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_ Parecer n.O 47/93 - CAE,- sobre. o Ofício "S" 
n.o 21/93, qe solicitação da Prefeitura Municipal de 
Arapongas~ PR, para contratar opei:iç_ão de crédito 
no valor d>C CR$17.5oo.ooo:ooo,oo, .~~preços de no
vembro/92, Junto ao Banco doEstado do Paraná~S.A. 
- BANESTADO. Sen. LUiz Alberto Oliveira .......• ~ 2324 

_ Parecer n.o 48/93 - CAE, sObre o Oficio ~~s" 
n.o 22/93, de solicitação da Prefeitura Mtmicipal de 
V~sta Alegre, RS, _para contratar operação de cré
dito no valor de CR$L299A41.,330,00, a preços de ja
neiro/93, junto ao Banco do Estado do Rio Grande 
do Sul S.A. Sen. José Fogaça ....•.. ·~·- ""'~---:.". 2325 

Parecer n.o 49/93 - CAE, sobre o Ofício n.o 26/92 
de solicitação da Prefeitura Municipal de Porto XS.~ 
vier, RS, solicitando autorização para contratar fi
nanciamento junto ao Ftmdo- de IiJ.veStimentos Urba-
nos, no valor ~de CRlOO.OOO.OOO,OO. Sen. José ~Fogaça 2326 

- ---- -

····Parecer n;o 50/93. :_~_· Q:.A;et, SObre o bÍfciO~ "S';· 
n.O 73/92, do Prefeito Municipal de Concórdia SC 
solicitando autorização para contratar operação d~ 
crédito, no valor de CR$3.446.700.000,00, junto ao 
B1rd/Badesc. Programa Prólirb~ destinada __ a obras 
de infr~-estrutura urbana. Sen. EsperidiãÕ Amin .... __ 2327 

Parecer- n.o -51/93 -- CAE, sobre o_ ÓfÍCio-- ~iS, 
n.O 79/92, de solicitação da Prefeitura Municipal de 
Presidente Castello Branco~ PR uara contratar· ope
ração de crédito no valor de c:R$520 . 000. 000,00 Junto 
~9 Banco do Estado do Paraná S.A., destinados à 
Implantação de obras de infra-estrutura. ---Sen. Luiz 
Alberto Oliveira .................... , .. , .... ,~,.~. 2328 
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Parecer n.o 52/93 - CAE, sobre a Emend-a n.o· 1, 

ao PLC n.O 83/91, que isenta de tributos a remessa de 
valores para o exterior, quandO de_stinad.a a custear a 
transladação de co~os. Sen. Jôfiã.s: Pinheiro .• ~ ..• _._ _2_329 

Parecer n.o 53/93 ~ CCJC, ao PDL n.0 2/93, que 
"Regulamenta a indicação de- Ministros do Tribunal 
de Contas_ da União pelo Cóngresso Nacional". Sen. 
Ney Maranhão .. . . . .. .. . .. . .. .. . .. .. . . . . .. . . .. . . . . . 2329 

Parecer oral, pela CE, ao PDLC n~o- 89/92, que 
aprova o ato que renova a concessão outorgada à Te
levisão Bagé Ltda., para e~Iorar serviços de radio
difusão de sons e imagens (televisãO) na Cidade de 
Bagé, Estado do Rio Grande do Sul. Sen: Jósé Fogaça ~408 

Parecer n.o 54/93 - cc.rc; ao PLC n.o ·62/92, qtie 
"'Altera o inciso VI -do art. 2.0 da Lei n.O 8.025, de 
12-4-90". Sen. Cid Sabóia de Carvalho .. _. .. . . . . . . . . 2426 

Parecer n.() _55/93, CCJC, ao PLS n.o 201/91, que 
dispõe sobre a utilização das vias públicas, acidentes 
de trãnsito. Sen. Cfd Sabóia de Carvalho . . . . . . . . . . 2428 

Parecer n.o 56/93 - C0ii1issão Diretora, redaçaO
final do PDL n.o 89/92, que aprova o ato que renova 
a concessão ·outorgada à Tetevrsao Bâ'g"é- Ltdâ.., ·para -
explorar serviço_ de radiodifusão de sons e imagens 
(televisão) na Cidade de Bagé, RS. Sen. Levy Dias 2444 

Parecer -Orai, ao PLC- r.i.0 · 56/91, que disciplina a 
criação do Banco de Desenvolvimento do Centr'o--
Oeste.-sen. ram·saraiva .......... -.... -~ ... :- .. -.~--~-:·:- 2453 

Parecer n.o 57/9-3_ -=. Comissão Diretora, redaçao 
ao PDL n.0 101g2,- que aprova· à teXto da Convenção_ 
n;0 141 do OrÇamento internac_ional do Trabalho ___ -
OT, relativo às organizações de trabalhadores rurais 
e sua função no d~senvolvimento econômic_Q_e __ s.ocial, 
adotada em Genebra, em 1975, durante a so.a Ses--
são da Conferência nternacional do Trabalho. sen 
Levy Dias ......... _ ..... ""'" . ~ . ._.. .... . . . ... .... . ......... 2538 

Parecer oral, ao PDL-- n.o 91/92, que aprova o_ 
texto do Acordo ConStitutivo do_ Instituto Interame
ricano para Pesquisa em Mudanças Globais, firmado 
em Montevidéu, em 1315-92. Sen. Pedro 'felxeil:a .• ·- 2587 

Parecer n.o-" 59/93 - CAE, sobre a Mensagem 
n.O 127/93, submetendo à consideração do Senado 
Federal a escolha do Dr. -paulo César Xiriléries Alves-· 
Ferreira, :para exercer o cargo de Presidente-_do Ban-- _ 
co Central do Brasil. Sen. Moisés Abrão ........ '""'~-'- 2610. 

Pai'ecer n.o 60/93 _;_- 'Comissão Diretora, redação 
fLTial ao PDL _n.!=> 91/92, que aprova o __ texto do Acor-, 
do Constitutivo do Instituto rn:teramericano para: 
Pesquisa em Mudanças Globais, firmado em Monte
vidéu, em 13-5-92. Sen. Júnia Marise . . . . . . . . . . . . . . 2626 

Parecer n.0 61/93 _- Corriissão Diretora, redação 
final do PR n.0 21/93, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Conc6rdi.a, se, a realizar operação de cré- -
dito no valor de CR$3 .446. 700.000,00 junto ao Banco 
de Desenvolvimento do Estado --de Santa Catarina 
S.A. - BADESC •. Sen. Júnla Marise .... ·- . . ..... . . . . . 2627 

Pai'ecér oral, ao Ofício jtS'' n.O 85/92, através dó 
qual a Prefeitura Municipal de Curitiba, PR, solicita 
autorização para contratar operação_- de crédito ex-
terno no ___ valor_ de trinta :milhões_"de dólares. Seu. 
Odacir So_ã.Te:S .- ....... _ ~-· . ·---~. -~ ._. -. --...• _ . .: ~ .... u -··~ •. =~·- __ 2627 

Parecer n.0 __ 62/93 - Comissão Diretora, redanão 
í:"al do PR n.o 23/93, que autorj;,a a Prefeitura Mu-

ix 
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nicipal d-e Curitiba, PR, a c_ontratar operação de cré
dito po valor de _trinta milhões de dólares, junto ao 
BRD. 8en. Nelson Wedekin .................. _... . . . 2629-

Parecer oral, ao PLS n.0 5/92-; que estabelece_ -
normas para o aproveitamento econômiCá dOs nlan-
guezais e_ d_á outras_ providências, em confo,rmidade 
com o estabelecido no art. 255, § 4.0 , da Constituição 
Federal, na Lei n.o 7.661/88, que Institui o gerencia
mento costeiro, e na Lei n:0 6.938/81, que estabelece 
a Política Nacional do Meio Ambiente. Sen. Rachld 
Saldanha Derzi ........ ~. _ ..• ... :" . .••. __ ....... "'. . . . 2630 

Par~cer_ oral, ao FLS n.o ;;!8/92~ que estabelece as 
hi:póteses-e'Condições em que o Poder Público dará 
assistência aos- herdeiros e dependentes carentes de 
pessoas vitimadas por crime doloso~.- S_en. Cid Sa-
bóla de Carvalho ....... ·- -· .-...... ~-.. ~- ·--······ .. ~: ,- :2630 

Pai'ecer ora!, ã() PLS n.o -137/'93, que fixa -normas 
de formação de recursos humanos na área de saúde, 
:regularriEüitando o- inc1so III, do -art. 200, da Consti-
tuição Federal. Sen. Lucidio Portella .............. ·-2631 

Par~Cer n.o 63/93 ~ Coritissão Dire'jiora, reda_ção 
final ao PLS n:o 258/91, _que fixa o ~valor do.s títulos 
públicos na- composição do preço para aquisição de 
bens a se.t.em_alienados. Sen. Júrja Marise .. ·-...... 2670 

Parecer n.U 64/93 - Comissão Diretora, redaçào 
final das Emendas do Senado ao PLC .. n.O 39/91, que 
dispõe sobre águas __ subterrâneas,- define critérios de
autor~ _de direitos de seu uso._ Sen. Júni!l Marise 2670 

_ Parecer _n.o 65/93 :_ qCJc, ào PLc·n.o 145/92, que 
"'Cria oarg_9s em comissão na Secretaiia do Tribnnal 
R'3gional do Trabalho da 10.a. Região, com sede em 
Brasília, DF". Sen. Pedro 'Teixeira . . . . . . . . . . . . . . ... . ..2692 

