbas Passa-
Recordo-me bem, Sr~ Presidente, do tempo em que de_sta rinho~ julgo importante que V. Ex~ faça essa saudação -ao 

tribuna defendia o Presidente Figueiredo- e nurtca fugi desse que co11sidero_ um passo na direção da democratização de 
compromisso com o movimento -~fvicp,;-@litar ae-~ 19t)~_=:._e_ _ C_uba. Compartilho com V. E~ a opiilião de que seria um 
éramos sempre chaffiados de ditadura mi_l!t_~r.__ __ _ __ passo mais adequado, mais importante, mais significativO; a 

Eu vi uma ditadura militar no Peru, quando era Ministro ser efetivamente saudado c_om alegria por todos aqueles que 
da Educação. Havia urtia reunião de todos os_minístros da realmente batalham por democracia no Brasil. no mundo, 
OEA e coube-me saudar o governo do Presidente e General em todos os países, se tivesse havido eleições. em Cuba, com 
Juan Velasco Alvorado. S. Ex•, na hota do agradecimento, partidos de oposição particípandõ, com a- Possibilidade do 
disse que o Peru estava disposto a ter um regime para puxar livre debate - não apenas para os candidatos do Partido 
a orelha direita do irmão poderoso da direita, que eram os Comunista em lista única, incluindo, desta vez, o próprio 
Estados Unidos, e a orelha esquerda do irmão poderoso da Presidente Fidel Castro - com a possibilidade de estarem 
esquerda, que era a União Soviética. En!ã<:J, d_~i-~e __ conta çQm,petindo adversários que apresentassem suas sugestões e 
do poder fantástico que o Peru poderia ter, a·partir daquele suas idéias para o país por intermédio dos meios de cOmuni-
momento, acreditando que poderia justament.e puxar a orelha, caçá.o~ falo como Senador, líder e membro do Partido dos 
como ele disse, ou advertir ou criiicaf as duas superpotências Trabalhadores, que, efeti~~mef!!e, ao longo de sua existência 
do 'mundo. d_~ tre~;allos, tem tido uma postura de fratemídade com 

Todos os ministros e generais eram fardados, e o _meu relação a Cuba e mesmo um diálogo fraterno com o Presidente 
correspondente, General Risll_eiio, convidou~ll!~ _ _p_~rª-__ C-9_Ill;tç_:-___ Ed_e_l_Castro,_ sem deixar, entretanto, a cada_ momento, de 
cer o Ministério da Educação no Peru. Fui até lá, Sr. Presi- expressar a opinião relativamente à natureZa do Sistenla cubã
dente, e vi todos fardados também: generais, ministros,_çoro- r:to_;_consideramos que é preciso levar em conta todas aª condi
néis. Apenas uma pessoa estava à paisana: um_~ Senl;Jç_ra _ _gu~_ çQ_~_s_ que, primeiramente, levaram o povo cubano a deflagrar 
passou- não sei se era sargento -e estava presente à reunião uma revOlução contra um regime que era, por todos os modos, 
dos Ministros da OEA~ _ _ _ _ _ ----------------=--===---~-=-aben_çoad_o, caracterizado por beneJiSes, pelobene_plácito d() 

Essa recordaçãO me veio à mente exatamente é!&_Qr_l!_pç,.r_- Go~e_rno _norte-iüneticano, para ali serem ii:tstaura_d.ãs unia 
que inúmeras vezes, nesta tribuna, enfrentei uma poderosa ditadura e diversos governos, mas que culminaram com ~ 
oposição. V. Ex~. que hoje nos preside, já era um Deputaclo ditadura que foi caindo de podre, a de Fulgêncio Batista. 
de oposição pelo Acre, na Câmara dos Deputados, e .4~pois E ali, então, Fidel Castro-liderou um movimento que tinha, 
veio para o Senado Federal. É evid~nt~_q"!:~ ~~ ~l_!_fQ_~e a!~-::m~ _illi:lu_siy_e_,_ o grande apoio da opinião pública mundial. Pouco 
àquela definição de MauriCci Duverger, que dizia que demo~ a pouco, Fidel Castro firmou um regime que teve por objetivo 
cracia existe onde os governados elegem livre~ente os goy~r- a -construção do socialismo, com a implantação de um regime 
nantes, e os partidos de oposição podem chega~ ao P?~er, -~Qb __ o_ ç_ot;J;~.anc;lo dç __ um_ partido único, o Partido Comunista, 
se analisássemos isso até o limite dos prefeitos naquela altura, que, na sua avaliação, deveria, por um largo tempo, instaurar 
teríamos uma democracia municipal no Brasil, e não eleição o que se chamou a necessidade de um regime com um partido 
direta para governador e menos ainda para Presidente da ún_ico_._ Q_G_ovef!1q_dps __ E_st_açlos_Uoid_o_s anteriormente ajudara 
República. - - ---- --- ---u_m-ri::gime odiento, que realmente, por todos os indicadores 

· De qualquer modo, havia um pulmão pelo qual a demo- sociais, frustrava os anseios não apenas de democracia, mas 
cracia ainda respirava. Havia uma possibilidade de transfor- também de participação económica e social para todo o povo. 
mar o Senado numa caixa de ressonância e atravésc;!_el~-~~egar Esse mesmo Governo, então, passou a liderar um movimento 
a toda publicação- que se-fazia no Brasil. - de boicote ao regime cubano. Embora progressivamente os 

A partir do Governo do Presidente Castello Branco, governos dos países da América Latina passassem a se liberar 
quando não havia censura à imprensa, e do Governo do Presi- -da pressão do Governo dos Estados Unidos para acampa
dente Geisel, e depois no período do Governq d_o f>!esi9ente_ nha_rem suas ações de .boicote ao regime cubano, tendo, inclu
João Figueiredo, toda censura desapareceu também. si_ve, 9 BraSil :-já ao tempo dos governos dos guais V. Ex~ 

Hoje, o que vejo é que os adoradores de _<:_ul;Ja_ ~azem participou como Ministro, tanto nas fases do Governo Figuei
uma saudação especial ao Primeiro-Ministro: eles Ilãõ-dizem redo e, especialmente, durante o Governo Collor- se-aproxi
"o ditador". Que resultado poderia ser diferente em uma mado e restabelecido as relações diplomáticas e comerCiais 
eleição em que apenas há uma lista única de- candidatos, para com Cuba, os Estados Unidos, até hoje, insist~m em dificultar 
que o povo a aceite ou não, dentro de um regime de delQ,Ção o que poderia ser uma abertura pulmonar, até para que Cuba 
permanente, a delação do quarteirão'? Cada quarteirão com viesse a provar a possibilidade de o seu regime e. sua expe-
~~ delator: a pe_s~~~ que é ~~:upada, preotl.ipâda e mantida ciência social se tornarem efetivamerite Válidos sem o cerco 
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económico que o Governo dos Estados Unidos continua im
pondo. 

É interessante observar. a respeito dessas citações do 
Presidente Fidel Castro, que, após muitos anos, pela primeira 
vez, ele passou a fazer elogios ao Presidente dos Estados 
Unidos, no caso, o novo Presidente Bill Clinton, afirmando 
que ele não parece ser um homem beligerante, mas um homem 
de paz e de ética. Ele faz um paralelo entre ele e seus anteces
sores republicanos: George Bush, Ronald Reagan, para não 
falar de outros ainda, como Richard Nixon. Eu gostaria de 
ressaltar que, se o Governo Bill Clinton, dos Estados Unidos, 
realmente promover uma relação de maior abertura, com base 
na ética e no efetivo diálogo com o governo cubano, quem 
sabe seja possível uma saída pacífica para uma transformação 
que assegure inclusive a Cuba uma experiência _ond_e_os_valores 
importantes que foram ali colocados, como os de busca de 
justiça, de solidariedade, de fraternidade e de maior-igualdade 
entre os povos, possam tornar-se compatíveis com o grande 
anseio da Humanidade inteira, que é o de liberdade e de 
democracia. Avalio que o Brasil, em especial, seja um governo 
que pode ajudar nessa direção, nesse diálogo. Sinto muito, 
Senador Jarbas Passarinho, que, em virtude de condições do
mésticas, internas, não tenha tido sucesso a política, iniciada 
pelo Governo Collor, de aproximação e de diálogo respeitoso 
com o Presidente Fidel Castro, que esteve aqui na ·posse-do 
ex-Presidente. Foram muitO interessantes os diálogos havid9s 
- V. Ex~ deve ter participado deles. Eu mesmo tive oportU
nidade de dialogar com o Presidente Fidel Castro nmita au
diência privada que teve com a Prefeita Luiza Erundina e 
comigo, por ocasião da sua visita ao Brasil para a posse do 
ex-Presidente Collor. Ele esteve em São Paulo, onde foi rece
bido pelo então Governador Orestes Quérc1a~_ ~ ·convidou 
a prefeita e a mim para um longo. diálogo. Lembro - permi
ta-me alongar um pouquinho o aparte, nobre Senador Jarbas 
Passarinho -que, a certa altura, o Presidente Fidel Castro 
perguntou à Prefeita, que estaVa no seu primeiro -ãriO de man
dato -eu era o Presidente da Câmara Municipal - quantas 
crianças estavam fora da escola na cid_adl! de _ _São _Paulo. A 
Prefeita Luiza Erundina respondeu que cerca de 300 mil crian
ças ainda não tinham conseguido vaga em escola. O Presidente 
Fidel Castro disse: ''Puxa vida! São Paulo. com. .. tanto cresci
mento, com toda essa riqueza que se vê por aqui, ainda não 
tem todas as suas crianças na escola? Em Cuba, estamos cons
truindo escolas especiais para crianças- êom algum tipo de 
problema: de um lado, para aquelas com talentos excepcio
nais; de outro, para aquelas coro_ alguma deficiência, Seja 
visual ou de outra natureza". Há pouco;·falava-se aqui sobre 
a questão da saúde. TOdos sabemos como Cuba desenvol
veu-se extraordinariamente nas áreas da Saúde e da e_ducação. 
Estive nesse país em 1988 e pude constatar as conquistas im
portantes que se conseguiram lá. Não se pode agora simples
mente ignorá-las, pois são conquistas de um povo que se sacri
ficou profundamente diante das dificuldades por que passou 
e continua a passar a economia ·cubana. Trata-se de urna expe
riênCia riOtáVel para a Humanidade. Quiséramos nós, do Par
tido dos Trabalhadores, que ela pudesse ser compatível com 
a democracia. V. Er' lembrou, em seu discurso, que há, no 
Brasil, simpatizantes do regime cubano, pessoas que às vezes 
or. Quem sabe V. Ex~ estava se referindo, por exemplo, a 
alguns membros de meu Partido, pois alguns de seus membros 
têm uma simpatia muito grande pelo governo cubano. Somos 
um partido fraterno e solidário com os cubanos, mas temos 
restrições contra o seu regime, pois, nos estatutOS do Partido,. 

está registrado o objetivo de construção do socialis.mo com 
democracia e pluripartidarismo. Portanto, assinalo aqui que 
o Partido dos Trabalhadores é solidário e compreensivo, mas 
tarribérn fraternalmente crítico em relação ao sistema cubano. 
Gostaríamos que o Brasil colaborasse, quem sabe agora até 
com esses passos novos, para qúe Cuba venha a compatibilizar 
os seus anseios de construção_ de uma sociedade __ Qlai_s_ justa 
e fraterna com as características do socialismo que sejam efeti
varnente- compatíveis coril a demoCracia, a liberdade e o respei
to ao ser humano. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Nobre Senador Eduar· 
do Suplicy, agradeço muito o aparte de V. Ex\ até porque 
e1e ficou maior do que a minha pequena saudação; e ficou 
maior, porque V .. Ex~ desenvolveu uma tese, e espero, um 
dia, termos oportunidade de discuti-la mais amplamente. 

Em 1959, eu era ainda major e escrevia para dois jornais, 
especialmente no Pará: um jornal diário e um jornal que 
era editado pelo Arcebispado do Pará. Neles, saudei a Revo
lução cubana, porque a impressão que tínhamos da ditadura 
de Fulgêncio Batista era a pior possível. O surpreendente 
para nós, nessa altura, Senador Eduardo Suplicy, era que 
o Partido Comunista cubano era aliado, participava do gover
no de Fulgêncio Batista. Justamente naquela altura, o que 
se via: era exatamente urna ditadura da pior qualificaçáõ, total
mente dominada pelos Estados Unidos, e Cuba transfOrma
va-se apenas num local de turistas americanos e de explora
dores da indústria, especialmente a de tabaco. Só em dezem
bro de 1961 - V. Ex• há de estar lembrado, perito como 
é, experto com "x", felizmente não com "sn, em matéria 
de Cuba- foi que Fidel Castro se declaro_u comunista, marxis
ta-leninista - acho que foi até uma adesão a partir desse 
momento. Porque o Partido Comunista- insisto- combateu 
a sua luta libertária. 

O que me chama a atenção profundamente é esse antago
nismo _entre um suposto humanismo socialista e aquilo que 
aconteceu no socialismo real. V. Ex•, muito habilmente, com 
muita categoria e com à fidalguia que todos nós lhe reconhe
cemos, fez questão de salientar que Cuba tem também os 
seus lados positivos e que o Partido de V. Ex~ defende esses 
lados, desde que eles sejam compatibilizados com a liberdade. 
Muito bem. Esse é um dos pontos fundamentais dos erros 
que o capitalismo, sobretudo o chamado capitalismo selva
gem, deixou ao mundo. Numa única vez em que visitei um 
país comunista- a Bulgária- representando o Senado numa 
reunião interparlamentar, não vi uma criança mendiga na rua 
ou fora de escola. Entretanto, sabemos agora o que era 

a Bulgária. 
V. Ex~ é um homem com tradição de luta pela liberdade, 

mas permita-me estranhar quando V. Ex• fala do seu Partido. 
Em primeiro lugar, o Partido de V. Ex• não é monolítico: 
ele tem várias tendências internas. Temos, até hoje, os trots
kista:S, que não abrinim mão; absolutamente, de fazer um 
sistema totalitário como Trótski previa. Tivemos os stalinistas. 
Fidel Castro era um stalinista - V. Ex• sabe disto melhor 
do que eu. E sabemos, hoje, o que íSso significá a partir 
do discurso corajoso de Kruchev no XX Congresso do Partido 
Comunista naquela altura. 