Paretrer- -n.o- --SE>/93 - CC"JCc; sobié~ 3.. Méhsagein ' 
n.0 129/93, do Sr. Presidente da República, submeten
do à aprovação do Senado Federal, o nome do Sr. 
~q~u;enço Ferreira. do __ PN!do, para_com:Por o Tribu-
nal do 'Trabalho. Sen. Magno Bacelar . . . . . . . . . . . . . . 2693 

Parecer n.0 67/93 - CCJC, sobre a Mensagem 
n.0 327/92, do Sr. Presidente _da República, subme
tendo à aprovação do SenadO Federal, o_ nome do Sr. 
Nestor Fernando Hein, para _compbr o_ Tribunal Su
perior do Trabalho. sen. Cid Sabóia de Carvalho . . 2693 

Discutindo o Parecer n.0 59/93 :... CAE, sobre a 
Mensagem n.0 127/93, pela qual o Sr. Presidente da 
República submete à deliberação do Senado a esco
lha do Sr. Paulo Cé.sar Xlmenes Alves Ferreira, para 
o cargo de Presidente do Banco Central do Brasil. 
Sen. Eduardo Supllcy ................................. 2698 

DiScutindo o Parecer n.O 59/93 - CAE, sobre a 
Mensagem n.0 127/93, pela qual o Sr. Presidente da 
República submet·e _a deliberação do Senado a esco-
lha do Sr. Paulo César Ximenes Alves Ferreira, para 
para o cargo de Presidente do Banco Central do 
Brasil. Sen. Esperidião Amln . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2699 

Parecer ora~ ao PLC n.0 31/93, dlspõé sobre à 
instituição do Programa Nacional de Atenção à 
Criança e ao Adolescente - PRONAICA. Sen. 
João Calmon ............................. , .. ,. .... , 2708 

Parec_er oral, ao PLc n.O 33193,-qtie --Protroga os 
prazo.s previst.os no art. 1.0 da Lei n.O 8 .191, de 
11-6-91, e no art. 46, da Lei n.0 8.383, de 30~12-91, 
que incluem isenção de InipostO sobre ProdUtOs Iii-
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dustrializados - IPI e depreciação acelerada para 
máquinas e equipamentos, respectivamente. Sen. 
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Elclo Alvares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . • . . . . . • . . . . .•• 2814 
Parecer n.O 68/93 - CAE, sobre a Mensagem n.O 

134, submeten_do ao Senado Federal a escolha do Dr. 
Carlos Eduardo Tavares de Andrade, pai-a exercer 
o cargo de Dlretor de Administração do Banco do 
Brasil. Sen. Garibaldi Alves Filho ....... ·-· --0· _ ia54 

Parecer n.0 69/93 - CAE, sobre a Mensagem n.0 

135/93, submetendo ao Senado Federal a escolha 
do Dr. Sérgio de Indícibus, para ex,ercer o cargo de 
Diretor de Fiscalização do Banco Central do BrasiL 
Sen. Beni V eras ........... _ •....••....• __ ~--~---~ 2855 

Parecer n.O 70/93 - CAE, sobre a Mensagem 
n.o 136/93, submetendo ao Senado Federal a esco
lha do Dr. José Roberto Novaes de Almeida, para 
exercer o cargo de Diretor _de AsSuntos Inte~ac_io
nals do Banco 'Central do Brl!Sil. Sen. Henrique 
Almeida , .......... ··--·~ _ ··-0·-·-·"· .•.. ". ···-~~.J8õ5 

Parecer n.0 71/93 - CAE, sobre a Mensagem 
n.0 137/93. submetendo ao Senado Federal a es
colha do Dr. Cláudio Ness Mauch, para exercér o 
cargo de Diretor de Normas e Orgaruzação do Sis
tema Financeiro do Banco Central do Bras!!. Sen. 
Henrique Almeida ........................ ~ :~---. _ 2856 

Parecer n.O '72/93 - CAE, sobre a Mensagem 
n.o 138/93, .submetendo ao Senado FedEl!'.al Jk escolha 
do Dr. Francisco Amadeu Pires Felix, rpara exercer 
o cargo de Dlretor de ?olltlca Monetária do Banco 
Central do BrasiL Sen. Carlos Patrocínio . . . . . • . . 2856 

PARLAMENTARISMO 
O parlamentari.smo alemão. Sen. Ronan Tito 2597 

PAR=O POLiTICO (Vide Zona FranCa) 

Relatório do Diretório Nacional do PR sobre a 
violência no campo. Sen. Eduardo Suplicy ........ ,-2595 

POLffiÇAO 
PoJ:uiÇào em Vitória Caris~da pela Aracruz Ce

lulose e Companhia Siderúrgica de Tubarão. sen. 
ll::Icio Alvares ................... ~ .... ~ ... ...._ ......... . 

PREVIDltNCIA. SOCIAL (Vide RO) 
PRIVA.TIZAÇAO. 
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2553 

Privatização da Companhia Siderúrgica Nacio
nal~ CSN. Sen. Nelson Carneiro . . . . . . . . . .. . . . . . • . 2248 

PROFISSAO L!BERAL 
Comentários sobre a atuação dos órgão.s federais 

e regionais de fiscalização do exercício _de profis-
sões liberais no Pais. Sen. Magno Bacelar ........ 268.1 

PROJEI'O DE LEI 
· PLS n.o 25/93, acrescenta_ Inciso ao àrt. 2.o da 

Lei n.0 8.072, de 25-7-90. Sen. Marco Maclel 2330 
PLS n.0 27/93, dã nova redação ao art. 17 da Lei 

n.o 4.595, de 31-12-64. Sen. Márcio Lacerda . . . .. . . . 2439 
Discutindo o PLS n.O 258/91, que fixa o valor dos . 

títulos públicos na composição do preço para aqui-
sição de bens a serem alienado.s. _Sen. _Nelson Car.-
neiro ·-···········-··--~~-~·-······ .. -······-·~········ .2447 

~ê.:mlnrumdo a voiiâ.Ção sobre o PLC n. o 5j93, 
que dispõe sobre a vinculação do servidor público 
civil, ocupante de cargo em comissão sem vínculo 
e~etivo com Administração- Pública Federal ao Re
gime Geral de _Previdência So~lal. Sen. Cid Sabóia 
de Carvaího :: ....... : ...... ::.~: ..... _:.:.: ... :;~.~~2{~-

Encaminhando a votação sobre o PLC n. 0 5/93, 
que dispõe sobre a vinculação ~o servidor público 
civil, ocupante de cargo -em comissão sem vinculo 
efetivo com a Administração Pública Federal, ao 
Regime Geral de Previdência Social. Sen. Edu.ardo 
Suplicy ........ , ................ : ..... · ......... : . .... ~450 

PLEBISCITO Encaminhando a votação sgbre o PLC n.o 5/93, 
--:que dispõe sobre _a vinculação do ~ sérvidor -público --

Ausência de_llderal],ças partidáriru; D(IS progra- civil, ocupante de ca,rgo __ eD.J. _comissã(l sem vínc_qJo 
mas sobre o plebiscito da· forma· e sistema de Go· efetivo com a Administração Pública Federal, ao Rec 
verno. Sen. Francisco Ro).lem]>erg ._ .... _ ... _.,,...... ... -21179 gbne Geral de Previdência Social. Sen. Bel!o Parga 2451 

Criticas à postura dos presidencialiStas na sua !nh -
campanha para o plebiscito de abril, utilizando in- Encam ando a votaçao sobre o PLC n.o 5/93, 
devidamente a suces:ilão presidencial. Sen. Nelso3;1_-_ -que dispõe sobre a vinculação do servidor públieo 

-- · -civil, ocupante de cargo em comissão sem vinculo efe-
Cameiro ......... _ ........... _ ..... _ ...... _ ... _ ..... :-~.- 2.5~n- tivo com a .A.dministração :Pública Federal, ao Re-
POLíTICA. gime de Previdência Social. Sen. Élcio Alvares ...... . 2451 

Ética na Politica Brasileira. sen. Amlr Lando 

POLíTiiCA. AGRíCOLA 

2637~~- -- PLS n.<> 28/93, reguiâmerita o § 7:0 do art. 226 
da Constituição Federal. Sen. Eva Blay . . . . . . . . . . 2462 

Análise sobre a política agrícola B_r~!J,_eJr?-. 
Sen. Jutahy Magalhães .. .. . . .. . .. . .. .. .. . . . . .. . .. 2599 

POLíTICA DE PREÇOS 
Abuso nos reajustes de preços nos supermerca-

dos. Sen. Júnla Marise ....... _ ..... , ........... c .,c.. 2791 

POLiTICA. ECONOMICO FINANCEIRA (Vide So
negação Fiscal) 

Desmentido do Ministro da Fazenda, Si:. Ellseu 
Resende, a hoatos de lançamento de pac-ote eco
nómico por parte do Governo, incluindo o eongela
mento de· preços, entre outras_ medidas. Sen. Júit.ia 
Marise ....................................... "'". 2757 

PLS n.0 29/93, altera a Lei n.0 7 .679, 23-llc88, 
acrescentando-lhe d:i.sp0$1tivos de: proteção aos 

recursos naturais_. Sen. Márcio Lacerda .......... ~ 25'l2 

PLS n.0 30/93, autoriza a criação da. Fundação de 
ASsistência ao Excepcional - FUNASE. Sen. Nelson 
Carneiro .. '·'· ................. , ....... , . . . . . . . . . . . . . . 2575 