A violência contra a pessoa humana, Senador, justificará 
não ter nenhuma criança fora da escola? A violência contra 
a dignidade pessoal justifica, por si, a necesSidade de dar 
um amparo à saúde, que é falha em outros países? 

Senador Suplicy, fiquei abismado quando li o relato sinté- . 
tico de Armando Valadares- V. Ex~ naturalmente o conhece. 
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Fez parte, como um dos comandantes de coluna, da Revolução Nunca neguei a nossa falta de liberdade no momento 
de Fidel Castro. Em 1961, quando Fídel Casº"o se çieclarçu a_u_toritário. Ainda recentemente escrevi sobre isso. Nunca 
comunista, ele, católico praticante que era e não comunista, re_cuei, pela minha dignidade pessoal, da responsabilidade que 
reagiU. E bastou-lhe a rcação para ir par~-~_ cad~j_a pqr -~o_ a~sumi a partir do momento em que participei de governos. 
anos, mandado que foi por um homem que, dominando o Agora, não posso assumir também os excessos? porque nun~ 
país, dominava também o Judiciário. Ele era quem condenava, os pratiquei. Governador revolucionário, jamais coloquei 
e pelo número de anos que desejava fazê-lo. Esse ___ ttom~_m _quem quer que fosse, por um minuto sequer, na prisão. Todos 
ficou na cadeia por 20 à nos_. aperias pelo cri~ e d~ s~r contra-_____ aqueles que, pela corrupção no Estado do Pará - que era 
revolucionário, na--medida em que não aceitou o comunismo. muito mais corrupção do que subversão - estavam compro-

Uma passagem desse livro faz-me emocionar-me 3inda metidos, foram levados a julgamento com o seu direito de 
agora, quando lhe falo, Senador Eduardo Suplicy, e o faço defesa assegurado. Depois, infelizmente, tive qu~ assinar, por 
prestando uma homenagem a V. Ex~ pelo que acabou de lealdade aos meus Presidentes, os atas de cassação que não 
dizer, por mostrar também a sua inconformidade com o pro- deram direito de defesa. 
blema da falta_ de liberdade. Esse homem conta que, para Um dia se há de falar sobre isso; sobre Costa e Silva, 
ser desmoralizado nas prisões que lá existiam - o lívro dele como eu o via, sobre como sofria nas reuniões, como, por 
está aí publicado- em determinados momentos, qunw_peni- exemplo, no dia em que o Conselho de_ Segurança cassou 
tenciária repleta de presos políticos.,.- E aí, sim, cha:mo presos o nosso hoje Senador Mário Covas. O Presidente Cost3. e 
políticos, e não apenas aqueles que, no Brasil, por exemplo, Silva dizendo da dor que lhe cabia no momento de fazer 
lutavam de arma_ na mão para derrubar o Governo. Estes isso, porque ele tinha grande admiração por_ Mário Coya_~. 
não eram bem presos políticos. Considero -preSo pOlítico aque- Mas Mário Covãs: tiriha partlcipã.do do movimento da chamada 
le que é condenado por delito de con~iéncia_,_flQ! _9j~_ç9_r_&ar __ frel}t~- ADJ.pla, dirigida por Carlos Lacerda, que procurou, 
da filosofia do governo. V. Ex~ não estava aquí, mª_s _Ç>s _q_ll~ 'G:Qmo ~-~P~mos, Juscelino Kubitschek, João Goulart e Leonel 
estavam aqui comigo nesse meu terceiro mandato podem tes- Brizola, não tendo sido recebido somente por este último_. 
temunhar que nunca, naquela tribuna, deixei de_ reco_nh~c-~~ _---~ª~-~!ª_!,!_ma t_~ntª-ti_va de_de~rul?_~_r 9-_G_gxe_rno. ~j,g_el Ca~t[9 
que vivíamos um regime autoritário. Apenãs eu não -admítía --~uníciou;-úein9u e_-fi_Oã.nciol! guenilha no Brasil. Sabemos 
que disséssemos que vivíamos um regime totalitário, porqUe -que pa-ssa como verdade por aí que ele tem até Lima eXPressão 
havia uma diferença muito grande. Pois bem, esse hmnem muito dura c;_m relação ao Governador Leonel Brizola, cba-
conta que na penitenciária, para desmoralizá-los, havia mo- mando-o de el ratón, porque ele lhe teria dado não sei quantos 
mentes em que os guardas entupiam a passagem do esgoto, milhões de dólares que não teriam sido realmente aplicados 
fazendo com que os excrementos se ·act..-murassem;- depois, na guerrilha. 
indicavam um deles - e uma vez .Armando Valadares foi É, portanto, o momento de fazemos uma reflexão, e 
indicado- para entrar naquele esgoto e desentupir- portan- fico muito feliz quando vejo um homem da postura de V. 
to, mergulhando no excremento - aquilo que propositada- Ex\ com a fidelidade que tem ao seu pensamento libertário, 
mente tinham entupido para impedir a vazão. fazer o elogio das conquistas da saúde e da educação, mas 

Isso_ para mim, Senador Eduardo Suplicy, e tenho certeza sabendo que f:?SSas _ c_ofl,quistas são esmaecidas, são pratica-
que para V. Ex~ tambt:!m, não justificaria, em hiPótese àlguffia,- -inente destruídas a partir do momento em que a dignidade 
a razão de ser para poder dar escolas às crianças e 1i~~çl_e d() home_rn é levada a zero, a nada, até ao menos infinitor 
ao povo. Evidentemente, o q~e desejamos t~r é um de?ate o Sr. Lourival Baptista_ v.- Er- me permite um aparte? 
desta natureza: vale a pena Isso? O comumsmo marxista, 
o chamado socialismo real, foi capaz de combi!lj)r _ _o )!urn_ª:
nismo que Marx pregava com a reãlidade qUe- se_ fazia em 
cada país? Hoje sabemos tudo isso depois da queda do muro 
de Berlim. E sei de homens, como V. Exa, no Partido, que 

.. O SR. JARDAS PASSARINHO -Ouço V. EX', nobre 
Senador Lourival Baptista. 

me dão uma grande esperança: de que a prevalência dos valo- O Sr. Lourival Baptista- Eminente Senador Jarbas Pas
res da liberdade e _da dignidade humana podem ~nvi_ver _até sarinho,_ estou ouvindo o discurso de V. Ex~ corh muita aten
com a pobreza e a miséria; o que elas não podem é conviver ção. Eu, que sou o mais maduro desta Casa, ouvi, nesses 
com a falta de dignidade pessoal, com o quarteirão policial, 23 anos que aqui estou, muitos discursos, mas a manhã de 
que faz com que não se tenha a possibilidade de conversar hoje me enche de alegria e contentamento com as palavras 
entre três pessoas, com medo de que uma_ dei~~ sej_a_policial do Senador Suplicy, as justificações que deu, e as afirmações 
e faça uma denúncia à polícia, para &ererii p-resas em seguida. de V. Ex•, que conheço nesses· anos todos, como Senador 
É o caso_ do filho que recebeu um momumento em Moscou e como Ministro que foi várias vezesr -V. Ex•, hoje, brilhou 
por ter denunciado o pai. Era o momento dos kolkhozes, mais uma vez nesta Casa, e o ouvi com muita atenção. No 
das fazendas coletivas. Esse homem tirou,_ fu[tQ~_Qara s_g_ª __ ----ª-!!Q_ passado, pela primeira v~z._ fuj aq t;?Xteri9r, ~ndicado que 
familia, uma parcela daquilo que- tinha- Sido--produzid~·-~- o f~i p~lo S.enho~ P_res~dente qa g~pública para representá~Io 
seu filho o denuncíou. Ele foi preso e o filho ganhou o monu- na posse do Presidente de Gana. Lá,- o presidente havia sido 
mento do herói da Revolução. _deposto há seis anos, e eu estaria presente à posse do novo 

Tenho horror, Senador Suplicy, de coisas dessa natureza. presidente que tinha sido eleito. E vi a democracia funCiow 
A minha vida já é longa, e já vi passar pelo mundo muitos nando. O governo elegeu 200 deputados e a Oposição, seis
ditadores. V. Ex• mesmo, em seu aparte, todas as vezes em Foi ~ssa a democracia que vimos em Gana e Que estamos 
que se referiu a Fidel Castro, chamou-o de presidente_. E vendo, agora, em Cuba, com a declaração dada pelo Presi
cansei de ouvir nesta Casa referêndas a:- ineUS -presláerttes âente Fidel Castro. Ficamos alegres, satisfeitos! felizes, deino
como ditadores. E havia, sem dúvida, uma diferença brutal cratas que somos e sempre fomos. sempre com urna posição 

. da forma de ditadura que se estabelecia. definida. 

I 
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OSR. JARBAS PASSARINHO- Obrigado, nobre Sena
dor Lourival Baptista. V. Exa, realmente, aqui no Senado, 
é um dos nossos referenciais PiiilCipais e um companheiro 
meu nesses mandatos todos; de maneira_ que V. E:~~ pode 
testemunhar, exatamente, a posição que sempre tomei, aqui, 
neste tipo de combate. Nunca fiz do anticomunismo uma in
dústria; ao contrário, ao meu tempo de jovem, no Clube 
Militar, defendendo o monopólio do petróleo, fui tido até 
como criptocomunista.._ Depois, fui saudado aqui, por antigos 
esquerdistas, como sendo coronel fascista-hoje já riáo pode
mos chamar esquerda, direita, centro, que felizmente não 
existem; o que existe hoje é uma diferença muito grande 
entre ser humanista e não o ser. Estou, portanto, perfeita
mente a par de como se pode muda_r a declaração_ a respeito 
das pessoas por mera conveniência de ordem pessoal ou pelo 
ódio. 

Agora, o que acho fundamental~ Senador Eduardo Supli
cy, V. Ex~ que é uma pessoa importante no seu Partido, é 
que se faça este tipo de _reflexão_: se se justificil, na passagem 
da vida humana, que alguma pessoa como _Hitler tenha seus 
lados positivos. V. Ex~ encontrará nazistas que dirão: -"Ele 
elevou a Alemanha. A Alemanha estava no chão, estava no 
pó da derrota, lambendo as botas dos aliado.s, que lhe tinham 
imposto um Tratado de Versaitles inteiramente opressor. Foi 
um homem que fez as primeiras auto-rotas_nO mundo". Então, 
haverá também pessoas_ favoráveis. De Staliri dirão- também 
os seus defensores: "Foi um homem que conseguiu consolidar 
o regime socialista, que fez a indústria pesada da União SoVié
tica e conseguiu depois-razer com que o país crescesse, i::omõ -
uma superpotência, para-enfrentar ós Estados Unidos". Todos 
têm o seu lado positiVo -e õ seu lado negativo. 

Os romancistas sabem que não podem ser maniqueístas. 
Nenhum personagem de romance pode ser totalmente bom 
ou totalmente mau, sobretudo quando os romanc_es traduzem 
exatamente o ponto de vist_a da vida humana. 

Quero agradecer, sinceramente, o aparte -de V. Ex~, Sena
dor Eduardo Suplicy. Creio qtie isSo nos-dá margem pará 
uma continuação, quem sabe, desse diálogo, e não debate, 
entre nós, particularmente para mostrar que os Estados Uni
dos foram altamente responsáveis pelo descaminho que tomou 
a Revolução de Fidel Castro em Cuba. 

O Sr. Eduardo SupUcy - Pennite-me V. Ex' mais um 
aparte, nobre Senador? 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Ouço V. Ex', Senador 
Eduardo Suplicy. 

O Sr. Eduardo Suplicy -Primeiro, quero ressaltar que 
também li o livro de Armando Valadares e diversos de seus 
depoimentos. Preocupam-me muito essas-ações relativamente 
àqueles que foram perseguidos politicamente pelo regime cu
bano. Mas ressalto que considero bem diferente o que sucedeu 
com Hitler e Alemanha e o que se deu com Fidel Castro 
e Cuba; eu não os colocaria, de forma alguma, num mesmo 
plano. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Se V. EX' me pennite 
um contra-ataque, não estou fazendo comparação como iden
tidade. Estou dizendo que há sempre os que defendem pontos 
de vista diferentes e que encontrariam, então, cõmo defender 
os nazistas. Infelizmente, vejo agora, até com grande apreen
são, o movimento neonaZista não apenas na Alemanha, mas 
talvez na Europa. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Muitas vezes os excessos de. 
um lado acabam resultando em excessOs de outros. Quando 
estive _em Cuba, verifiquei que a imprensa de lá restringe-se 
praticamente ao jornal Granma e outras publicações do Par
tido Comunista. Em que pese, contudo, a falta de liberdade 
dos meios de comunicação;-uina vez que estão sujeitos ao 
controle governamental, o fato é que em Cuba, hoje, pratica
mente toda a população Pode ouvir os meios de- comunicação 
dos Estados Unidos, por exemplo. Neste caso, provavelmente 
-não sei, porque eu não_ estava lá -as transmissões estavam 
propugnando o voto branco, o voto nulo. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Permita-me interrom
per, Senador Eduardo Suplicy: essas pessoas podiam ouvir 
essas transmissões sem conseqüências policiais? 