PLS n.0 31/93, extingue os eentavos da unidade 
monetária nacional. Sen. Francisco Rollemberg . . 2611 
. _ .PLS n.O 32/93, dilspõe sobre instituição do Pro
grama ·Nacional para o Desenvolvimento de Fontes 
Energéticas Alternativas - PRONALT, e de ln
'eentivos __ .-aº~ d~envolvim,ento e ~Uitilização dessaa 

fontes. Sen. Márcio Lacerda . : .. : .. . c' .......... : ... 2611 



PLS n.0 33/93, autoriza o Poder Executivo a criar 
a Escola Agrotécnlca. de Alto Alegre, em Roraima. 
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Sen. João França . .. .. . .. .. . . .. . .. .. . .. . .. .. .. .. ... 2613 

PLS n.0 34/93, autoriza o :Poder Executivo a eriar 
a Escola_ Agrotécnica de São ·João da Baliza, no 
Estedo de Roraima. Sen. João França ........ : ...... .2613 

PLS n. 0 35, dispõe sobre a incorporação às Forc. 
ças Armadas do jovem maior de dezesse!S anos. Sen. 
IRachld Saldanlha Derzi .. .. .. .. .... .. . . .. .. • . • . . • 2623 

PLS n.O 36/93, acrescenta Inciso ao art. 250. da 
Lei n.0 4. 737, de 15·7-65, que institui o Código Elei-
toral. Sen. Márcio Lacerda . .. .. .. .. . .. .. .... .. . .. 2-670 

PLS n.0 37/93, estabelece normas para a fiscac 
lização do exercício de profissões l!b.erais. Sen. Mag-
no Bacelar ........................... _ ... , .. __ . • .. 2694 

PLS n. 0 38/93, regulamenta o art. 11, da Lei n.O 
8.387, de 31-12-91, e altera o art. 5.0 do Decreto 
n.0 517 de 8-5-92 que regula a Area de Livre eo-· 
mércio de Macapá e Santana - ALCMS, 'Permitindo 
:1 :r>dw:::tl'iaJlzaçêo cm seu te:rritó:·io. Sen. Jon:ls~'Ei:: . __ _ 
nhelro .................................. : .... ···- -·2695 

PLS_ n.0 .3Jl/93, diSpõe sobre incentivos fiscais 
à área de saúde. Sen. Gilberto Miranda .... :: . . 272.7 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
PLS n.0 24/93 - Complementar, dispõe sobre a 

aplicação no sistema financeiro de_ rec'(lrsos repas
sados ou transferidos pela União a órgãos ou enti
dades dos três nfv:ejs de Govemo,Sen. Valmir Cam· 
pelo .............................................. · 2236 

Discutindo o PLC n.0 67/92 - Complementar, 
que dispõe sobre o processo judicial de desapro.:
priação por interesse_ social de reforma agrária. Sen. 
Eduardo Supl!cy ................................ _co. __ 2?66 

PLS n.o 26/93 - Complementar, altera o § 2.0 
do art. 2.0 da Lei Complementar n.O 24, de 7·1-25, 
que dispõe sobre concessão de benefícios fiscaht po~ 
convênios celebrados pelos Estados e !Pelo Distrito 
Federal. Sen. ]\{árcio Lacerda- ............ _. _. ~ ~ M.~ .c~_23_30 

REFORMA AGRARIA 
Reforma agrária. Sen. Eduardo Supl!cy -2595 

REFORMA CONSTITUOIONAL 
DefeSa -da antecipação da reforma constituci.o-__ 

na!. Sen. Vahnir Campelo .. .. . . .. .. . .. . . . .. . . . . .. • 2756 

Agradecimentos ao Presi_dente Itamar F_:ranco 
pela agilização do socorro ao Nordeste _flagelado · 

:d 
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pela seca. Sen. Ney Suassuna . _._ ... ·-· ... ~ ....... ~-~ .-. 2453 

Expectativa da chegada ao Congresso Nacional 
da medida provisória prevendo a liberação de r_e-cur
sos adicionais para a P.,egião N ardeste, para financiar 
pró gramas emergenciais contra a seca. Sen. G~ibaldi __ _ 
Alves Filho ....... -· ...... , ....... , "~---·· ... , ., ... , .. · ,:05~6 

Apreensão de S. Ex.a. com fatores de desertifi-
cação do Nordeste brasileiro. Sen. Jutab;y Magalhães 2B07 

QUadro de· gravidade por que passa o Nordeste 
brasileiro. Sen. Francisco Rollemberg ....... .- , .. . . 2812 

REQUERIMENTO 
Requerimento n.O 245/93, de informações, ao Mi

nistro da Saúde, .sobre contratação_ de ·serviços de 
publicidade visando uma- -campanha de combate ao 
cólera no Pais. Sen. Eduardo Suplicy ........ : .. ·.... 2251 

Reqllerim.Emt_o n.O 204/93, trãnscrição nOS Anais, 
do artigo do jorilallsta Carlos ChagáS, intitulado 'tO 
preconceito do Sul cçmt~ J?'aes_ ~e Andrade", publi
cad.o no jorn.al Tribuna da. ImPrensa,·· edição de 
24-2-93. Sen. Cid Sabóia de Carvalho ............... -2259 

Requerimento n.0 252/93, de informações, ao 
Ministro das Minas .e Energia, sobre projeto de 
construção de caverna para annazenagem de gás 
liquefeito de petróleo no litoral de São Paulo, a 
cargo da Petrobrás. Sen. Gilberto Miranda·' .... : ... -- 2342 

Requerimento n.0 253/93, de informações, ao 
_Ministro da Fazenda, sobre as providências tomadas 

para ressarcimento da União relativas ao fator men
cionada no relatorlo de auditoria na ÚFP. Sen. Cid 
Sabóia de Carvalho ...... ·~· ... ····~ ........ : ......... 2343 

Requerimento n.0 255/93, de informações, ao 
Ministro das :M:inas e Energia; sobre relatório de 

· gestão de todas as Superintendências da CRUD. Sen. 
Eduardo Suplicy ............................. ·-- .. • 2441 

Requerimento n.0 257/93, de informações, ao 
Ministério da Fazenda, sobre dividas com o INSS 
e o FGTS. Sen. Ney Max1lllhâo ................ ,.,,_.. .~63 

RéCruerimento n.o 8/93, transcrição nos .Anais, 
do editorial publicado no JQrnal da -Tarde, intitulado 
"Pena Capital", de 12-1-92. Sen. Nelson Carneiro ... , 2464 

Requerimento n.O 22/93, transcrição nos Anais, 
d~r edi~orial intitulado "A Sombr _a do_ _Plebiscito". 

- -publicado no Jornal do Brasa edição _de 14-1-93. 
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SUMÁRIO 

1- ATA DA 28• SESSÃO, EM 16 DE MARÇO DE 
1993 

1.1 -ABERTURA 
1.2-EXPEDIENTE 
1.2.1- Oficio do I• Secretário da Câmara dos Depu· 

tados 
- N"' 29/93, comuniCandO a·rejeição do Substitutivo 

do Senado ao ProjetO -de Lei da Cãm_ar_ª' n"'- 99;--âe 1991 
(n• 161/91, naquela Casa), que dá nova redação ao art. 
184 do Código Penal. 

1.2.2- Oficio 
- N• 26193; do Senador Luiz Alberto, comunicando 

que passará a partir -desta data a usar o nome parlamentar 
de Luiz Alberto Oliveira. ----- · · · 

1.2.3 --Comunicação 
Do Senador Esperidião Amin, solicitando que seja 

considerada como licença o seu afastamento dqs trabalhos 
da Casa, no dia 12 do corrente mês._ 

1.2.4- Leitura de projeto 
- Projeto de Lei do Senado n• 24, de 1993-Comple

mentar, de autoria do Senador Valmir Campelo, que dis
põe sobre a aplicação no sistema financeiro de recursos 
repassados qu transferidos pela União a óigãOs oU entida
des dos três níveis de governo, e dá outras providências. 

1.2.5- Requerimentos 
- N» 243, de 1993, de autoria do Senador Francisco 

Rollemberg, solicitando que seja considerada como licença 
autorizada sua ausência de Brasília, no- dia 1~ de março 
de 1993. Aprovado. 

- N9 244, de 1993, de autoria do Senador Cesar Dias, 
solicitando a retirada do Requerimento n9 242, de 1993, 

de sua autoria, que solicita a inclusão_ em Ordem do Dia 
do Projeto de Lei do Senado n• 21/92, que equipara servi
dores da União vinculados as Polícias Civis dos Estados 
de Roraima, Rondônia e Amapá, aos servidores da Polícia 
Federal. Deferido. 

1.2.6- Comunicações da Presidência 
- Recebimento do Presidente do Tribunal de Contas 

da União, do Relatório das Atividades daquela Corte, refe
rente ao 39trimestre do ano de 1992, atendendo ao disposto 
no art. 71, 49 da Constituição. 

....,....-Recebimento do Ofício n9 562/93, de 12docorrente, 
através do qual o Banco Central do Brasil encaminha docu
mentação relativa à_ 9peração de crédito pretendida pela 
Prefeitura- Municipal de Curitiba. 