O Sr. Eduardo Suplicy- Sim, esta observação ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Por Deus! Ocorre o 
que acontecia na Alemanha Oriental em relação à Al~manha 
Ocidental no passado: quem ouvisse Voz da América, etc., 
já estava com sua ficha na polícia. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Não foi propriamente_assim, 
Senador Passarinho. Tanto é que a destruição do regime exis
tente na Alemanha Oriental, em boa parte, deveu-se à comu
nicação intensa que passou a haver entre as duas Alemanhas, 
inclusive com a transmissão de programas. Em Berlim Orien
tal, as pessoas podiam assistir aos programas de televisão 
de Berlim Ocidental. Isso até contribuiu para a unificação 
da Alemanha. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Esse é um assunto 
em que, depois, eu gostaria de merecer a honra de um debate 
com V. Ex• 

O Sr. Eduardo Suplicy - Com prazer. Em Cuba hoje, 
existe uma liberdade relativa de expressão. que faz com que 
. muitas pessoas estejam amargamente fazendo protestos aos 
turistas. 

O SR. JARBAS PASSARINIIO- V. Ex' há de me descul
par com relação a essa qualificação de "liberdade relativa". 
Quando eu já não era mais Líder aqui no Senado, na .época 
do Governo Geisel, o Presidente inventou uma "democracia 
relativa". Isso foi objeto de grande gozação por parte da 
imprensa brasileira. AgOra, estamos vendo a ''liberdade relati
va" de Cuba. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Senador Jarbas Passarinho, 
gostaria que qualquer observação minha fosse vista como uma 
tecomendação para que em Cuba, o mais celeremente possí
vel, Fidel Castro e o Partido Comunista abr~IIl politicamente 
o regime para que comecem a en_frentar o grande desafio, 
que é o da humanidade, da eventual possibilidade de um 
dia se tornarem compatíveis os objetivos de construção do 
socialismo com os da democracia. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Receba V. Ex' o meu 
aplauso exatamente por esse ponto central do seu aparte. 

Sr. Presidente, agradeço os apartes recebidos, assim como 
a paciência de V. Ex~ por ver o meu tempo passar sem me 
advert~r. 

Aproveito a oportunidade e convido o Senador Suplicy 
para discutirmos essa tese mais profundamente. Talvez pudés
semos discutir alguma coisa neste Senado, que tem sido mais 
um sepulcro do que propriamente uma caixa de ressonância, 
e chegar a uma conclusão, ou seja, de que a vida vale a 
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pena com dignidade, pois já estava escrito há muito "tempo: 
"Nem só de pão vive o homem." 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENAD.ORES.' ... 
Albano Franco- ~duardo Supl_icy :- Epitácio Cafeteira· 

-Gilberto Mir-ãndã. - Henriq-ue Almeida - Mauro Bene~ 
vides -Nelson Carneiro - Pedro Teíxeíra. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Esgotada a maté· 
ria constante da Ordem do Dia. 

Volta-se à lista de oradores. 
Concedo a palavra ao nobre Senado~-~~dro __ !~ix~_!!~._ __ _ 

O SR. PEDRO TEIXEIRA (PDT - DF. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, estou apresentando à Casa uma proposta de 
emenda à Constituição que visa :a corrigir uma grave injUstiça 
con_~o povó __ (jQ_Qistrito Fe~eral, Q_~yido_aQ.S critérios estabe-

0 SR. PRESIDENTE (Nabo r Júnior).:..._ Esgotado o tem- lecidos pelo texto constitucional quanto à repartição das recei-
po destinado ao Expediente. . . .tas tributárias. . 

Presentes na Casa 18 Srs. Senadores. - COmo 3. ConStítulção- veda a divisão do Distrito Federal 
Passa-se à em -municípios, esta unidade da Federação não tem_ <;lireito 

ORDEM DO DIA 

âs quotas do Fundo .de Participação dos Municípíos, apesar 
_de constituir-se de diversos aglomerados urbanos que se carac
teti7am como verdadeiras cidades. embora não possuam auto
nomia político-administrativa. 

Essa é a situação do Plano Piloto- e das_ diversas cidades
satélites que integram o Distrito Federal, algumas das quais 

Não há quorum para deliberação. Em conseqüência-; fi- com -populações superiores a 300 mil habitantes, como é o 
cam adl.adas as matért'as constantes da pauta, to.das em fase de ---caso Taguatinga e de Ceilândia e núcleos menores, como 
de votação. --- - -- ---- -- ----- Sobradinho, com populações superiores a cinqüenta mil habi-

São os seguintes os itens adiados: - tantes, e que iião -faZem jUs às parcelas do Fundo de Partici-
1 pação dos Municípios de que trata o art. 159~ inciso I, alínea 

b, da Constituição Federal. Enquanto isso, diversos municf-
PROJETO.DE LEIDA CÂMARkN• iO-DEl992 ____ píos brasileiros -~uitas vezes criados apenas para f~er jus 

' . a uma maiOr quantidade de parcelas do Fundo de Participação 
dos Municípios - possuem populações que mal chegam aos 

(Em regime de urgência, nos termos dO ar{. 3_36, i, do - 5-mil habitantes e são aquinhoados com recursos do meneio-
Regimento Interno.) --nado Fundo. 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei d~aCâm-ª--rª ~ ~ _Çomo_se- vê. a situação é extremamente injusta para o 
n9 20~ de 1992 (no 7.445/92, na Casa de origem), d-e iniciãtiva Distrito Federal que, dividido em Regiões AdmiQistrativas 
do Presidente da República, que revoga· -o Decreto-Lei n? onde se localizam as cidades-satélites_ e _o Plano Pi_loto

1 
não 

869, dç 12 de dezembro de 1969, e dá outras providências, se beneficia dos reCursos que seriam Uti.IíZa&)s -parã c~stear 
tendo , -- . : -- - ------ -- ---os-serviços públicos das administrações locais, sobrecarregan-

Parecer favorável, profendo em Plená.Ji(),_Relatq_r_: S~n~:-do, dessa _maneita, o caiXa dO GoYerno_ do Distrito Federal 
dor Valmir Carrtpelo. que já se defronta com falta de recursos, principalmente para 

2 atender a administração das satélites e custear investimentos 
.básicos necessários ao desenvolvimento das mesmas. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 146, DE.1992 

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

Votação, em turno único, do Projeto de Le_i d_a__~~rª 
n' 146, de 1992 (n' 3.354/92, na Casa de origem), de iniCiativa 
do Tribunal Superior do Trabalho, que cria cargos em comis~ 
são na Seeretaria do_ Trabalho da 2~ Região, com sede em 
São Paulo - SP, e dá outras providências, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Sena
dor Valmir Campelo. 

3 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 12, DE 1993 .... 

(Em regime de urgência, ~os termos do art. 336, -c, do 
Regimento Interno.) 

Votação, em turno único, do Projeto de Resoluçã~ -~~- _ 
12, de 1993, que autoriza a re-retificaÇâo -da Resolução _n~ 
92, de 1992, que autorizou o Governo do Estado de Sergipe 
a emitir 395.369.000:00 O.IFTISE. 

Sensível a essa realidade, estou propondo a equiparação 
das Regiões Administrativas do Distrito Federal a municípios, 
3J!_en~s _pa_:p~. 9s _fins_ do disposto na alínea IJ,, inciso I, art_. 
159 do Constituiçáo Federal. · 

Tal medida dará ao Governo do Distrito Federal instru~ 
In~tospara melhor distribuiu !'l'nda nesta unidade da Fede· 

-ração, tendo em vista que, nessa mesma proPosta de emenda 
à Constituição qu~ estou apre~nt_ando,_ co~sta_ dispositivo que 
determina a apliCaÇão integral das parcelas do Fundo de Parti
cipação dos Municípios nas respectivas Regiões Administra
tivas, como forma de evitar que os recursos que lhe cabem 
sejam desviados para outras Regiões e para oti"ttoS fiOS~ desvir-
_t_l:'~.t19Q_ ~ !)ºa fj~alidi!_<le específica de aterider às populações 
locais . 

. Não posso deixar de mencionar o significado que tem 
o Distrito Federal - como todos nós sabemos, Capital de 
todos os brasileiros ~ ao .abrigar a Capital da República 

__ e_~sJilstituiçõeS, o -que lhe acresce atribuições e responsa
bilidades extras enl relação aos demais entes da Federação, 
levando, muitas vezes, a um grande sacrifício das populações 
de-baixa renda das cidades-satélites! que deixam de dispor 
-de recurSOs que são atrelados aos gastos com os encargos 
inerentes à .sua condição de sede do Poder Federal. 
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Pretendemos, assim, com o apoio dos ilustres Colegas 
Congressístas, toínar Dõrma efetiva~-a proposição qtié aqui 
será apresentada e que se impõe como medida imprescindível 
e justa, o que possibilitará melhor atendimento das necessi~ 
dades das populações das Regiões Administrativas da Capital 
da República. · 

O que, na verdade, propugnamos é dizer que aquele 
trabalho, o esforço desenvolyido por aquela grande camada 
das cidades-satélites - na maior parte das vezes, realmente 
brasileiros que aqui apartam de todo o Nordeste e da região 
Centro-Oeste- não tehha uma compensação, quando peque
nos municípios conse·guein, sirriplesmente porque as Regiões 
Administrativas de Brasilia não são equipafãdas aos tnuni~ 
cípios-. -

O que se- pretende é que os recursos provenientes do 
trabalho desenvolvido em Taguatinga, Çeilândia, no Gama 
etc., voltem, como seria justo por medida de equiparação, 
para aplicação na própria cidade satélite. 

É necessária a descentralização para q.,.e os ·municípios 
possam trabalhar com menor encargo. Aqui também se pro
põe que não se desvie das cidades-satélites o fruto dos esforços 
desenvolvidos por aquela comunidade operosa para outras 
finalidades tais como: policiamento- de embaixadas, ajardina
mento de superquadras etc. Às vezes, o esforço não é compen
sado. 

O Sr. Magno Bacelar- Nobre Senador Pedro Teixeira, 
V. Ex! permite-me um aparte? 

O SR. PEDRO TEIXEIRA - Com muito prazer, nobre 
Líder, Senador Magno Bacelar. 

O Sr. Magno Bacelar- Nobre Senador Pedro Teixeira, 
se, historicamente, buscarmos no início de Brasilia a sua con
cepção como DistritO Federal, chegaremos à conclusão de 
que V. Ex~ está coberto de razão. Na realidade, como cidade 
administrativa do Distrito Federal, Brasília propunha-se a ter 
400 mil habitantes. Hoje, no entorno, existem cidades com 
população superior a 600 mil habitantes, como disse V. Ex\ 
em que, de acordo com a Constituição, haveria até eleição 
com segundo turno. Esse fato faz com que Brasília deixe 
de ser uma cidade meramente administrativa e mostra que 
a divisão em administrações regionais não satisfaz, porque 
as necessidades desses núcleos são_bem maiores e justificiarlant 
verbas que não só se destinariam ao DistritO Federal como 
cidade administrativa. Brasília se ressente disso. Louvo V. 
EX'" pelo amor à causa pública e peta iniciativa da emenda 
que propõe apresentar no sentido de que recursos municipais 
atendam, também, às necessidades desses núcleos que se de
senvolveram em tomo de Brasília. Mesmo porque vemos mu
nicípios no Brasil, como disse V. Ex~, que não justificam, 
de maneira alguma, a arrecadaçãq e os interesses políticos 
a que se prestaram; não chegam a pagar as câmaras de verea~ 
dores, tomando-os inviáveis, enquanto aqui, cidade de porte 
considerável, permanece sem recursos, a mercê dos destinados 
pelo Governo Federal para a administração do Distrito Fede
ral. Parabéns a V. Ex~ e conte com o meu apoio. 

O SR. PEDRO TEIXEIRA- Jubilo-me e enriqueço-me, 
Sr. Pre.sidente, Srs. Senadores, com o aparte consciente do 
meu. nobre Líder, Senador Magno Bacelar. 

Na realidade, não fiZemos de Brasília uma "Ilha da Fanta
sia", porque aqui não apertamos somente para fa.zef-âela 
Um terreno baldio para aspirações futuras. Todos os Senadores 
do Nordeste sabem do enorme percentual de nordestinos que 

trabalham e residem na chamada Região do Entorno, nas 
cidades-satélites. 

Não me parece justo _que essa cidade-satélite não seja 
equiparada aos municípios para receber a sua quota, o seu 
Fundo de Particípação. Trabalha-se em Taguatinga, no Gama, 
na Ceilândia e os recursos provenientes desse esforço desen
volvido pela classe empresarial e trabalhadora é canalizado 
para os cofres públicos. Às vezes voltam para outros fins 
menos nobres e até não tão prioritários, porque a prioridade 
fica Condicionada ao Governo central. 

Quando tivermos uma comunidade de base podendo dizer 
que Contribuiu para o PIB, poderemos vê-la exigir que, pelo 
menos, os seus problemas, entre eles o de_ saúde, como bem 
discutimos hoje, saúde comunitária, saúde do bairro, possam 
ser solucionados. Isso só é possível quando os municípios 
disp6em de recursos. As cidades-satélites també_m os têm, 
porque cidade-satélite de 600 mil habitantes não pode simples
mente, como bem explicitou o nobre Senador Magno Bacelar, 
ficar condicionada aos parâmetros do_ início de Brasília que 
era uma cidade administrativa cOhsttuída e, supostamente, 
idealizada por Oscar Niemeyer para 500 mil habitantes. Hoje 
é a Capital da República que abriga, agasalha e resolve o 
problema de todo o seu entorno. 

O Sr. César Dias- V. Ex~ me permite um aparte? 

O SR. PEDRO TEIXEIRA- Ouço V. Ex• com prazer. 

O Sr. Césa~ Di8s- Nobre Senador, gostaria de_ parabe-
nizá-lo pela emenda que está apresentando, pela preocupação 
cívica de V. E~ em proteger a Capital da República. Brasilia 
é um projeto naciOnal. V. Ex' traz essa preocupação e sabemos 
das atuais dificuldades administrativas por que passa Brasília. 
A administração do Governador Roriz tem encontrado sérias 
dificuldades, parcos recursos, porque Brasília ainda não conta 
com um parque industrial implantado. Ouço, com freqüência, 
de um amigo que administra uma das cidades-satélites de 
Brasília, uma reclamação no sentido de que essas cidades 
não recebem Fundo de Participação dos MunicípioS. A emen
da de V. Ex' vem preencher essa lacuna. Estamos prontos 
a colaborar, a diligenciar no sentido de que essa emenda tra
mite .com maior celeridade, porque Brasília é um projeto na
cion<!l e u~ orgulho dos brasileiros. 

O SR. PEDRO TEIXEIRA- Nobre Senador César Dias, 
louvo a sensibilidade de V. EX1' em relação a esta causa, que 
é de todos nós: dar às administrações--condições de terem 
recursos-próprios. Na medida em que as cidades-satélites são 
produtoras e geradoras de riquezas, passam, a exemplo dos 
Municípios, a ter proporcionalidade em relação aos recursos. 

- Nossa luta fica, portanto, enriquecida com o compromisso 
de V. Ex' de apoiar a nossa iniciativa. 

Nossa capital precisa crescer, assim como o Brasil, expan
dindo-se para o interior e deixando o litoral. Sabemo_s que 
o progresso de Estados como Mato Grosso, Tocantins, Rorai
ma e outras deveu-se ao fato de termos deixado as delícias 
do litOral e de envidannos nosso sacrifício e eSforço em prol 
dessas localidades do interior. 

Fico muito feliz e tenho certeza de que as comunidades 
das cidades-satélites haverão_ de agradecer a iniciatiVa qu~ 
estamos propondo. 

Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Senadores. 

O SR- PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Conoedo apala
vra ao nobre Senador César Dias. 
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O SR. CÉSAR DIAS (PMDB- RO. Pronuncia o seguinte que exterminou um jovem o qual trazia mensagens pelos direi-
discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sena- tos humanos e pela moralidade pública, enfrentando nomes 
dores, on~m, com tristeza, falamos do assassinato do Advo- de_projeção e de cargos elevados no Estado que V. Ex• repre-
gado Paulo Coelho, Conselheiro da OAB, seção de Roraima. senta. No entanto, V. Ex~ não se intimidou no seu dever 
Na oportunidade, levei ao conh~cimento desta Ç~a a dispo- de fazer justiça para que os responsáveis por esse assassinato 
sição de ficarmos em estado de vigflia, acompanhando as pro- recebam a punição devida. O Ministro Maurício Corrêa tem 
vidênciaS 3dotadas no sentido de apurar o crime. Sabemos se preocupado com a apuração de todas as causas, todos os 
que a nossa sociedade, principalmente o povo Ill~js _hl!ItlHcie 4~_ITI:_andg_s-"----t_qÇ.oso.s _çrim_es, haja vista que, ontem, fez urna 
de Roraima, entristeceu.:Se com a morte -violenta do ilustre viagem cansativa, in loco, em companhia do nobre Senador 
advogado. ------Eduardo .Suplicy, para verificar a realidade da fuga dos dois 

Sugerimos que a Polícia Federal assumisse a presi9ência ~rimj_Qo_sos no _Estado do Acre. S~ Ex• demonstra preocupação 
do inquérito policial, pedimos ao Ministro da Justiça que, 00111 ~ interdependência dos Poderes, com a autonomia dos 
valendo-se de sua força, de sua preponderância sobre a Justiça Estados, traçando seu esquema de ações no sentido de não 
do País, voltasse os olhos para<? ~osso _E,stac!9·~A_ct_~QH~ªll!QL __ _c_~~-Üil~~If@I~ll_çi~_9_o :e.Qder Federal no Estado. Há, todavia, 
que exiSte- um aclUnpliciamento dO POder Judici!tj9 _!W- QCQJ _ _: ____ --~~~_pf!Qf@I~Q_aQ_~ _d~ÇQ_UeiLteS_de_fatos que estão sendo apura-
rência do assassinato. do$. Não é possível que, em Roraima, sendo a imputação 

Paulo Coelho lutava pelas minorias, b_uscava a justiça do çrimç._ feita a_ u_m_ presidente do Tribunal de Justiça, a um 
social, denunciava irregularidades. Houve discordância_s no desembargador, a investigação fique sob a égide de quem 
que tange a alguns a tos do Governo do Estado e nomeações ~ ~ ll)e está subordina~cio. Há excepcionalidades. Gostaria de for-
do Poder Judiciário, contra as quais o advogado entrou com mular um apelo ao Ministro da Justiça para que esses escrú-
ações na Justiça. Talvez essa seja a principal causa da morte_ pulos sejam também_~_xaminados quando a matéria é tão ex-
de Paulo Coelho. ___ _ _ pre:_~sivª._Nª .Y~J'.da_d_e_,_a_respeitabilidade pela autonomia pode 

Hoje vimos no Jornal O Globo a seguinte notícia: ser examinada e passar pela ó~bita federal, avo_car o inquér~to. 
"Justiça demite oito -Susp"eitos do ãssassínato do -ainda que seja na égide normal do Poder Judiciário, mas 

advogado. __ q~_e_ se: ~vqq~,~:e, __ que_ se provoque a Procuradoria-Geral da 
0 Presidente do Tribunal de Justiça de Roraima. Repu'blica, respeitando-se ml verd-ade a Constituição do Esta-

Robério Nunes dos Anjos, exonerou ontem 8 funcio- do de V. Ex~, mas que seja levado muito a sério, porque 
nários suspeitos de envolvimento no assassinato do Ad- é Uín ·crime que precisa ser apurado. Assim como Chico Men-
vogado Paulo Coelho. Segundo ele, dois estariam dire- des sacudiu este País com a ecologia, quem também trabalhou 
tamente ligados ao assassinato: Marta Elisa9eth llch(j~ __ pelos direitos humanos e pela moralidade, como Paulo Coe
e Antônio COsme, r~spectivam~n~e, _seq~tá~i-ª~-D._!__ojo~_ _ lho, merece a mesma atenção. e dedicação. E o povo brasileiro 

---espera que esse crime_ seja desvendado e sejam punidas as 
rista do Desembargador Luiz Go~_zag~ ~é!!~ta.~~ 

Marta participara de um- ã"Ssassinatq__e~_ Fprt"~leza_ --autoridades que nele estiverem envolvidas. Louvo V. Ex~ pela 
quando era inVestigãdora de pOiíCfa. Cosm_e é s1,1speito -sua coragem cívica e espero que os resultados sejam aqueles 
de ter ajudã.do na fuga dos assassinos do advogado, que a Nação deseja. 
dirigindo o carro do tribunal. O SR. CÉSAR DIAS - Agradeço, nobre Senador, a 

João Eudes, que trabalhava no gabinete de Satis- participação de V. Ex~ e informo, ainda, que o advogado 
ta, também foi demitidS>, mas o Tribunal nãq _in~Or.!Jl-º1.! _____ pa=t&ç _ _CoeJhQ eJaamig() pessoal do Ministro da Justiça. Ambos 
os motivos. Mais 5 funCionáriOs - cujOs~-Q_omes _ _n_ão trabalhavam na época em que a OAB formava uma trincheira 
foram divulgados -serão também exonerados". de oposição aos governos ditatoriais do País. __ Paulo Coelho 
Reitero 0 apelo a este-P-lenário e· à AsseSs0ii3._qq _ _M1iús:;~~-~~~f_o! __ ~Vj~en_!_e __ n~ s~a __ ~llta ~elas mi?orias, pelas caus~ 

tério da Justiça 00 sentido de que a Polícia Federal assuma de IDJUSt.Iças que oco:_ am no Pars, especralme~te em Rorru-
. . . , . _ . . -------------. - --ma. Eleito Conselhelfo da OAB, na sexta-feira, por volta 
tmedtatamente esse mquento pohctal, decretan_do ~ J'E-§!':9- _das 21 hor na 0 dem d Adv ado d Ror · a n 
preventiva dos principais suspeitos. Há pessoas -:- ligaOas ao h . . dasf, t . dr 05 'tó ?g s e rum ' em 
G d 1 · d · 'nh avta am a es eJa o a sua vt na nas urnas - em que 
oven~o e~t~ u~ - mteressa as em que 0 cnme caml e a maioria dos advogados consolidaram a sua vitória- quando 

paraamsovencta. f .- b t'd t ~tiro t fr t ·d~ · 
Há mais ou menos três meses, por estar dificultafldo 0 01 a a t o com res s no ros o~ em en e a sua rest _encta. 

processo democrático de livre escolha na eJeíção .qtu_n_icipal O Sr. E_«!uard_o_ Supl.icy- V. Ex~ me permite um aparte? 
donosso~stado,.esseDesem?argad?rfoi.afastadoP~J_Q_1)i?u-: -~~:- _ , _ . ~ a e de 
nal Supenor Eleitoral. A eletção fol realizada, e satrnos vrto- • O SR. CESAR DIAS Pms .nao. Ouço o part V. 
riosos. ~ ~ ~ ~- ~ ~~ ~ ~ ~~obr~e_SenadocEduardo Suphcy. 

Novamente o mesmo Desembargad_or v_em_á_l?_aiiª, at~-ª_- ____ -O=Sr._Ed.WlrdO Suplicy- Nobre Sen,ador, eu gostaria, 
vés do assassinato que compungiu d~ maneira_séria_<!_~oci,"~Q~çl~_ também, de solidarizar-me com V. Ex\ bem como os familia
de Roraima. Voltarei a falar neste plenário, cobrru:u;l_9 __ ~_ ;m_u_11:_ re_~l:_9s_~_g_o.§ ~ ªctvo_ga_dos_d~ _ _R_o_rnima, em função do assassi
ciando medidas para a elucidação desse crime. -- -- --- - nato do Advogado Paulo Coelho que, conforme V. Ex• salien· 

O Sr~ Pedro TeixCira ..:...-permite-v.--E-x-.-.~P?,~~parte, nobre -tou, se coilsfifUlU numa-das pessoas que mais brilhantemente 
sen:ador César Dias? · defenderam os direitos à cidadania no nosso País e, em espe-

"':-::-::-c--c--cial, no Estado de Roraima. Gostaria de ressaltar, relativa
O SR. CltSAR DlAS -_Com pr~~r, o~~(i"'y_,_ E_x;~ ,_tJobre___ - _m_en_te_ à__questão levantada sobre a forma de como o Governo 

Senador Pedro Teixeira. --- ------ Federal_,_o_Minis~~tio_gaJt:~stiça e a Poli__cia_F~de_nd poderiam 
O Sr. Pedro Teixeira- Louvo a corageilLC9-Q.l_que_V~ -__ ex_3minar este caso, que normalmente a Polícia Federal çoo

Ex~ assume a vigflia cívica para apufar"urit hediOndo--crime-.- pera-e -CÕI~Of3 =--como, pOr exemplo, agora no caso do 
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A~re-quando o Governo Estadual solicita. Segundo noticias 
de jornais, como esta do Jornal do Brasil, esse Delegado 
Luiz Gonzaga Batista Júnior, um dos envolvidos no assassi
nato do Advogado Paulo Coelho - de acordo com inlorma
çõesdo Secretário-Geral da OAB, Dr. Antônio Carlos Osório 
- seria . filho de um Desembargador que foi nomeado para 
o Tribunal de Justiça de Roraima pelo seu amigo e ex-cliente 
Ottomar Pinto, hoje Governador do Estado, embora não 
preenchesse os requisitos legais para a sua indicação. O que 
não sei, devido a esta notícia, é se, no caso, haverá solicitação 
do Governador Ottornar Pinto para que a Polícia Federal 
colabore no desvendar do episódio. Diante das circunstâncias, 
o Senado Federal, através dos Senadores por Roraima, com 
o nosso apoio, poderia solicitar- seriã importante-~- ao 
Ministro da Justiça uma rigorosa apuração dos fatos. É a 
sugestão que faço ao Senador César Dias, que certamente 
contará com o nosso apoio, se assim proceder. --

0 SR. CÉSAR DIAS - Agradeço ao nobre Senador 
Eduardo Suplicy. .. _ __ 

Realmente, seria necessário que houvesse uma políci3. 
eqüidistante das emoções, urna polícia mais preparada e im
parcial. É isso que pedimos aqui, porque o jorilã.l se reporta 
ao fato de ser o Delegado Luiz Gonzaga Júnior fi1ho desse 
desembargador, além de ser, atualmente, Diretor-Geràl da 
Polícia de Boa Vista. 

Como eu disse, existem duas políCias: ã pOlícia riómêada
com cargos de confiança, que hoje detém quase 50% da polícia 
de Roraima, e os policiais que foram concursadoS ,Pela-Ac-ade
mia Nacional de Polícia e que fazem, recilniente, um trabalho 
importante, mas são dominados por esse grupo de policiai~. 

Realmente, existe uma insegurança muito grande e co~ 
mandada por esse desembargador, sua famfiia, seus assedas 
e seus marginais que ladeiam essa administração. 