1.2.7- J)iscursos do Expediente 

SENADOR NEY MARANHÃO, como Líder- No
ta publicada em órgãos da Imprensa, de autoria do ex-Presi
dente da República Fernando Collor de Mello, intitulada 
Em nome de Deus, chega, basta!. Apelo ao Pre_sidente Ita
mar Franco no sentido da liberação de recursos para o 
combate à seca no Nordeste. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Problemas 
causados pela seca no Nordeste. 

SENADOR MARCO MACIEL, como Líder -Ape
lo·ao Governo Federal no sentido de agilizar o combate 
à seca no Nordeste. 

SENADOR LUCÍDIO PORTELLA- Epidemia de 
cólera no Brasil. 

SENADOR ESPERIDIÃO AMIN, como Líder
Registro de aplauso para o tema da Campanha da Frater
nidade de 1993, lançado pela CNBB. O problema da habi
taÇão no Brasil. 
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EXPEDIENTE 
CI!NTRO ORAPICO DO SI!HADO PI!DI!IIAL 

DIÁIUO DO CONORI!S!O NACIONAL MANOEL VJLEU. DE MAGALHÃES 
Diretor.OcraJ do Seaaclo Peclenl la,_... aob r•pouüllldad• da Maa 4o S.udo Podara! 

. AGACIEL llA SILVA MAIA 
Dire(Ol .Eantivo 
CARLUS HOMERO VIEIRA SINA 
Dire&or Adailiauauvo 

ASSINATURAS 

l.UI<I: CARLOS BASTOS Soaalnt· ······-···········-----· -----·-··-···-···--·---·-- CrS 70.000.111 
Direlot lad•D'IIl 
fLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Dlretor Adjuto 

SENADOR NELSON CARNEIRO --,- Privatização 
da Campanhia Siderúrgica Nacional, de Volta Jl,edonda. 

1.2.8 - Requerimento 
- N• 245, de 1993, de autoria do Senador Eduardo 

Suplicy, solicitando ao Ministro da Saúde, informaçóe~ que 
menciona. 

1.2.9 - Comunicação·da Presidência 
- Edição, pelo Senhor Presidente da República da 

Medida Provisória n~' 314/93, que dispõe sobre a remune
ração de cargos de provimento em comissão da Advoca,. 
cia-Geral da União, dá nova redação ao caput do art. 1(> 
da Lei n' 5;899, de 5 de julho de 1973, revoga a Lei n' 
8.200, de 28 de junho de 1991, e dá outras providências, 
designação da Comissão Mista incumbida de emitir parecer 
sobre a matéria e estabelecimento de calendário para a 
sua tramitação. · 

1.3- ORDEM DO DIA 
Projeto de Resolução n' 10, de 1993, .que dá nova 

redação ao art. 2• da Resolução n' 32, de 1991. Aprovado. 
À Comissão Diretora para redação final. 

Redação final do Projeto de Resolução n' 10/93. Apro
vada. À promulgação. 

Ofício n' S/17, de 1993, através do qual a Prefeitura 
Municipal do Rio de Janeiro solicita autorização para emitir 
e colocar no mercado, através de ofe!ta,s_ públicas, Letras 
Financeiras do Tesouro Municipal (LFTM-Rio), para os 
fins que especifica. Aprovado, nos termos d() Projeto de 
Resolução n" 15/93, apresentado como conclusão de pare-
cer de plenário proferido nesta oportunidade. À Co_missãO 
Diretora·para-redação final. , 

Redação final do Projeto de Resolução n• 15/93. Apro
vada. À promulgação. 

Projeto de Lei da Câmara n' 39, de 1991 (n• 7.127/86, 
na Casa de origem), que dispõe sobre águas subterrâneas, 
define critérios de outorga de direitos de seu uso e dá 

, outras providênCias. Aprovado com emendas. A Coritissão 
Diretora para redação final. 

Requerimento o• 204, de 1993, do Senador Cid Sabóia 
de Carvalho, solicitando, nos termos regimentais~ a trans-
crição, nos Anais do Senado Federal, do artigo do Jorna
lista Carlos Çhagas, intitulado "P pre.conceito do Sul con
tra Paes de Andrade", publicado no Jornal ~una da 

Imprensa, edição de 24 de fevereiro de 1993. Aprovado, 
após usar da palavra o Sr. Mauro Benevides. 

Requerimento n' 205, de 1993, de autoria do Senador 
Amir Land_o,_ solic!_tandó, nos termos regimentais, a trami
tação coD.junta dos Projetes de Lei da Câmara n~ 114 e 
131 de 1992, e do Projeto de Lei do Senado n' 344, de 
1991, -por se tratar de matérias que versam sobre o mesmo 
assunto. Aprovado. 

Projeto de Lei do Senado n•230, de 1991, que autoriza 
o uso do gás natural como combustível para veículos auto
motores destinados ao· uso no transporte urbano de passa
geiros, na segUrança pública e no atendimento hospitalar. 
Aprovado o Substitutivo, nos te~os do Requerimento n\' 
247/93, ficando prejudicado o projeto. À Comissão Dire
tora para redação do vencido em turno suplementar. 

:Retificação encaminhada pela Câmara do; Deputa
dos, através do Ofício n" 84, <;te 1993, do Presidente: daquela 
Cãsa, solicitando seja incluído no texto do Projeto de Lei· 
dà Câmara n9 i57, de 1992, após o inciso· V do art: 1", 
o seguinte inciso VI, renumerando-se os demais; ~'VI -
Ministro de Estado da Previdência Social''. Discussão en· 
cerrada, após P,arecer de plenário, tendo usado da palaVra · 
os Srs. J utahy Magalhães e Cid Sabóia de Carvalho, ficando 
a votação adiada para o dia 17-3-93, nos termos do Requeri
mento n9 248193, lido e aprovado nesta oportunidade. 

--Pai-ecer n~" 12, de 1993, da COmiSsão de ConStituição, 
JUstiça e Cidadania, sobre recurso interposto pelo Senador 
Cid Sabóia de Carvalho contra a decisão tomada pela Presi
dência desta Casa por ocasião da votação do destaque para 
a rejeição do inciso IV e parágrafo 2• do art. 37 do Substi
tutivo ao Projet<rde Lei da Câmara n' 11, dé 1991. Votação · 
adiada para o dia 17-3-93, nos termos do Requerimento 
n' 249/93, lido e aprovado nesta oportunidade. 

Projeto de Lei da Câmara o• 5, de 1993 (n' 3.520/93, 
na Casa de origem), que dispõe sobre a vincuhição do 
servidOr público civil, ocupante de'cargo em comissão sem 
vínculo efetivo _com a Adminis(ração Pública .Federal, ao 
Regime Geral de Previdência Social e dá oqtras providên
cias. Votação adiada por falta de quorum para .votação 
do Requerimento n' 236/93, lido em sessão anterior. 

Projeto de Lei .da Cãmara n' 67, de 1992-Comple: 
mentar (n~" 71/89, na Casa de, origein), que dis~e sobre· 
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o processo judicial de desapropriação por interesse social, 
para fins de reforma agrária. (Tramitando em conjunto 
com o Projeto de Lei do Senado n' 46, de 1992-Comple
mentar). Discussão encerrada após parecer de plenário, 
concluindo favoravelmente ao projetes nos temios do spbsM 
titutivo que oferece e pela prejudicialidade do Projeto de 
Lei do Senado n~ 46/92-Complementar, tendo usado da 
palavra o Senador Eduardo Suplicy, ficaitdo a votação adia
da por falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n' 46, de 1992-Comple
mentar, que dispõe sobre .Q procedimento cont_r_a.ditó..Iio 
especial de rito sumário, para fins de_ reforma agrária, de 
imóvel rural que não esteja cumprindo a sua função social. 
(Tramitando eiri conjunto _çom b Projeto d~ Le~ da C~ara 
DF67, de 1992~omplementar). Discussão encerrada após 
parecer de plenário, concluindo favoravelm~nte ao projeto 
nos termos do substitutivo que oferece e pela prejudicia
lidade do Projeto de Lei do Senado n<? 46/92-Complemen
tar, tendo usado da palavra o Senador Eduardo Suplicy, 
ficando a votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Lei da Câmara n' 13, de 1991-Comple
mentar (n9 223/90-Complementar, na Casa de opgem), que 
regulamenta o § 2~ do art. 171 da Constituição Federal, 
dispondo sobre a edição e o processo legislativo das medi
das provisórias previstas no art. 62 da Constituição Federal, 
e dá outras providências. Votação adiada por falta de quo
rum. 

Projeto de Lei do Senado n' 393, de 1991-Comple
mentar, que altera a redação do parágrafo 2"' do art.--29 
e do parágrafo 2• do art. 4' da Lei Complementar n' 24, 
de 7 de janeiro de 1975. Votação adiada por falta de quo
rum. 

Projeto de Lei da Câmara n' 26, de 1992 (n' 815191, 
na Casa de origem), que autoriza o Instituto Nacional de 
Seguridade Social - INSS, a doar à Cooperativa Habita
cional dos Servidores do MinisteiiO da PreVidência e Assis
tência Social, no Estado da Bahia, o terrenc~ qUe n:iericiona. 
Apreciação sobrestada, em virtude da falta de quorum para 
votação do Requerimento n9 250/93, de adiamento da dis
cussão para 14 de abril próximo. 