Considero importante o apoio de V. EX' e o que-precisa
mos é que a Polícia Federal assuma a presidência do inquérito, 
que o Ministério Público fique vigilante nesta ação-, caso con
trário será mais -um crime impune e, <i_uem sabe, nós também 
estaremos correndo risco, porque tivemos a cOragem e vamos 
a fundo denunciar essa insegurança em que vive a sociedade 
de Roraima, priricipalmente aqueles qu.e lutam pela causa 
social e pelas minorias, como foi o nosso ilustre, o filho_ querido 
de Roraima, o Advogado Paulo Coelho. -

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, nesta manhã
de hoje e agradeço a V. Ex~ 

Muito obrigado! 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - A Presidência 
informa aos Srs. Senadores que, atendendo à convoca'çâo do 
Senado, o Sr. Ministro da Fazenda, br. Paulo Haddad, com
parecerá ao Plenário desta Casa na sessão ordinária do dia 
2de março, às 14h30min, terça-feira, ocasiãO em que discutirá 
sobre a matéria constante da Proposta de Emenda à Consti
tuição n• 2, de 1993. 

A Presidência informa ainda que encontram-se em aberto 
as inscrições para interpelação ao Senhor Ministro da Fazenda. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Edu~rdo Suplicy. 
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.)---:- Sr. Presidente, 
Senador Nabor Júnior, Srs. Senadores, em companhia do ex
Governador do Acre, Senador que preside esta sessão, Nabor 
Júnior, do Deputado Federal Ernesto Gradella, estivemos, 
no dia de ontem, com o Ministro da Justiça, Mauricio Corrêa, 
no Estado do Acre, para examinar as condições que aCabaram 

propiciando a fuga dos condenados pelo assassinato de Chico 
Mendes. 

Os Srs. Darli Alves da Silva e seu filho Darei Alves Perei
ra, respectivamente mandante e assassino de Chico Mendes, 
que haviam sido presos, julgados e ·coridenados pelo Tribunal 
de Juri Popular de Xapuri, em 12de dezembro de 1990, acaba
ram fugindo da penitenciária da Capital do Acre, Rio Branco, 
no último dia 15, em circunstâncias que, cOnforme pudemos 
observar pessoalmente, foram muito estranhas. A precarie
dade da penitenciária onde estavam os presos era muito granR 
de. 

Tivemos, ontem, a oportunidade de conversar com o Go
vernador Romildo Magalhães, que nos recebeu com todo o 
seu Secretariado, inclusive o Secretário de Segurança, e de 
visitar as instalações da Penitenciária de Rio Branco, onde, 
inclusive, pudemos dialogar com alguns dos detentos, que 
encaminharam pessoalmente ao Sr. Ministro da Justiça Mau
rício Corrêa uma carta sobre as precárias condições daquele 
estabelecimento penal. 

- Observamos, pessoalmente, a cela onde estavam detidos 
e- de onde escapuliram Darli e Darei Alves e pudemos ouvir 
os relatos, inclusive dos jornalistas, de como tudo pareceu 
bastante fácil para aquela fuga. Ouvimos o relato da viúva 
de Chico Mendes, que nos disse ter infonftações seguras de 
que, às vésperas da fuga de Darli e Darei, ambos, em verdade, 
receberam, naquele estabelecimento penal, os seus familiares. 
Mais do que isso, devolveram-lhes alguns objetos, pertences 
e aparelhos eletrodomésticos (uma televisão, uma geladeira, 
que estavam em sua cela), como que já se preparando para 
a fuga. Disse mais a viúva de Chico Mendes: tinha íriformações 
seguras de que Darli e Darei Alves haviam distribuído e toma
do cerveja com aqueles que eram responsáveis por sua guarda 
naquele domingo. E na noite de domingo para segunda-feira 
aconteceu à fuga de ambos. 

Ao chegarmos lá, ouvimos do Secretário de Segurança 
e do Governador Romildo Magalhães que havia indícios de 
que os foragidos poderiam ser detidos dentro de 48 horas. 
A informação que havia chegado ao Secretário de Seguranç-a 
era de uma testemunha, de um lavrador que havia visto, em 
princípio, Darli Alves da Silva e o filho Darei Alves Pereira 
numa fazenda, no caminho de Rio Branco para Sena Madu
reira, lá pela altura do km 83 da estrada. E para lá seguiu 
uma Viatuia, um Toyota, numa estrada bastante precária, 
para tentar averigüar a qualidade da informação prestada. 

Ao final da tarde, antes de embarcanrtos de volta para 
Brasília, já o Governador e o Secretário de Segurança nos 
informaram que havia ocorrido erro de identificação de pes
soa: tratava-se apenas de uma pessoa parecida com o Sr. 
Dã.rli Alves da Silva. Portanto, a informação de que, em 48 
horas, poderia haver a captura dos dois foragidos não estava 
assim tão prestes a ocorrer. 

Ao sair, poucos minutos antes de deixarmos o Secretário 
de Segurança, S. s~ ainda nos deu uma nova informação: 
de que haveria uma pessoa que estaria querendo negociar 
uma informação importante sobre o destino dos dois foragi
dos. Estavam eles pensando a respeito. 

Ora, nós também_ tivemos a oportunidade de ouvir os 
clamores, não apenas dos membros da Fundação Chico Men
des, em especial da viúva, de representantes de dezenas de 
entidades que constituem o Comitê Chico Mendes, (trinta 
e cinco entidades que estavam reunidas num auditório), juritoo 
ao Palácio Episcopal e perante a presença de Dom Moacyr 
Grechi, Bispo do Acre, que teve a oportunidade de presenciar 
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uma manifestação sirriple-smente inipiêsSiOll-ânte~~-~nl-~~ o;-- 5 -O pistoleiro conhecido como Serginho Garimpeiro 
representantes do Conselho Nacional de Seringueiros, dos foi localizado no Estado de Pando, na Bolívia, e a Secretaria 
Trabalhadores Rurais do Acre, da Central Única dos Traba- da Justiça do Estado do Acre teve conhecimento e não efetuou 
lhadores colocaram num documento uma relaçãq de _f~tps a prisão do mesmo, uma vez que se trata de um dos pistoleiros 
que caracterizam uma história de impunidades. -~p.vqJyiºº-~--~IJl- -~~-~sin,atos_de_líQeres sindicais no Acre, espe-

Se o Senador César D'ías há pOuCo fala~a -de histórias clalriiente na morte de Chico Mendes; 
de impunidade em outro Estado do Norte do País, Roraima, 6 - Darli Alves era tratado de forma diferenciada dos 
devo salientar que os casos de impunidade no Estado do Acre demais presos na Penitenciária Dr. Francisco de Oliveira Coo-
são da maior gravidade! _ --------- --~~~~.c:::Jle_gM-_49 __ ª.0 ponto de percorrer itinerários extra-estabe-

Gostaria de ler o conteúdo do docuiJ.len.~o _e.!!_~~j~!!._~@ ..... ____ ·--~~_cidos, inclu~iY.~--~_g_QQ __ vj.s_to ~Jn pontos da cidade almoçando 
nesta reunião, ao Sr. Ministro de EstàdQ 9ª-Jusôçª-_Mª-y_tiç_iQc ___ (;()_m fg~_@eirQ~;_________ - ------- ---
Corréa: - - - - ----_------.-----::-==----~--~-:-7- ~-O efetiVq da Polícia Militar, encarregado de dar 

"As 35_ entidades que representam o movimento popular segurança e guarda aos referidos presos foi reduzido dias antes 
organizado no Acre, com sede em Rio _Brall<:Q~_qu§_ çg_nstit!JL_ <l_:ú_ug]!_!e_ií_ilejú dia~-ª!tte~_dQ_carnavaLsob-a-alegação de 
o Comitê ChicO Mendes, Considera Q.ue: _ __ _ necessidade de _refprço _do efetiv.o_ para a segurança no car-

1-O Estado do Acre vem se tornando, cada vez mais, naval; 
um Estado autor de crimes de grande porte que, além das 8 - Tanto o Secretário de Segurança Pública quanto 
repercussões nacional e internacional_, nos leva ª-- çl_aro._ar por os Comandantes da Polícia Militar, no Acre, reconhecem que 
justiça, através de providências enérgicas, pãr"aque·· O Acie -tinham conhecimento de que as condições de fugas se encon-
não permaneça no estado em que se encontra: estãdo da impu- travam permanentes na Penitenciária e não tomaram as proviw 
nidade, onde o poder obscuro elimina_ 4-~~e lideranças sindi- dências necessárirus para evitar as fugas, mesmo após as três 
cais até o Governo de EstadO_--- ----- fugas em massa e uma rebeliãc;> que _d~struiu parcialmente 

2 --o-nível de--inlPllfiülide no Estado do Acre chegou 
ao ponto de que crimes e processos contra lideranças sindicais, 
como os que elencamos abaixo, estão sem solução até o pre
sente momento: .. __ _ 

-Wilson Pinheiro (21 de julho de 1980) - Brasiléia, 
processo "arquivado"; 

-Jesus Matias (1982) - Brasiléia, -"Seni-Scih.IÇ3.0";-
- Ivair Igino (1988)- "sem solução", _inquérito não 

concluído; 
-José Ribeiro (1988) - Xapuri, inquérito não con· 

cluído; __ __ ____ -
- Elias Moreira(1986) - Sena Madureira, inquérito 

não concluído; _ ·-- _ 

presídio; -
9 - Acolhemos as medidas de solidariedade interna

cional, por constatarn;toS que os recursos fin3.ncefros que têm 
.sua gestão feita pelo Acre são utilizados como perpetuantes 
de corrupção no Estado_ Por exemplo: CP! da Saúde; 

CP! de Obras: 
- ------~Canal da Maternidade; 

- Eletro Acre; 
10 -Houve negligência do Superintendente da Polícia 

Federal com relação à carta precatória vinda de Umuaramã, 
no Paraná, para prender Alvarino Alves. 

A fuga dos assassinos de Cbico Mendes é de responsa· 
bilidade do Governo do Estado. 

-Assassinato de trabalhadores rurais em Manuel Urba- o Comitê ChicO Mendes exige as medidas .urgentes que 
no- Acre (1991) -,envolvimento da PM. Sem denúncia; passamos a elenc~r: _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ _ __ _ __ 

--Processo contra -o Comltê Chico-Mén<Ies(f988) c_:_ .. -- ~~ 1--' Que seja miu1tídi a Iiiteiveriçifo-Federal, no caso, 
em andamento; como forma de concretizar a recaptura dos fugitivos, haja 

- Macedo Thaumaturgo (1990), Cruzeiro do Sul - ~ viSt:n:jue tal ação de recaptura não deve permanecer sob 
sem denúncia; ------------ ---- os cuidados daqueles que permitiram a permanência das condi-

- Chico Mendes(l988) -_inquéritos ~:r;npl,gm_entares ções que permitiram tais fugas; 
inconclusos. Julgamento de mandante e assassino,_parcialw 2 _Que, no caso de recaptura, os assassinos de Chíco 
mente anulado pelo Tribunal de Justiça do Acre; Mendes sejam entregues à guarda do Exército ou da Polícia 

-Processo sobre o caso Belo Jardim -em andamento; F.ederal; 
-E outros. · -- _ ____:__ _____ __:__:___ --:---,~apuração~ ·ca-rlCIU.São e julgamento de todos os pro-

3 -o único proces-so_-q-ue édrt~lgiítu· seT-'"'êOrtcltiféiO ·e CeSsos não concluídos sobre os assassinos de lideranças sindi-
julgado foi o do nosso companheiro Chico Men_des, onde cais· 
o fazendeiro Darli Alves da Silva e seu filho Darei Alves '4 ~Exigimos que os recursos para a construção de uma 
Pereira, mandante e assassino, respectivamente, foram presos, nova penitenciária no- Acre tenham toda a sua gestão feita 
julgados e condenados pelo Tribunal do Júri Popular de Xapu- pelo Ministério da Justiça ou outra instância que não seja 
ri, no dia 12 de dezembro~de 1990, por seis votos a urn. o "GOVerno do Estado, como forma de não se alimentar o 
Os réus foram condenados a 19 anos de prisão, mas, em estado de corrupção em que o Estado do Acre se encontra 
28 de fevereiro de 1992, a Câmara do Tribunal de Justiça imerso. Por exemplo: 
do Estado do Acre anulou o julgamento de Darli Alves da CP! do canal da maternidade; 
Silva, com dois votos contra, e apenas o voto 00 Relator CPI de obras públicas; 
manteve o resultado _do Tribunal do Júri. cPI da Eletro Acre; 

4 -A-liderança sindical Osmarino Amâncio. Entre ou
tros tipos de ameaças de moft:e, aquelas feitas por cartas e 
bilhetes, recentemente, passaram por exames grafotécnicos 
e ficou comprovado que a caligrafia é do Sr. Gentíl Alves 
da Silva, conhecido popularmente _como Tilinho; 

CP! da saúde_ 
5- Prisão de Alvarino, os mineirinhos e SÚginho, todos 

envolvidos em assassinatos de lideranças sindicais; 
6-Apuração e punição exempbrr- dos reais responsáveis 

pela fuga dos assassinos de Chico Mendes, 
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Assinam este documento: 
1 -Comitê Chico Mendes, 
2- CUT -Acre, 
3 - CUT -Pará, 
4- CUT- Rondônia, 
5 - Fetagre -Pará, 
6 - STR- Sena Madureira, 
7- Departamento Rural da CUT -~Rondônia, 
8-Departamento Nacional dos Trabalhadores da CUT, 
9- Sindicato dos Químicos de São Paulo, 
10 - Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do 

Campo/SP." 
Gostaria de ressaltar, Sr. Presidente, Senador Nabor Jú

nior, que, no caso daquela visita, tendo a companhia do Depu
tado Federal Ernesto~ ali estivemos representando a Bancada 
Federal, na Câmara dos Deputados, do Partido dos Trabalha
dores~ do Líder Vladimir Palmeira, os Deputados Paulo Ber
nardo e Lourival Freitas e ainda gostaria de ter participado, 
mas não cabia no mesmo vóo, o Líder do PC do B na Câmara 
dos Deputados, Aldo Rebelo, que também se empenhou para 
que houvesse essa visita do Ministro da Justiça ao Acre. 

Diante das reivindicações do Comitê Chico Mendes, res
saltamos que foi importante a decisão do Ministro da Justiça 
de realizar essa viagem, de verificar in loco as condições que 
facilitaram a fuga dos assassinos de Chico Mendes, a precarie
dade daquele estabelecimento penal, o clamor das entidades 
diante de tanta impunidade, como colocada neste documento, 
e determinar, perante o Governador Romildo Magalhães, 
que, a partir de ontem, a Polícia Federal assuma os trabalhos 
de recaptura dos foragidos Darli Alves da Silva e Dan:;;i Alves 
Pereira. Pois na presença do Governador Romildo Magalhães, 
determinou o Ministro da Justiça ao Diretor-Geral da Polícia 
Federal, Amauri Galdino, que, de fato, coloque os seus dele
gados e investigadores da Polícia Federal presentes em Rio 
Branco no comando das ações de recaptura dos foragidos. 

Diante do clamor para que houvesse a intervenção no 
Estado do Acre, é preciso agir com muita responsabilidade. 
Oaro que o Ministro da Justiça, em princípio, quer manter 
a autonomia dos Estados da Federação, Seria necessário um 
documento muito bem consubstanciado, colocando razões de 
profundidade-e isso pelos canais competentes, a Assembléia 
Legislativa, o Congresso Nacional - , para que ocorresse 
uma eventual intervenção no Estado do Acre. Avalio que 
isso ainda não foi formulado de forma devida, para que estives
sem as autoridades competentes examinando este caso. 

Mas é muito importante que haja o maio_r rigor possível 
da parte do Governo Federal, do Ministério da Justiça, e 
com todo apoio do Congresso Nacional, que resolveu acompa
nhar de perto a ação do Governo Federal neste caso. 

Por tudo que pudemos ouvir, houve conivência de algu
mas pessoas para facilitar a fuga dos foragidos. Que houve 
facilidade na Colónia Penal de Rio Branco - isto é visível 
- , haja vista a notícia de que, durante o carnaval, e após 
a fuga de Darli Alves da Silva e de Darei Alves Pereira, 
ocorreu a fuga de mais três prisioneiros. Ora, continuam as 
condições de facilidade de fuga. 

Diante da importância do caso, diante dos inúmeros casos 
de impunidade, não é possível que não se exija maior rigor 
nesta questão. _ 

É preciso ressaltar que apesar de o Governador ter sido 
muito cortês com o Ministro da Justiça e com os representantes 
do Congresso Nacional que ali estiveram, causa estranheza 
que, num caso como este, o Governador Romildo Magalhães, 

estando com o seu Sec_retariado de férias em _Na tal desde 
o dia 11, ao saber da fuga, ocorrida nO dia 15. não tenha 
imediatamente se deslocado ao seu Estado para apurar mais 
concretamente o que estava acontecendo._ 

Eritâo, é preciso que o Governador dê demonstração 
efetiva de que está interessado no problema e dê prioridade 
máxlhlá à recaptura dos foragidos. Isso é da maior-impor
tância! 

Com respeito ao outro item do documento do Comitê 
Chico Mendes, a reivindicação de que haja recursos para a 
construção ou reforma da Penitenciária de Rio Branco, colo
ca-se ali que seria importante que tais recursos não fossem 
repassados do Govern_Q Federal para o Governo Estadual, 
o que demonstra que os membros do Comitê estão temerosos 
de que esses recursos possam ser desviados. 

Aqui, neste ponto. cabe de fato a atenção de todos, por
que já riãO é a primeira vez que isso Se verifica. Ocorreram 
desvios de recursos com o episódio das obras de saneamento 
do Canal da Maternidade, em Rio Branco, onde tipitãmente 
houve sobrefaturamento, objeto de apuração da CPI das 
Obras Públicas e da CPI do Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço. De fato, foi constatado um sobrepreço. 

O Senador N abor Júnior conheceu em profundidade esses 
documentos. conheceu o detalhamento da história, e ontem 
teve inclusive a oportunidade de expor minuciosamente os 
fatós para mim e para o Ministro da Justiça. 

Então, as histórias que fizeram com que essa obra não 
fosse até hoje agilizada ainda estão em discussão. A Constru
tora Odebrecht está negociando com o Governo Estadual 
a realização da obra, até porque firmou um contrato com 
o Governo do_ Estado do Acre, segundo o qual se houver 
a descontratação caberia ao Estado o pagamento de multas 
significativas, o que tornaria muito d_ispendiosa a suspensão 
da obra. Tudo isso deve ser objeto de consideração. 

Há ainda outro fato: o Ministro da Justiça conclamou 
o Senador Mansueto de Lavor. corno Relator, a considerar 
as emendas que tratam da concessão de verbas para obras 
de reforma de penitenciárias ou de construção de estabele
cimentos penais, não apenas em Rio Branco, mas também 
em outros Estados. Essa matéria ainda será objeto de votação 
pelo Congresso Nacional. 

Por tudo isso, há que se ter atenção para a maneira como 
será administrada a obra e para o seu processo de licitação. 
Se a obra for realizada sob a forma de convênio entre os 
Governos Federal e Estadual, há que se ter atenção pormeno
rizada com a forma pela qual será realizada - aqui cabe 
a atenção do Congresso Nacional porque se trata de verba 
federal - , num exame detalhado. 

Gostaria ainda de me colocar à disposição dos Senadores 
do Acre para examinarmos. passo a passo, a forma COJ:?O 
será realizada a concorrência. Disponho-me, portanto, a aJu
dar a Bancada do Acre, no Senado, em relação a esse assunto. 

O Sr. Nabor Júnior- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Ouço V. Ex•, com prazer. 

O Sr. Nabor Júoior - Senador Eduardo Suplicy, estou 
acompanhando com o maior interesse o relato que V. E~ 
está fazendo a respeito da viagem que empreendemos a Rio 
Branco, Capital do meu Estado, no dia de ontem, em compa
nhia de S. Ex~ o Sr. Ministro da Justiça, Senador Maurício 
Corrêa. Reservei-me para também fazer uma prestação de 
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contas ao Senado após o discurso de V. Jõx• .l'O!. iss()_ 1)~9 ... .. O SR. EDU ARDO SUPLICY - Agradeço o aparte de 
qufs--apalteá~lo no decorrer de seu pronunciamento. Mas, no V. Ex\ prezado Senador Nabor Júnior. E interessante obser-
momento em que V. Ex• chama a atenção para o problema var como, no Senado Federal, temos a oportunidade de apren-
do repasse de recursos do Governo federal para que o Estado der com os nossos colegas. Gostaria de dizer, pessoalmente, 
do Acre possa recupetar-ou··oonstruir um-novo-estãDeleci- que ontem foi um dia em que muito aprendi com V. Ex• 
mento prisional que ofereça condições de segurança àqueles porque, ao longo de toda a nossa viagem, desde sete e pouco 
que cumprem pena emanada da Justiça Estadual, quero dizer da manhã, quando partimos, até aqui chegarmos quase à meia~ 
a V. Ex~ que estarei vigilante, juntamente com meus Col~a§._ _ noite, tivemos um longo diálogo com o Ministro da Justiça, 
de Bancada que representam o Estado não s6 no Senado, com o Diretor-Geral Amaury Galdino e com o Deputado 
mas nb CongressONación-ãl também, e que aceito a proposta Federal Ernesto Gradella. V. Ex~. com seus conhecimentos, 
que V. Ex• acaba de formular de também desenvolver gestões . também da época em que governou o Estado, muito nos ensi-
no sentido de que esses recursos sejam aplicados realmente nou a respeito da vida dos seringueiros, da produção da borra-
para a sua verdadeira destinação. Não podemos admitir mais cha,da criação do gado, enfim, de todos os aspectos da econo-
que um Estado tão carente, como o Acre - v__. _E~~ t_ey_e ____ __mia_do Acre, além de nos relatar detalhes sobre os procedi-
oportunidade de verificar isso ontem, juntamente cm;n o Mi-~ mentos por parte das autoridades, dos governantes e dos mem-
nistro Maurfcio Corn~a -, depois do empenho de tantas pes- bras do Poder Legislativo nos diversos níveis. 
soas, inclusive do Ministro Ma~ríci9_ Cqrr~ª1_g_u~_~_gt_m,inhQ!!_ _______ Quero dizer que muito aprendi com V. Ex~ no dia de 
o Governador à preSença do Relator-Geral_dQ Orç3Il}c;mtQ_, _ ontem. Foi uma oportunidade importante para nós, para mim 
Senador Mansueto de Lavor, tenha -~sse~ rec_~º~-~~y@_@j;~_ próprio. 
da sua finalidade precfpua. :remosa~nsc!~-~ciª.cl~_qiJ~-_m_!!.i~- ______ Gostaria de enfatizar que o Ministro da Justiça, ontem, 
irregularidades têm sido praticadas no meu Estado, principal- mencion_ou a necessidade de se dar uma resposta para tranqüi-
mente nos tHtimos tempos, e não podemos admitir que sejam lizar a sociedade brasileira e restaurar a dignidade do Brasil 
desviados recursos que podem realmente ter uma aplicação perãnte as nações do mundo. Isto há que ser feito com a 
que venha a beneficiar o Estado, principalmente nessa área recaptura dos foragidos Darly Alves da Silva e Darcy Alves 
de segurança pública, onde .existe um verd~~ç!e~~~~º~!_'J~Qt~_J':ereira. Esforços não podem ser minimizados para tal finali~ 
isso- é notõrio, que não é a primeira vez que acontece fuga dade. 
de presos da Penitenciária Francisco de Olivei~_Çtmhª-_,__ em _ Gostaria ainda de ressaltar, relativamente aos episódios 
Rio Branco._ Em novembro do ano passado, fugiram mais da vida do Estado do Acre, que ontem também tivemos a 
de vinte presos e só meia dúzia deles foi recapturada,-ãlguns oportunidadededialogarcomFátimadeAlmeidaPinto, viúva 
dos quais eram de alta periculosidade e já tinham atuado do Governador Edmundo Pinto tragicamente assassinado em 
em Estados vizínhos, como Rondônia e Amazonas. Recente- maio do ano passado, bem como com a Sr' Angelina, mãe 
mente, a fuga de Darli Alves e de seu filho D!trci veiC)_Co~p_ro- do__ Governador Edmundo Pinto. Ambas fizeram um apelo 
var não s6 a insegurança daquele presídio, mas também até dramático ao Ministro da Justiça, Senador Maurício Corrêa, 
um pouco de conivência das autoridades estaduais, que já para que o Governo e a Polícia Federal possam colaborar 
estavam anunciando, com aiitetedência, que-esse-fato poderia para que sejam desvendadas, da maneira mais profunda possí-
ocorrera qualquer momento. Também está sendo muito ques- vel, e não deixando qualquer dúvida, as circunstâncias do 
tionado pela Imprensa do Ac~e e pelos correspondentes dos assassinato do Governador Edmundo Pinto, do Estado do 
principaiS jornais sediados ·em Rio Branco, como V. Ex• teve Acre, ocorrido no Hotel Della Volpe, na Cidade de São Paulo, 
oportunidade de constatar, o fato d~ que o Go_ve_~ac!of_~Q-_____ e~~o c:l--9

7
_a)Ul_passado. 

mildo Magalhães, que viajou no dia lfde fevereífo_l>a~~-j:)arti~ ... -- Expressou aS~ Fátima Almeida Pinto que o Governador 
cipar, inicialmente, da reunião do Conselho Deliberativo da Edmundo Pinto iria depor, dois dias após o assassinato, justa-
SUDAM:, realizada em São Luís do Maranhão, e posterior- mente na CPI das Obras Públicas, que estava examinando 
mente integrou uma caravana de quarenta pessoas que foi a questão das obras do Canal da Maternidade, obra esta que 
passar o período das festas carnavalescas em uma das praias havia sido na licitação destinada à empresa Odebrecht. 
de Natal, tenha assinado um fax, no dia 15 de fevereiro~ Disse a Sr+ Fátima Almeida Pinto que, para diversas pes--
transmitido da sede do Governo Estadual para o Sr_. Mi:g~~!C? soas_e publicamente, o Governador Edmundo Pinto havia 
da Justiça, comunicando esse lamentável acontecimento, ape- afirmado que, em seu depoimento, iria lavar a alma do povo 
sa.r de se encontrar numa praia a 50 quilómetr~_ de ~at~. _ do Acre -esta foi a expressão -o que certamente significa 
Ou seja: um fax, com a assiilatUi:a--do Governador, foi expe- que iria fazer revelações de grande relevância. 
dido de Rio Branco, sede do Governo Estadual" _qu~mgq $" _Quais foram as circunstância da morte, do assassinato 
Er nem se encontrava no Estado. A Imprensa A~na e_ do Governador Edmundo Pinto ? Ele estava hospedado num 
a Nacional estão _estranhand9 __ qf~to _d~ __ qu~·--ªP-ª-~t_de o _ ____hoteLem-Sãe--Paulo, em outro quarto estava o seu chefe de 
GOvernadOr -não estar presente, o fax ter sido expedido com gabinete, em outros dois quartos estavam diretores da Ode
a sua assinatura, dando a entender que, antes de viajar L no _ b:re.dtt. Estava hospedado naquele andar também um norte-a
dia 11 de fevereiro, já o redigira e assinara, __ ~Illun!~-~dÇ>_ _ ~~Lcan_Q_,_ __ D_uas__peSsoas hã.viam conseguido a chave-mestra 
a fuga. que só se verificou no dia 15. Agrade~ __ a V. -~X' Q~uele andar, conseguiram subir pelas escadas de segurança, 
não só pelo interesse em visitar nosso Estado, nessa circuns- enttaram no quarto do americano que, em princípio, é um 
tância bastante delicada para o conceito do nosso Estado pe- executor de operações de câmbio de instituição financeira 
rante as demais Unidades da Federação e a comunidade inter- internacional, tipicamente um ex:pert que transfere recursos 
nacional, como, também, por estar fazendo da tribuna do das mãos de homens de negócio no Brasil para o exterior 
Senado Federal esse relato circunstanciado da visiTa queieali- e Vioe-versa. Este homem teria sido assaltado por aqueles 
zamos~ ontem, a Rio-Bral_lco em_~mpanhia do Ministro Mau- dois que adentraram o hotel, e teve as mãos e outras partes 
rício Corr&.: Muit(d)brlgadõ~- do corpo amarrad~s. No entant?~ conseguiu fazer uma ligação 
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com os pés, que não foi para a portaria do hotel nem para 
qualquer outra pessoa, senão para a sua empresa nos Estados 
Unidos, uma ligação internacional. A visou no exterior que 
foi assaltado, e mediante esse aviso, a polícia acabou sendo 
comunicada e acionada para então encontrar morto em seu 
quarto, naquele hotel, o Governador Edmundo Pinto, ferido 
mortalmente com um tiro no seu coração. 