Proposta de Emenda a Constituição n' 23, de 1991 
(n' 45191, na Cãmara dos Deputados), que dá nova redação 
ao art. 16 da Constituição f'ederal. Votação adiada por 
falta de quorum. 

1.~.1 ·- Discursos após a Ordem do Dia 
SENADOREDUARDO SUPIJCY -Soljda1ie4ade 

ao povo nordestino, assolado pela cólera e pela seca. O 
Programa de Garantia" de RenÇia Mínima como ~_2!ução 
para a miséria e à fome no Brasil. Ofício enviado ao Go.ver
nador Luiz António Fleury Filho, de São Paulo, relatando 
sua viagem ao Acre juntamente com o Ministro da Just?ça, 
Maurício Corrêa, após a fuga dos assassinos de Chico Men
des. Leitura de expediente do Governador Fleury Filho 
respondendo apelo da Sr' Maria de Fátima Barbosa de 
Almeida, esposa do Governador Edmundo Pinto, sobre 
conclusões do inquérito de seu assassinato ocorrido na capi
tal paulista. 

SENADOR GARffiALDI ALVES FILHO-Insufi
ciência dos recursos contidos na· Medida Provisória ri~ _313 

, para atender às necessidades da calafi!-idade _da_ sec3:. rio 
Nordeste. Formaç-ão de Comissão de Senadore.s no~des-

tinos com o intuitO de ir ao Presidente Itamar Franco apelar 
por mais recursos. . 

SENADOlt'NEY SUASSUNA- Calamidade na re
gião nordestina, invasão da cidade de Souza=-PB, por pe
quenos produtores desesperados em face do agravamento_ 
da seca naql;lela região. Insuficiência dos recursos contidos 
na Medida Provisória n<? 313, para amenizar a crise nor-
destina. · 

SENADOR ÁUREO ~ELLO - O sucateamento 
das máquinas de tratamento radioterápic() e a precar:iedade 
do tratamento do çâncer no Hospital de Base do Distrito 
FederaL 

SENADOR JUT AHY ~AGALHÃES -Retomada 
do crescimento económico. 

SENADOR ODACIR SOARES~ Precaiiedade dos 
sisteinas de geração _e transmissão de energia c;::létrica- em 
Rondónia. 

SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG - Ris-
cos à saúde provocados pelo metanol. . 

SENADOR NELSON WEDEKIN - "Dia Interna
cional da Mulher". 

SENADOR GILBERTO ~IRANDA -,- Rep6dio à 
notícia veiCulada no jornal O Estado de S. Paulo, edição 
de 11-3, intitulado "Senador se_beneficiou da ação de Noro

. nha", ofendendo a _sua pessoa com inform_aç~es distorcidas. 
1.3,2- Comunicação da Presidência _ 
- Convocação de sessão conjunta -solene a realiz~r-se 

amanhã, às 11 horas, destinada à promulgação da Emenda, 
COnstitucional nço 3. 

sáo 
1.3.3- Designação clãbroem do Dia da próxima ses-

·1.4-ENCERRA~ENTO 

2- RETIFICAÇÓES , 
Ata da 13~ Sessão, realizada em 18 de dezembro de 

1992. . 
Ata da 18• Sessão, realizada em 22 de dezembro de 

1992. 
3- ATOS DO PRESIDENTE . 
N• 102, 111, 113, 116, 124, 133, 134193 (Republica-

ções) · · 
4- ~ESA DIRETORA 
5- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 
6- CO~POSIÇÃO.DAS COM:ISSÓES PER~A-

NENTES . 

- -"'SU~ÃRIO DA ATA DA I• SESSÃO, E~ 16 DE~ 
DEZE~BRO DE 1992 

R~tificação 

Na publicação do sumário, feita no DCN-Seção 
II, de 17 de dezembro de 1992, na página 10478, 
1~ coluna, no item 1.2.9- Apreciação de matérias 
Onde se lê: 

1.Z,9- Apreciação de matérias 
, ~ Requerimento n• 59 e 96019.2, lidos anterior· 
mente. Aprovados. 
Leia-se: 

1.2.9- Apreciação de matérias 
- Requerimentos n• 959 e 960192, lidos ante- . 

riormente. Aprovados. 
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Ata da 28a Sessão, em 16 de março de 1993 
33 Sessão Legislativa Ordinária, da 493 Legislatura 

Presidência dos Srs. Nelson Wedekin, LucídiÓ Portella e Magno .Bacelar 

ÀS 14' HORAS fi 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE· É lida a seguinte 
SENTES OS SRS. SENADORES: . . 

Senhor Presidente, 
Affonso Camargo - Almir Gabriel - Alufzio Bezerra Nos termos do Parágrafo 1', do Artigo 13 do Regimento 

-Álvaro Pacheco- Bello Parga- Beni V eras- Carlos Patro- Interno do Senado Federal, solicito que seja Considerada como 
cfnio - Cid Sabóia de Carvalho - Dirceu carneiro - Elcio licençato- meu afastamento dos trabalhos desta Casa no dia 
Álvares - Epitácio Cafeteira - Rsperidião Arnin --Flaviano 12 do corrente mês, quando estarei participando de Reunião 

.. Mei.Q . .=._J:;._rancisco ~olle111herg -~Henrique Almeida -:-· Hyde- da Comissão Especial MiSta destinada a estudos do Programa 
kcl Freitas - __ Iram Saraiv;:~ - )~1rb_::_~_s PaS:'iarinho - Joao Cal· __ do Desequilíbrio Econômico Inter-Regional Brasileiro, em 
mon - Jo.'io I• rança - JOa.O ROcha - JonaS Pii1heiro - JoSã= Recife, Pernambuco. -
phat Marinho- Jos~ Fogaça - Jos~ Richa -José Sarney- Sala das Sessões, 11 de março de 1993. Senador Esperi-
Lavoisler Maia - l.evy Dias - Lourival Baptista - lucfdio dião Amin. 
Porte lia - Magno Bacelar - Mansueto de I .avor - Marco 
Maciel - Mauro Benevides - Nabor Júnior ..:. NelSon Wede
kin - Ney Maranhao - Odacir Soares - Rachid Saldanha 
Derzi - Ronaldo Aragão - Ronan Tito -Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -A lista de pr<· 
sença acusa o compareCíinento de 42 Srs. Senadores. Havendo 
número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 1' secretário procederá à leitura do Expediente. 
É lido o seguinte: c . o-· .. -- .. 

EXPEDIENTE 

OFÍCIO 

DO PRIMEIRO SECRETÁRIO DA 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 

N<? 29/93, de 15 do corrente, comunicando a rejeição do 
SubstitutivO do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n<? 99, 
de 1991 (n' 161/91, naquela Casa), de inidativádo Presidente 
da República, que dá nova redaçáo ao art. 184 do Código 
Penal. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - O Expediente 
lido vai à publicação. · · · 

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1<? Secretário. 
É lido o seguinte 

Brasília, 11 de março de 1993 

Senhor Presidente, _ 
ComunicO a Vossa Excelência, na forma regimental, que 

passarei a adotar, a partir desta data, o seguinte· nome parla
mentar: Luiz Alberto Oliveira. 

Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelência os 
meus protestos de estima e distinta consideração. -Senador 
Luiz Alberto Martills de Oliveira. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - O expediente 
lido vai à publicação. . · _ 

Sobre a mesa, comunicação que ~tá lida Jjelo Sr;'ll•Ser:re
tário .. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - O expediente 
lido vai à publicação.- -· · .---- · 

Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. I' 
Secretário. - - ---- --

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 24, DE 1993, COMPLEMENTAR· 

Dispõe sobre a aplicação no sistema. Dnancelro de 
recunos repassados ou triDsreridos pela União a órgãos 
ou entidades dos três níveis de governo e dá outras 
-providências. 

O C?rigresso Nacional decreta: 

Art. ti Os órgãos da Administraçao Direta da União, 
c!os -~_!_a~~s, d~ Distri~o Fed~r~_e .s!~_Municípios, assim como 
suas aJ.Itarquias, empresas públicas, sociedades de _economi8. 
mi_sta e fi:Indações, destinatários de recursos provenientes de 
dotações orçamentárias ou transferéncias da União, poderáo 
aplicá-los em instituições finánceiras oficiais enquanto aguar
darem sua efetiva utilização para~ fins á que se destinarem. 

Art. '2J Os rendimeiitos .ç .os..v~ores da atualização mO:. 
netária, resultantes das aplicações financeiras de que trata 
o artigo anterior, serão contabilizados de acordo com _a lei 
n' 4.320, de 17 de março de 1964, e legislaçáo subseqüente. 

-Art. 3• O § 4' do art.1i ·da Lei n' 4j20, de 18 de 
março de 1964, coma redaçãodadapelo art.1•do Decreto-Lei 
n' 1.939, de 20 de maio de 1982, passa a vigorar acrescido 
da _seguinte espécie de receita patrimonial: 

. "Art. 11. .......................................... . 
§ 4' ........................................................ . 
Receita Patrimonial. 
Receita de Aplicações Financeiras." 