Será que foi simplesmente um assalto? Parece ser esta 
a conclusão para a qual está encaminhando o inquéritO! Ora, 
é mais do que justo qüe este_ apelo da S~ Fátima Almeida 
Pinto - que é_ também do povo do Acre - seja ouvido 
pelo Ministro da Justiça, 

O Ministro Maurício Corrêa, ao ouvir o apelo da Sr• 
Fátima Almeida Pinto e da Sr' Angelina, mãe do Governador, 
disse que gostaria de recebê-las proximamente, aqui em Brasí
lia, pois pretende agir levando em conta esse anseio de ma_iores 
esclarecimentos. 

Gostaria de assinalar o seguinte: No caso do Acre, o 
Go~rnador Romildo Magalhães fez um apelo ao Sr. Ministro 
da Justiça para que pudesse, através da Polícia Federal, ajudar 
na recaptura dos foragidos assassinos de Chico Mendes. Res
peitando _a autonomia do Estado do. Acre, o Governõ Federal 
resolveu agir. 

No _caso do assassinato do Governador Edm_undo _Pinto_,_ 
como fica a questão? 

Explicou-nos o Ministro da Justiça que caberia a colabo
ração da Políçia Federal, desde que o Governador do Estado 
de São Paulo, Luís Antônio Fleury Filho, faça o apelo para 
que haja essa, cooperação. 

Ora, em se tratando do assassinato do Governador do 
Estado do Acre, Edmundo Píntó, ocorrido no Estado de São_ 
Paulo, na sua Capital, e diante desse apelo, solicito ao Gover
nador Luís António Fleury Filho, que S. Ex~ converse com 
o Ministro da Justiça. 

Diante do apelo da viúva do Governador Edmundo Pinto, 
seria iri:IpOrtãnte- que a Polícia Federal auxiliasse na iilvesti
gação~ na apuração em profundidade para que não pairem 
mais dúvidas. Em princípio, as· circunstâriciaS- denotam que 
pode ter ocorrido latrocínio, mas o conjunto de circunstâncias, 
o fato salientado pela viúva do Governador do Acre, Fátimã 
Almeida Pinto, que naquele dia se encontravam tiiversas pes
soas do Estado do Acre hospedadas no hotel e algumas não 
hospedadas, mas que foram vistas no local, o fato de estarem 
ali diretores da Odebrecht que estariain dialogando sobre o 
depoimento do Governador Edmundo Pinto, o qual seria rea
lizado dois dias após, na CPI do Senado Federal, tudo isso 
faz con:t que a nós, Senadores, caiba _a responsabilidade de 
dizer ao Governador Luís António Fleury: _Filho que atenda 
esse apelo de maior rigor na apuração, em resposta a uni 
anseio que é do povo do Acre. Faço, portanto, este apelo, 
da tribuna do Senado Federal, o qual renovarei pessoalmente 
ao Governador Luís António Fleury Filho, para que haja 
total rigor na apuração desse fato, inclusive perante a jufzâ. 
que está cuidando do ~so, e com a coopeiação- da Polícia 
Federal na apuração pormenorizada de tudo aquilo que possa 
ser indício de possível causa e responsabilidade no assassinato 
do Governador Edmundo Pinto. 

Gostaria, concluindo, Sr. Presidente, de também~acres,
centar, no meu depoimento, o documento da Deputada Ma
rina Silva, líder do PT na Assembléia Legislativa do Acre, 
porque, em seu relatório sobre elementos relativos à fuga
dos assassinos de Chico Mendes, há algumas informações adi-

cionais que considero relevante registrar, a par de outras que 
já foram aqui assinaladas. 

Diz a Deputada Marina Silva em seu documento: 

"A Bancada do PT, através de sua liderança, Ma
rina Silva, no eXercício de sUas funções e compromissos, 
cql_qca a disposição dos companheiros(as)_os elementos 
de informação que segue: _ -

1. É do conhecimento da comunidade. nacional 
e internacional que no dia 28 de ~ezembro de 1988, 
em sua residência, em Xapuri_, a 180 Km de ~o Branco 
~ Acre, foi assassinado o seringueiro e líder sindical 
Francisco Mendes- FilhÕ, -o' conipanheiro Chico Men
des, com um tiro de escopeta, disparado por Darei 
Alves Perreira, a mando de seu pai Darly Alves da 
Silva. Darei Alves Pereira confessoU o assaSsinato; 

2. O f~zeride_iro Darly_ Alves da Silva e seU- filho, 
Darei Alves Ferreira foram presos, julgados e conde
nados pelo Tribunal do Júri Popular em Xapuri, no 
dia 12 de dezembro de 1990, por 6 votos a 1. Os réus 
foram condenados a 19 anos de prisão. O Juiz Adair 
Longuini desta-cou os PéssimOs anteCedentes de Darly 
Alves da Silva e Darei Alves Pereira, acusadOs de ou
tros crimes; 

3. No dia 28 de févereiro de 1992, a Câmara Crimi
nal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, anulou 
o julgamento de Darly Alves da Silva, aceitando o 
recurso dos Advogados de defesa, Rubens Lopes Tor
re:s e Armando Reigotta, que alegaram não _haver pro
vas suficientes para incriminá-lo como mandante. Os 
advogados de acusação entraram com recurso no Su
premo Tribunal de Justiça em Brasília; o QUal ainda 
não foi julgado; 

4."-oNo dia 15 de fever~iro de 1993, por ocasião da 
çonJagem dos presos no chamado -,,PiiVilhão de Segu
ranç_a Máxima" da ~_en_íte!JC:iária Dr. Francisco D'Oli
veira Conde, a Polícia Militai', respOnsável legalmente 
em d_ar guarda_e_segurança aos presos, sentiu a ausência 
de Darly Alves da Silva e_ Parei AlveS:._Pereira, além 
de outros7 presos; 

5. Afirmações feitas por autoridades no Acre, re
conhecem: 

5.1 "A fuga não constituiu nenhurila suipres3" 
(Américo Carneiro Paes, Secretário-interino de Justiça 
e Segurança Pública do AcreH); 

5:2 "Darly Alves da Silva e Darei Alves Pereita, 
permaneciam em uma sela em que a grade da janela 
se encontrava serrada há uma semana" (Nilson Alves, 
Diretor da PenitenCiária Dr. Francisco O-Oliveira Con
de); 

5.3- "Tínhamos informações de que Darly Alves 
da Silva e Darei Alves Pereira fugiriam dias antes do 
Carnaval e eles se anteciparam".(Coma ndante da Polí
cia Militar, Jair Thomas, em audiência concédida ao 

-Comitê Chico Mendes, jUntamente a ComiSsão dos 
deputados estaduais do Acre); 

5.4 - ''De acõido com a decisão do Tribunal de 
Justiça do Estado do Acre, a responsabilidade da guar

_d_a_ e segurança de Darly ~lves da Silva e Dar~ci Alve$ 
Pereira é da Polícia Militar do Estado do Acre"; 

. _5.5 ..;_ "Houve negligência generalizada não_ só 
por parte da Polícia Militar do Acre, mas também do 
Estado" (Cf- 5.3); 
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5.6--"Í>arly Alves da Silva vai di:z:er que é obriR do)vtinistro çla Justiça e do Senador Eduardo Suplicy, o qual 
gado a_ fugir" (Cf- 5.3); - __ j~ te~eu considerações S(!!J_x:_e~~~-@portante viagem. 

Tudo isto, Segundq eS~es- doql\riierilos)~{t3.~~~ ·- . _ ... _ AJ'uga previsível e vexatória de Darli Alves da Silva 
5.7 ~ "Não estar existindo uma aç&o . .Çpnjunta e J?arci Al~es Pereira, no últiQ:to dia 15, continua exigindo 

entre as polfci3S para capturar '?.~ f~~~_iv_2i _~penas 11 es~larecimentos e providências imediatas para a captura dos 
-policiais militares, 10 agentes federais_ e _50_ periciais criininosos, mas não pode, em hipótese alguma, ser incluída 
civis estão trabalharido na captura dos fugitivq~ Qe for R no rQI das façanhas praticadas em outras penitenciárias por 
ma isolada"· - P.Qtr<?S __ apenados. Disse fuga previsível e reafirnfo: ninguém 

5.8- t,A fuga desses presOS pOderá sens:lhili~ar_ _ignorava que ambos se evadiriam da penitenciária assim que 
o Governo Federal a liberar recursos para a-COnstrução o-~esejasseltl;_ disse fuga _ve~atória e ta_mb~m _r~o: esse 
da nova penitericiária'Ç"; - - --·- -- --- ··- . - ·- -:·-- epSOdío cOlitribúí,-niais uma vez, para envergonhare constran-

5.9 _!.•Meu constituído Darly _Alv~s. da_ S~lva ~e ger_}l bravª" comu_nidaq.e acreana, que já não suporta os maus-
Darcy Alves Péreirâ se entregarão após o crim~ do _tr~t~s-~_o_ ~e:~~_9 COJ;Il q_ue_ ~QJ.pre foi historicamente tratada. 

agricultor Acyr tJrizzf, ocorrido em !97,l, pQJ~s!adQ ______ AVio!clrrcia fun.d~ária e os assassinatos de Uderes rurais 
do Paraná, ·e"íil Umuarama, prescre\t~er~-u--mediante . nã~ s~S?· ~~fe:lizmen~-~ fatos __ ~_aro~ ne~te País. A~ _situações 
apresentação de carta: precatõria, trazida por-iníln, Seu expío~ivas e de alto potencial conflitante já foram por mim 
advog(Jdo. Fora iSso, jamais ele será pfe"so"' (Advogado enfrentadas, quando tive a honra de governar o Acre, de 
Rubens Torres); . ____ ~~-~- ___ .-121l~~a ~86._,E_fpj __ ª~Sli!l época que tive freqüentes contatos 

5.10- O FAX n• 02311993" -citadq pelo Sr. com Chico Mendes,]íder maior dos seringueiros e dos traba· 
Senador Nabor Júnior --~-'que comunica-ao Miillstro . _lh~dores na agricultura e no extrativismo de importantes re
da Justiça, Exmo~ Sr. _Maurício Corrêa, a fug~ de _Darly _~ g_íóes que abrangiam diversos municípios. Convivemos, antes, 
Alves da Silva e Darei Alves Pereira, encqnti-a-,sct, data- n_p mesmo MDB, eu como_ Deputado Estadual e ele como 
do da seguinte forma, e-m papel timbiado: "Ri~ Br~nco Vereador de Xapuri, sempre alerta e denunciando os prejuízos 
--Acre, 15 çie fevereiro de 1993" ~ e. asSiitado pelo _que o Estado sofreria com a política da "colonização pela 
Governador do Estado do Acre,_ Sr. Romildo_Maga- _pata do boi"; ouvi-o,_ inúmeras vezes, argumentar contra a 
lhães da Silva. Este se encontra ay.sente dO. Estado, tr"qsfor.m.ação e_m pastagens de antigas regiões produtoras 
desde o dia 11 de fevereiro de 1993 -.até há poucos de látex, castanha e O.J.Itros produtos naturais. 
dias, quando voltou ao Acre. ""isto nos leva-~ _a~.iti_r . ,-::A~ portas _do Palªcío Rio Branço_ e de minha_ residência, 
que a comunicação da fuga estava assinacfa quando no período como Governador, sempre estiveram franqueadas 
antes do dia da fugaocorrer. (Çf ~ Ptil)Jlç~Q"(!g -~J;::_piçg~nde.seàl;spas<;9bxançaslegftimas,objetivas, volta
Jornal A Gazeta-~ Rio Branco-~cr_~-~ _edição de_ das para a1?rese~rva~9 _<t~ __ eçQJQ.giª---_n~gkm_al,_Ele __ e outros 
16/02!93.) · · - ' o . ---.=-_:~-:0: =-:.._-:: :_"_âín&e.!'~er~LnJiic'!;so~~()_myºi!árjps_~l:>orday;un comfranque· 