. ...... Art_-·4;·~-E~b-~i·a;;pi~~;~t~-~~~~~:;ig~;·~~-d~bl _ 
de sua publicaçáo. - -

-- Art. 5!' :Revogam.~se os arts. l!' e 3'~' do·Decreto-Lei n• 
1.290, de 3 de dezembro de 1973, e demais disposições em · 
contrário. 
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Justificação 

Na presença dos altos níveis inflacionários, a adminis
tração inteligente procura proteger as disponibilidades d~ d_i- _ 
nheiro da erosão da moeda, aplicando-as no mercado finan
ceiro enquanto aguardam o momento de pagar os compro
missos a que se destinam. Impedir essa racional prática na 
Administração Pública causaria prejuíZoS-aos destinatários dos_ 
recursos e poderia inviabilizar os objetivos a que se vinculam. 

Contudo, torna-se necessário estabelecer o mínimo de 
disciplina, a fim de coibir negócios escusas ou delongas nos 
pag~_e_p.tos aos credores. ___ , _____ -_c·- ____ ___ · 

- · Insere-se na competência concorrente, da União e_ dos 
Estados ou do Dist.rito federal, legislar sobre direito finan
ceiro, devendo a União limitªr-se a estabelecer normas gerais 
(CF, art. 24, inciso I e § 1';>, combinados com __ o art. 165, 

, § 9', incisos I e II). 
Atento a essas normas constitucionª-is, este projeto ·cte 

lei complementar vem permitir a· aplicação de dinheiros ocio
sos em instituição- financeira da União ou dos Estados, objeti
vando preservar o valor dos recursos monetários liberados. 
Mas limitou-se a dispor no tocante aos recursos provenientes 
de dotação ou transferência da União. Deixou-se à deliberação 
de cada Estado, ou do Distrito Federal, a extensão da regra 
aos recursos originariamente--estaduais e municipais, no exer
cício da competência suplementar que lhe confere o art. 24, 
§ 2•, da Carta Federal. 

Esse procedimen.to já é autorizado pelo Decreto-Lei _n"' 
1.290, de 1973, todavia apenas no que concerne às disponibi
lidades resultantes de receitas próprias de instituições federais, 
apesar de restringir as-aplicações ertftítúlos do TeSoU:i'o Nacio
nal, conforme se vê no seguinte artigo a preservar: 

~'Art. 29 As autarquias, empresas públicas e so
ciedades de economi_a __ mi_sta, integrantes da Adminis
tração Federal Indireta, bem como as fundações super
visionadas pela União, poderão adquirir títUloS-do-Te
souro Nacional, com disponibilidades resultantes de 
receitaS Pi-ópiiãs, através- do Banco c:enttal do Br3sil 
ou na forma que este estabelecer, inclusive quanto a 
sua negociação." 

Porém, o mesmo decreto-lei proíbe a prática -que- esta
proposição quer autorizar. por entes da administração federal 
indii"eta, de forma absoluta quanto a recursos repassados pela 
União e limitando as aplicações em títulos do Tesouro Nacio
nal no tocante a recursos próprios, conforme dispositivos a 
seguir transcritos e que seriam derrogados: · 

"Art. 19 As entidades da Administração Federal_ 
indireta não poderão utilizar recursos provenientes de 
dotações orçamentárias da União, inclusive transferên
cias, nem eventuais saldos da mesma origem apurados 
no encerramento de cada ano civil, em suas aplicações 
no mercado financeiro. 

Parágrafo único. - A Inspetoria-Geral de Finanças 
do Ministério da Fazenda e o Banço Central do Brasil 
promoverão as medidas necessárias ao cUmprimento 
das diretrizes fixadas neste artigO . 

. . . . . . A·;t:. 3;. ·-·~ ~~ct;~à~-~~tid~d~~ ·;~f~ri~f~;·~~~~irtigó-~~-
anterior a aplicação de disponibilidades financeiras em 
títulos de renda fixa, outros que não títulos do Tesoure. 
Nacional, ou em depósitos banclrio~ a prazo. 

Parágrafo único. De acordo c_om o djsposto neste 
artigo, as aplicações de disponibilidades em outros ati
vos financeiros que não títulos do Tesouro Nacional, 
existentes na data da publicação deste decreto~lei, não i 
poderão ser renovadas após os respectivos vencimen-
tos." · 

Em complemento à norma permissiva da transitória apli- . 
cação financeira, o projeto vem estabelecer rubrica própria 
para que o sistema contábil das pessoas de direito público 
ponham em relevo a receita advinda daquelas aplicações de : 
dinheiros, porque atingem quantias vultosas enquanto a infla
ção se mantiver nos elevados índices das últimas_ décadas. 
Assim, o projeto aperfeiçoa a discriminação estabelecida pela 
Lei n9 4.320, de 17-3-64, já que ·e~a esfatui normas gerais 
de Direito Financeiro para a União, os Estados, os Municípios· 
e suas autarquias, e estabelece a seguinte classificação de re.cei
ta no § 49 do art. 11, na redação dada pelo Decreto-Lei n'? 
1.939/82: 

"§ 49 A classificação da receita obedecerá ao se-
guínte-esq"U"eriiã: · ... · ... _- · · ·· · · 

Receitas correntes 
Receita Tributária 
Impostos 
Taxas 
Contribuições de Melhoria 
Receita de Contribuições 
Receita Patrimonial 
Receita Agropecuária 
Receita Industrial 
Receita de Serviços 
Transferências Correntes 
Outras Receitas Correntes 
Receitas de Capital 
Operações de Crédito 
Alienação de BeDs 
Amortização de Empréstimos 
Transferências de Capital 
Outras Receitas de Capital." 

Em face do exposto, esperamos contar com o apoio dos 
Senhores Senadores para a aprovação do presente projeto 
de lei. 

Sala de ,Sessões, I6 de m;rrço de 1993. -Senador Val!nir 
Campelo. · 

LEGISLAÇÃO CITADA . 
LEI N' 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964 

Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para 
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da 
União, dos Estados, dos Municlpios e do Distrito Fe
deral. 

••_•~·-••••••••.•••••••••••••••••••••••••••n••••••·~-··-•.•••••:•••••~•••_•~•••••••~··-~ • 

DECRETO-LEI N• 1.9:'!9, DE 20 DE MAIO DE 1982 

Altera a Classificação da Receita e dá outras provi
dências. 

O PreSidente da Rei)dblica, no uso das atribuições que 
lhe confere o artigo 55, item II, da Constituição, decreta: 

Art. 1• O artigo 11 da Lei n• 4.320, de 17 de marc;o 
de 1964, passa a vigorar com a seguinte redação: 
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"Art. 11. A receita classificar-se-á nas seguintes 
categorias econômicas: Receitas Correntes e Receitas 
de Capital. 

§ 19 São Receitas Correntes as receitas tributá
ria, de contribuições, patrimonial, agropecuária, indus
trial, de serviços e-outras e, ainda, as provenientes 
de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de 
direito público ou privado, quando d~stinadas a atender 
despesas classificáveis em Despesas Correntes. 

§ 29 São Receitas de Capital as Provenientes çla 
realização de recursos financeiros oriundos de consti
tuição de dívidas; da conversão- em espe~~. de bens 
e direitos; os recursos recebidos de o_utras pessoas de 
direito público ou privado, destin~dos a atender despe
sas classificáveis em Despesas de Capital e, ainda, o 
superávit do Orçamento Co~rente. 

§ 3• O superávit do Orçamento Corrente resul
tante do balanceameqto dos totais das receitas e despe
sas correntes, apurado na Qemonstração a que se· refere 
o Anexo n9 1, não constituirá item de receita orça
mentária. _ 

§ 4? A classificação da receíta Ç~!2~decer_á ao se-
guinte esquema: 

Receitas Correntes: 
Receita Tributária: 
Impostos; 
Taxas; 
Contribuições de MeniOfia 
Receita de Contribuições 
Receita Patrimonial 
Receita Agropecuária 
Receita Industrial 
Receita de Serviços 
Trans.ferências Correntes 
Receitas de Capital 
Operações de Crédito 
Alienação de Bens 
Amortização de Empréstimos 
Transferências de Capital 
Outras Receitas de CapitaL" 

• • • ,-, .~ ....... • • • ... -- ... ~·--·~---c-·' ... ~· • • •· • ... -.~ ...... n,..;·.1'4 • .._., ;· .... ·• ~ ;-. •.•• -' 

DECRETO-LEI N• 1.290, DE 3 DE DEZEMBRO IJE 1973 

Dispõe sobre a aplicação financeira de disponibi
lidades pelas entidades da Administração Federal Indi
reta, bem como pelas Fundações supervisionadas pela 
União, e dá outras providências. 

Art. 1" As entidades da Administração Federal Indireta 
não poderão utilizar recursos provenientes de dotações orça
m~ntárias da União, inclusive transferências, nem eventuais 
saldos da mesma origem apurados no encerramento de _cada 
ano civil, em suas aplicações no mercado finãnceiro. 

..... 'A~· ... 3~ ~: -~· ~~d~d~·às· ~-~;{~~~~~ ~~f~~i;~;:~~~~~i~~-an;~~-
rior a aplicação de disponibilidades financeiras em títulos de 
renda fixa, outros que não títulos do _Tesouro Nacional, ou 
em depósitos bancários a prazo. - --
................................ ; •••••• ~ ........... ~··-~- ... --l.·;.;' •• :.-..:.-1.~~--.;.;,~. 

(À Comissão de Assuntos EconômicÇJs) 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -O projeto lido 
será publicado e remetido à comissão competente. 

So_!Jre _a mesa·, requerimento que será lido pelo Sr. 1" 
Secretário. · . . · · 

É lido e aprovado o_ seguinte 

REQUERIMENTO N• 243, DE 1993 

Senhor Presidente, 
--Requeiro seja ConSiderada corno liCença aUtorizada nos 

. termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno do Senado 
Federal, minha ausência de Brasília, no dia 15 d~ março de 
1993, a fim de participar ~em Aracaju, das solenidades come
morativas do segundo ano da administnlÇãO- do Governador 
João Alves Filho. 

Sala das Sessões, 15 de março de 1993. -Senador Fran
cisco Rollemberg. 

O SR. PRESIDENTE (Magno. Bacelar) - Aprovado o 
requerim-ento, fica concedida a licença solicitada, nos termos 
do art. 43, irtciso II, do Regimento Intelno. 
_ __ Sobre a mesa, requeri.nlehlO- qUe será lido pelo Sr. 1» 
Secretário. _ 

É lido o seguinte 

REQUERIMENT() N• 244, DE 1993 . 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do artigo 256, 3., do Regimento 

Inte~o, a retira~~ do ~-eque:Dnento n~ 242, de 1 ~3, de m??ha 
- autona, que sobc1ta a mclusao em Ordem do Dta do PrOJeto. 

de Lei do Senado n" 21/92, que equipara servid_o~es da Uniã() 
vinculados às Polícias Civis dos Estados de Roraima, Rondô
nia e Amapá, aos servidores da Polícia Federal. - . 

Sala das Sessões, 16 de março de 1993. -Senador César 
Dias. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- A Presidência 
defere o requerimento, nos_ termos do art. 256, § 29 , a, do 
Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - A Presidência 
recebeu, do Presidente do Tribunal de Contas da Uniã0 1 o 
relatório d,as atividades .daquela Corte, referente aO terceiro 
trimestre do ano de 1992, atendendo ao disposto no art. 71, 
§ 49, da Constituição. 

A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Eco~ 
nômicos. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -A Presidênci~ 
recebeu o Ofício n• 562193, de 12 de março ·de 1993, através 
do qual o Banco Central encaminha documentação relativa 
à operação de crédito pretendida pela Prefeitura Municipal 
de Curitiba. 

O expediente será encaminha4o à O::>miss_ão de Assuntos 
EconôõiiCos para se_r anexado ao,Ofício n9 S/85, de 1992. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Ney Maran~ão, par~ uma br~ve 
coiíniDiCaÇã6. " - · -· ' - --

O SR. NEY MARANHÃO (PFL - PE. Para uma breve 
comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente. Srs. 
Senadores peço a transcrição nos Anais do Senado Federal 
de .\Im _axtigo do e;t-:Presi9C!pte C9.Uor~ _que se intitula: '"Em 
nome de DeUs, chega, basi3.!", onde o ex-Presidente divulga 
nota dizendo-se indignado, repetindo que não será vencido 
e fazendo referência à família brasileira. 
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O segundo assunto que me traz a esta tribuna é um apelo 
ao Governo Federal, mais especificamente a:o Presidente It3~ 
mar Franco; apelo principalmente através do Ministro de As~ 
suntos Regionais, o nosso queiido companheiro Alexandre 
Costa, para viabiiizar, o mais rápido possível, junto ao Minis
tério da Fazenda, a liberação de verbas para a SUDENE. 

Tive ocasião de inquirir o Ministro da Fazenda Eliseu 
Resende e disse-lhe que a história se repetiâ trinta e--nove 
anos depois ·quando foi indicado para o Ministério da Fazenda 
um Ministro que não era economista. Os econ-omistas são 
capazes de grandes planos, mas não o são para executá-los, 
haja vista que até hoje cada um desses economis~s que as·su.: 
miu o Ministério da Fazehda deixou um rombo maior do 
que o outro. _ _ _ 

Com o Ministro Eliseu Resertde, a histólla- se repetiU; 
pois em 1954 o Ministro da Fazenda de__Juscelino_:I(ubitschek, 
o Deputado José Maria Alkmin, no meu entender, foi o Minis
tro que fez a melhor administração naqiiela Pasta. DeSejei 
que o Ministro Eliseu Resende repetisse aquela administração 
também no Governo de um mineiro, o7 Senador e hoje Presi-
i::lente da República, Itamar Fi'anco. · 
· Dentro.desse linha, Sr. Presidente, faço veemente apelo 

para que S. Ex•, que tem os pés no chão, libere 9 quantO 
antes a verba de Cr$ 200 bilhões, destinada à seca do Nordeste 
e prevista por medida provisória recentemente e~itada. 
· Sr. Presidente, a situação no Nordeste é desesperadora. 
Neste momento, em frente à SUDENE,. está acampado um 
grupo de prefeitos e vereadores daquela Região, pedindo, 
implorando que esses recursos cheguem o mais rápidO pOs
sível. 

Tenho certeza absoluta de que o Ministro Alexandre Cos
ta, conhecedor dos problemas do Nordeste, juntamente com· 
o Superintendente da SUDENE, jovem competente no trãto 
das questões públicas, e o MiniStro Eliseu Resende di!igen
ciarão no sentido de que seja viabilizada a liberação dos r_ecur
sos destinados a minorar a fome, a sede e a miséria do Nor
deste. Na Zona da Mata, em Pemambu!=-0, por exemplo, os 
córregos e rios secaram. 

. Estou certo de 9ue este apelo será ate~dido, possibi- · 
litando que o sertaneJO nordestino veja diminuído seu sofri-
mento. · 

Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. NEY 
MARANHÃO EM SEU DISCURSO: 

"EM NOME OE DEUS, CHEGA, BASTA!" 
Ex~presidente divulga nota dizendo-se 

"indignado" e repete que não será vencido 

Brasília --o ex-presidente Femando COUor, numa nota 
de 32 linhas divulgada por sua assessoria de imprensa, decla
rou-se "indignado, ferido, humilhado" pelas acusações lança
das por seu irmão Pedro Collor, erit entre:vista exclusiva ao 
Jornal do Brasft "Ofenderam profundamente minha honra, 
minha dignidade d~ pai. Só me resta_ a 'vida e a vontade de 
continuar lutando, para que a verdade prevaleça. Minha fé 
em Deus me tem dado força suficiente para enfrentar esse 

· calvário. Não me vencerão nem me dobrarão", disse o ex-pre-
sidente na nota. · 

Collor atribuias dçnúnc_ias de Pedro a "uma inveja que 
se transformou num ódio. doeritio". "Meu _irmão·, em pleno 

delírio paranóico, vem a público caluniar, difamar, vilipendiar 
minha honra e de minha Família'', afirmou. 

_A nota conclui fazendo um apelo: "Em nome de Deus, 
parem de explorar a miséria humana! Meu irmão está doente, 
de corpo e de alma. Em nome de Deus, chega! Em nome 
de Deus, basta!". 

À familla brasileira 

''Indignado, ferido~ humilhad_o, dirijo-me ã Úm;u1ia brasi
leira para lamentar o deprimente espetáculo cjue vem sendo 
oferecido pelo meu irmão e pela falta d~ escrúpulos dos abu
tres do meu_ sofrimento. 

Movido por uma conhecida inveja que se transforlnou 
num ódio doentio, meu irmão, em pleno delírio paranóico, 

- ·vem a· público caluniar, vilipendiar minha honra e da minha 
família. · 

Tenho me mantido distante deste lamaçal e a_ssim pre
tendo continuar. Mas no momento em que nossos lares são , 
invadidos por uma hiStória mentirosa e repugnante, própria 
dos mais vulgares folhetins, não posso me calar. 

Já não basta eu ter sido vítima do maior massá.cre sofrido 
por uirl hOmem público neste PaJs? 

Já nãQ basta terem iro-pedido o povo brasileiro de v.er 
implantado o programa de Governo aprovado nas urnas? 

_ Já não basta. me terem cassado os direitos ele _votar e 
ser votado? 

O que querem mais de mim? 
Levaram minha cidadania, minha paz. 
Ofenderam profundamente minha honra, minha d.igni

dade de pai. 
Só riie restam a vida e a vontade de continuar lutando, 

para que a verdade prevaleça." . . 
Minha fé em Deus me tem dado força suficiente para 

enfrentar esse calvário. Não me vencerão nem me dobrarão! 
Faço um apelo à consciência e à responsabilidade dos 

que fazem a comunicação neste país para que não abram 
espaço a um sensacionalismo tão barato, que. agride acima 
de tudo a família brasileira. 

Em noffie de Deus, parem de explorar a miséria humana. 
Meu irmão está doente, do corpo e da alma. 

Em nome de Deus, chega! 
-Em nome de Deus, basta! 
Brasília, 12 de março de 1993 - F. Collor. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - O requeri
. mento de V. Ex" será atendido. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL- SE. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, Sergi
pe, como todos os_Estados do Nordeste brasileiro,· periodica
mente, paga um elevado tributo em dinheiro, em ações gover
namentais de emergência, em sacrifícios e s-ofrimentos de parte 
significativa de sua população ao fenómeno peculiar na região, . 
que é a inclemência do te'mpo, do clima, devido às longas~ 
estiagens que comprometem a lavoura, atingem os rebanhos 
e p6em na estrada milhares de retirantes que aba,ndonam 
suas terras, abarrotam as cidades e os povoados de pedintes 
e pessOas c;arentes, . obrigando o_s Governos a abrir frentes 

. de trabalho, promover a distribuição de alimentos e até o 
fornecimento de água pOtável e de serviço em combofos de 
ca~os-J?ipa. 