Solicitamos ó envio de F A)r, -TELEX, TELE- za tq_~C!_s <?~problemaS: e, nãp raro~ propiciei reuniões e debates 
GRAMAS, PRONUNCIAMENTOS e outros, ao Mi- dessas lideran~as çbrJ'\11\S comr~presentates dos fazendeiros 
nistro da Justiça, Góvéiriador dCd3~'Sfadõdo-Aêfé"~-Co- · ·- ê"tirifp-ieSáiiO~_que se opunham a suas propostas. 
mandante da Polícia Militar do Acre, S~getário de . _);: ac~<;dito ser legítimo o meu orgulho de, nesses quase 
Segurança Públi~ 49 Acre, Superintendeqte_da __ Po_lfci~----- qu_ll_!_r:Q_ªnº~-~ -ªdmiu.istração, não se ter registrado um único 
Federal do Estado do Acre e Diretor do Presídio Dr.. as~assina,t9 .detrabathador ei(o:ler r.!lral.,- embora o cresci-
Francisco D'Oliveira Conde em Rio Branco~Acre. m~_nJo d,o_fctl?::mh!l bo_vino tenha permitido o pleno abasteci-

Sendo o que dispomos para o momento". ~e~to d_e ~rne ao E_stado,livrando-nos.çla antiga dependência 
Esse documento é da Deputada Marina Snvã.· datado da: BOlívia-, em cuja ~ecuárfã-í3mos adqu!rli' aquele produtÇ>. 

de 19 de fevereiro de 1993. _____ !_a_ço _estas oonstderações, Sr. Prestde~te, para que os 
Eram essas, Sr. Presidente~ as informações que avaliei -meus nobr.es ~ares possam .alcançar 0 sen~tmento de perda 

como importantes, aqui, registrar sobre_~ visita que fizemos, 9u~ me ~tmgm _quando Chico Mend~~ fOI mass~c.rado e a 
ontem ao Acre querendo ressaltar ainda que coO.stitui deli- mdtgnaçao que smto, agora, ante a factbdade proplctada para 
beraçã~ da Dir~ção Nacional do P~rtido dos Trabalhadores, a fuga de seus algozes. . . . 
inclusive com a recomendação do Presidente Lu.il; lnácjq Lula . Os aspectos facturus _da viagem de ante~ a Rto Branco 
da Silva, estarmos atentosâ questão-da recaptura dosfora,g!do~ __ Já foram rela_tados, há msta~ltes, pelo e~mente Senador 
para que não seja mais o ACre o Brasil terra d-ã-lnij)ufiidade. Eduardo SuJ?licy • abor?~ndo, mclusxve, os Importantes d~u-

Era 0 que tinha a dizer Sr. Presid~nte. - _mentÜ's entreg~es ao Mmtstro e ao~ parlamentares, por enttda-
' __ ~- ._ · "rl{:s e pessoas ligadas à luta de Chtco Mendes. 

DURANTE O DISCURSq DO.SR. EDUARDO dSão relatórios impressionantes, que apontam o conluio 
SUPLICY, O SR. NABO R JUNIOR, 2' SECRETÁ- ellotre. a impunidade e o aumento da violência, descrevendo 
RIO, DEIXA A CA_DEIR~ DA PRE~IDti'f_CI~L desde a fe.rmentação das agressões criminosas até a morosi
QUE É OCUPADA PELO STJ.. CÊ.Síf.l!cDlA~- ~- --·-da<!e,,"l, ~l'a apr_eciaç~o policial e judicial, culminando com 

o SR. PRESIDENTE (César Dias) -.Concedo acpalavra . o etnsódio vergonhoso da fuga dos mais notórios assassinos 
ao nobre Senador Nabor Júnior. que 0 Acre já conheceu. 

:,.-' _Çomo. J;~pres:éntarite do Estado do Acre no Senado da 
O SR. NABOR JÚNIOR (~Mtm - AC>Pr~nupcia o Rej)ú_l>lica, não poderia deixar sem registro o desalento e a 

seguinte discurso.) ---sr. Presidente, Srs. S_enadores,_cl,liDpro rey~~lt~_ ~e -~js __ ocorrêiic~ _ _!Ç_m _ __causado no bravo, pacato 
o duplo deVer de transmitir à Cãsa tlovaS info~~a_çõ~_St)bi:e e ~rd~_Í!O pov9 ac_re(!no, hoje exposto à curiosidade e à execra-
a fuga dos assassinos de Chico- MeDdes e de rela~ar os f~tos ção até mesmo internacional, sob críticas e suspeitas da iro-
colhidos, ontem, em Rio Branco, onde estive e~ companhia_ prensa, dos organis~os go_vernam.entais e não-g~:)Vernamentais 

..... ,.,.,_·-. 
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e proteção ao meio ambiente, e de grandes parcelas da co_ns
ciência preservacionisiâ do Bra-sil e de outros países. 

Além dos prejuízos morais e judiciais, a evasão dos crimi
nosos está causando, também, perdas materiais insuportáveis: 
entidades preservacionistas e instituições científiCas começam 
a suspender e a ameaçar suspender contribuições para a Fun
dação Chico Mendes, o Sindicato Rural de Xapuri, bem como 
projetas ecológicos inspirados na consciênCia e nas ti3ndeiras 
de Chico. ·· 

Quero, aqui, endossar as palavras do meu estimado cole
ga de Senado e de viagem, Senador Eduard~ Suplicy, permi
tindo-me não repetir seu relato minucioso da missão, como 
a reunião realizada com o Governador Romildo Magalhães, 
Secretários de Estado, Deputados Federais, Deputadõs Esta
duais e outras autoridades de alto nível, na qual o Chefe 
do Executivo Estadual fez uma exposição sobre as providên
cias adotadas pela polícia local e o relatório encaminhado 
à Polícia Federal. 

Mas não posso, entretanto, deixar sem registro a péSSiri:ta 
il::ilpressão causada pela Penitenciária Francisco de Olivaira 
Conde, cujas condições de segurança estão muito ª-baixo de 
qualquer padrão aceitável. Tão- -grave qUanto -ãs deficiências 
do prédio é a situação dos presos que cumprem suas pen-as 
de modo degradante, subumano e vergonhoso. 

Tomamos conhecimento, estarre'cidos, de fatos decor
rentes dessa situação, em cantatas mantidos com a S~ llzamar 
Gadelha Mendes, presidente da Fundação Chico Mendes, viú
va do líder assassinado; com a viúVa do ex-Governador Ed
mundo Pinto de Almeida Neto; com a ex-Governadora I otan
da Ferreira- Lima, que teve, ainda, reuniões em separado, 
com o Ministro da Justiça e com este orador; e, finalmente, 
a reunião mantida pela comitiva com o Bispo D. Moacir Grec
chi e os membros do Comitê Chico Mendes, no auditório 
da Prelazia. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. NABOR JÚNIOR - Ouço. com a satisfação e 
o interesse de sempre; o aparte de V. Ex~ 

O Sr. Eduardo Suplicy- Quero salientar, Senador Nabor 
Júnior, que tivemos a prestimosa colaboração do Prefeito de 
Rio Branco, Jorge Viana, que. inclusive, esteve aqui na quin
ta-feira anterior ao Carnaval, e que muito ajudou a nossa 
comitiva no levantamento de infofmações, participando de 
toda a nossa visita ao-longo do âia. Quero, assim, externar 
aqui, publicamente, o nosso agradecimento ao Prefeito Jorge 
Viana, ao lado do nosso agradecimento às outras autoridades
que colaboraram para que a nossa visita fosse a mais produtiva 
possível. 

O SR. NABOR JÚNIOR- Agradeço a V. Ex• esse aden
do que fez. Quero, realmente, referendar com todo o prazer 
a participação, desde o primeiro -momento de nossa chegada 
a Rio Branco até a partida de regresSQ a Brasflia, do Sr. 
Jorge Viana, Prefeito de Rio Branco - que, inclusive, teve 
atuação decisiva na formação e na efetivaçãO âa agenda de 
cantatas mantidos pelo Miriistro da Justiça e sua comitiVa, 
da qual eu e o Sr. Eduardo Suplicy participamos. Foi graças 
ao Prefeito Jorge Viana, repito, que pudemos cumprir, em 
poucas horas, tantos e tão importantes encontros com lideran
ças sindicais, representantes comUnitários, membros da comu
nidades preservacionista e dirigentes eclesiásticos. 

O Estado do Acre, por meu intermédio, agradece ao 
Ministro da Justiça, nosso nobre Colega, Senador Maurício 
Corrêa, que atendeu ao convite para inSpeCJOnar as provi
dências e determinar medidas imediatas para capturar nova
mente os assassinos de _Chico Mendes. A partir dessa viagem, 
certamente a Polícia Federal agirá com eficácia e urgência. 

Desejo agradecer, igualmente, ao Senador Eduardo Su
plicy, cujo alto conCeito hoje transceD.de às divisas estaduais 
de São Paulo e se pfojeta nacionalmente como um dos mais 
dignos membros do. Congresso. Registro aqui, também, O 
convite formulado por ele ao Deputado __ E_~esto Gr~_~_ella, 
de São Paulo, que viajou de sua cidade até o Acre especial
mente para se integrar à comitiva. 

QU~ro fazer justiça aos compOnentes da Polícia Militar 
e da Polícia CiVil do Estado do Acre, hoje vitimados pela 
total ausência de recursos para sua-tarefa. Não se pode atribuir 
apenas às corporações a responsabilidade pela fuga de Darli 
e Darei- cujas origeris São facilmente encontráveis nas pre_ca
ilssimas condiçõeS- de -segurança apresentadas pela Peniten
ciária Francisco de OliVeira Conde, em Rio Branco. 

O fato, entretanto, é que as autoridades eStaduais falha
ram redondamente na tarefa de manter presos aqueles crimi
nosos, assim como, agora, estão falhando na obrigação de 
recapturá-los. E a importância da visita dO-Míiiistro da JuStfça 
está, realmente, na intensificação dos trabalhos por parte da 
Polícia Federal, para encontrar e levar de novo para as grandes 
aqueles evadidos. 

A participação das autoridades federais é uma imposição, 
realista em indispensável, da própria consciência nacional. 
Porque a fuga de bandidos tão notórios é uma agressão à 
dignidade de todo povo brasileiro e não apenas da comunidade 
onde eles praticaram seu nefando crime. Pode ter havido coni
vência de elementos isolado da administração estadual, mas 
isso não exclui a responsabilidade de toda a sociedade brasi
leira no epsódio. 

É o registro que, embora lamentando, sou obrigado a 
fazer, para que os Anais da Casa e os futuros pesquisadores 
desta época comprovem a vigilância, o civismo e a fírmesa 
com que agimos em defesa da dignidade nacional. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (César Dias)- A Mesa congra
tula-se com o discurso dos Senadores Eduardo Suplicy e Nabor 
Júnior. - -

. Esgotou-se hoje o prazo previsto no art. 91, § 39 do Regi
mento Interno, sem que tenha sido interposto recurso, no 
sen_tido de inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei 
do Senado n9 104, de 1991, de autoria do Senador Márcio 
Lacerda, que estabelece normas para a industrialização e a 
comercialização de substâncias minerais metálicas. 

A matéiia foi rejeitada em apreciação conclusiva pela 
Comissão de Serviços de Infra-Estrutura. 

9 projeto vai ao Arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (César Dias)- Nada mais havendo 
a tratar, a Presidência V3i encerrar os trabalhos, designando 
para a sessão ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 
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PROJETO DELEilJA CÂMARA N• 20, ôE.'i992 , .· 
(Em regime de urgência, nos fermos do art: 3:36,:"c,do Regi~ 

Iilento Interno) 

Votação em turno único, do Projeto de L~i da ·~mara 
n• 20, de 199Z (n' 7,445/92, na Casa de origel[l), de inici;ttiva. 
do Presidente da República, que revoga o Decret.o~I:et. o• 
869. de 12 de dezembro de 1969, e dá outras provtdênctas, 
tendo .. ' .. : · - , 

PareCer favorável, proferido em Plen~rio, -~efator~_ Set:I_~- _ 
dor Valmir Campelo. · · · 

-2-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 146, DE 1992 

(Em regime de urgência, nos termos do art;. 336;-c, _dQ- Regi-
. mente Interno) . . . . 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei ~a Câmara 
n' 146, de 1992 (n• 3.354/92, na Casa de origem), de iniciativa . 
do Tnõunal Superior do Trabalho, que cria cargos em comis
são na Secretaria do Trabalho d;t 2• Regifiot com sede em 
São Paulo -SP, e dá outras providências, t~~~o 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Re_!ato'f: Sena-
dor Valmir Campelo. · · ·· · 
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PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 12, DE 1993 
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c, do Regi~ 

memto Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 
12, de 1993, que autoriza a re-retifícação da Resolução n• 
92, de 1992, que autorizou o Governo do Estado de Sergipe 
a emitir 395.369.000.000 LFT/SE. -

-4-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

. N• 10, DE1993 . 
(fnc!uido em Ordem do Dia nos termos do art. 172, I, do 

Regimento Interno) 

-- N9 61/91, na Câmara dos Deputados, que aprova o texto 
da Convenção n<?141 da Organização Internacional do Traba
lho~OIT, relativa às organizações de trabalhadores rurai~ e 
sua_ função no desenvolvimento económico e· social, adotada 
em Genebra, em 1975, durante a 60~ Sessão da Conferência 
Internacional do Trabalho (dependendo de parecer). 

., .,O SR. PRESIDENTE (César Dias) - Está encerrada 
a~ão, 
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