A seca é, realmente, um transtorno para os programas 
de desenvolvimento executados .~~~ Governos Estaduais e 
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Muni~pai~, pois, sendo ocorrência de difícil previsão quanto 
às estunattvas de suas conseqüêii.cias imediatas, consome re
~rs?s, "i~terrompe programas e atividades, e desloca parcelas 
significativas da população devido às migrações futernas mes-
mo que provisórias. ' 

_ Segundo os jornais, dos trinta e dois municípios que conr
poem o Polígono da Seca em Sergipe, doze já decretaram 
e~tado de emergência, o que reflete as preocupações das auto
ndades em face das tensões sóciãis caus~das pela inquietação 
da populaçâo desses m.-unicípioS. - ~ '._ -- --_-_- - - -

Canindé, Poço Redondo, Porto da Folha Monte Alegre 
Gararu, Itabi, Nossa Senhora de Lourdes 'Nossa Senhor~ 
da Glória, Carira, Pinhão, Pedra Moh~ e _PoÇ<_:>_ Ye:rde_e_stão 
nessa situaÇão. -

_ No Município de Porto da Folha, a 190kmcle Aracaju, 
nao chove há onze meses. As fontes de águã- secam e alguns 
l~ga_res são abastecidos por dois caminhões~ pipa; vêem-se"indí
cros de morte nos rebanhos 1 e o cacto já faz parte dó alimento 
do gad?. Um tonel de água carregado em uma can_:oça custa _ 
cem mll cruzeiros; quem hão pode pã.gar tem que -c-aminhar 
uma média de 5km para conseguir a _água:- _ · · - ~--- ~ · 

Na última sexta-feira, o GoVerno dO ~St~do, por meio 
d~ Dep~ame~to de Defesa Civil, promoveu distribuição de 
mxl cestas de alimentos com gêneros em quantidades previstas 
p~ra atender a 5 mil pessoas durante 30 dias, segundo entre
VIsta dada pelo Dr. Adalberto Figueiredo, Diretor desse -De
partamento . 

. _o que nos alenta, Sr. Presidente, é -o anúncio -feito pelo 
M1mstro da Integração Regional, Alexandre Costa, da libera
ção da segunda parcela de recursos prometidos pelo Governo 
Federal para o-Programa de Ajuda ao Combafu à Seca. O 
Ministro Alexandre Costa, segundo notícia vefci.!laaa pela im
prensa local, já determinou que sejam celebrados imediata
mente c-onvênios com os Governos do Estados do Ceará Per
nambuco, Bahia, Alagoas, Sergipe, Paraíba, Piauí, Rio Gran
de do ~orte, Maranhão e Minas Gerais, utilizando o Banco 
do Brasil para a remessa dos recursos. 

Desses recursos, nu~ total de Cr$300 bilhões, Sergipe 
receberá Cr$5 bilhões, correspon,dentes ao mesmo valor da 
parcela anterior recebida em janeiro é destiD3.dos a atender 
ao transporte, distribuição de água, realização de obras hídri
cas, com a construção de reservatórios~ cadinbãs, perfuração 
de poço~, construção de barragens, pequenos açudes, além 
do plantto de grãos para a subsistência das famflias da região 
atingida. 

Desse montante de Cr$300~bilhões, o ~Ceará, a Bahia 
e o Piauí, receberão, cada um, 15 bilhões· o Maranhão 13 
b~hões; Pernambuco, 10 bilhões; Paraíba, 9 bilhões; Alag~as, 
Rio Grande do Norte e Minas Gerais, 5 bilhões, cada um. 

Por outro· lado, a SUDENE, sob a direção do Dr. Cássio 
Cunha Lima, já comprometeu Ci:$37 biÍhÓes e 200 milhões 
de cruzeiros do PIN/PROTERRA para os Estados nordes
tinos, destinados ao financiamento de obras de saneamento 
báSico;· abastecimento de água, serviço de esgoto, drenagem 
urbana e coleta de lixo, recuperação da malha viária, eletrifi- · 
cação rural e também a construção de açudes, poços, adutoras, 
cisternas, viSando, ainda, à redução. da mortalidade infantil. 

Desses recursos da SUD ENE, Sergipe deverá receber 
mais Cr$5 bilhões; o Maranhão e o Piauí receberão 3- bilhões 
cada; o Ceará 3,6 bilhões; Pernambuco,7,6 bilhões; Paraíba, 
6,1 bilhões; Rio Grande do Norte, 4 bilhões; Alagoas, 478 
mihóes; e a Bahia, 4 bilhões. _ _ _ 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, esse assunto é do interesse 
de toda a representação nordestina no Congresso Nacional, 
pois todos sabemos da gravidade da situação de vários municí
pios de nossos Estados e da urgência com que esses repàssem 
devem ser ~eitos para socorre_r as populações atingidas pelas 
estiagem deste ano, que, como disse, em um município de 
Sergipe, já dura 11 meses. Essa é um'! sealidade_ que ocorre 
em muitos municípios da Região Nordestina. 

Desta tribuna do Senado, Sr. Presidente, manifesto a 
minha esperança de que esses recursos sejam liberados em 
tempo hábil, para que o Governo de Sergipe e de outros 
Estados nordestinos possam agilizar suas açóes visando ao 
aten~~mento das populações atingidas. -· . 

O que me tranqüiliza, Sr. Presidente, é que temos no 
Ministério da Integração Regional um homem conhecido nesta 
Casa péla luta em favor da melhoria das condições de vida 
do Nordeste e que conhece profundamente os problemas e 
os sofrimentos da região- o nobre Senador Alexandre Costa. 
O superintendente da SUDENE, por outro lado, é da Paraíba, 
onde seu pai goveina o Estado, e conhece os efeitos devasta
dores desse fenômeno climático. O_ Miriistro--EliSe~ Resende, 
da Fazenda, de sua vivência e suas andanças no Nordeste, 
onde dedicou grande parte da sua vida pública na construção 
e manutenção de estradas federais, como Ditetor do Departa
mento Nacional de Estradas de Rodagem- DNER, também 
conhece a realidade das_secas. 

Acredito, portanto, que o Governo Federal, sob a diretriz 
do Presidente Itamar Franco, dará à região nordestina o socor
ro de que necessita ness..r-circunstância para assistir a sua 
população. 

. Finalizando, Sr. Presidente,_p~ço~a transcrição, junto cOni
meli prõtiüifCiamento, dos seguinte_s artigos publicados na im
prensa: "Governo libera 300 bilhões_ para dez Estados com 
seca", e ~'Estiagem arrasa doze municípios do sertão", Gazeta 
de Sergipe, edição de 13 de março de 1993; e "Desespero 
no Sertão", de autoria do jornalista Juarez Conrado, de A 
Tarde, edição de 14 de março de 1993. 

Era O que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito beml 
Palmas.) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR." 
LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO: . . 

Gazeta (Je s-ergipe 
Aracaju, 13 de março de 1993 

GOVERNO LIBERA 300 BILHÕES 
PARA OS 10 ESTADOS COM SECA 

O ministro dã Integração RegiOnal, -Alexandre Costa, 
liberou ontem a segunda parcela de Cr$300 bilhões prometidos 
pelo Governo Federal para o Programa de Ajuda ao Combate 
à Seca. Alexandre Costa determinou que sejam celebrados 
imediatamente convénios com os Governos estaduaiS do Cea
rá, Pernambuco, Bahia, Alagoas, Sergipe, Parru"ba, Piauí, Rio 
Grande do Norte, Maranhão e Minas Gerais para que os 
recursos sejam remetidos via Banco do Brasil. 

·~Os critérios adotados para a distribuição dos valores serão 
os mesmos estabelecidos quando da distribuição da primeira 
parcela, no mesmo montante, em 15 de janeiro passado, ou 
seja, Cr$15 bilhões para o Ceará; Cr$15 bilhões para a Bahia; 
Cr$15 bilhões o Piauí; Cr$13 bilhões para o Maranhão; Cr$10 
bilhões para Pernambuco; Cr$9 bilhões para a Parruba; e CrS5 
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bilhões p~ra cada um dos Estados de Sergipe, Alagoas, Rio 
Grande do Norte e Minas Gerais. - -- -------- -

Estes recursos· ·aestinam:.se a atender o abastecimento 
de água através de caries-pipa, obras hídricas e produção 
de alimentos através do plantio de cerca de 200 mil hecta_res, 
beneficiando a~roximadamente 150 mil famüias- atiilgidas pela 
seca. ,.Deverá, amda, proporcionar a continuação de trabalhos 
como a construção de _cacimbões, perfuração de pequenos 
açuúdes e barragens de alvenaria. Em Sergipe, 12 municípios 
estão em estado de e_mergência em decorTêllcia da seca, são 
eles: Canindé do São Francisco, Poço RedondO, Porto da 
Folha, Monte Alegre, Nossa Senhora da Glória, Gar_aru, Itabi, 
Nossa Senhora_ de Lou:rde;s, Cari_ra,_ Pinhão, Pedra Mole e 
Poço Verde. (Pág. SA). ·-

Gazeta de Sergipe 

Aracaju, 13 de março d~ 1993, Página 5 

FLAGELO DA SECA 
ESTIAGEM ARRASA DOZE 
MUNICÍPIOS DO SERTÃO 

Doze municípios sergipanos decretaram estado de emer
gência e_m conseqüência da estiagem. Estão nestas condições 
os municípios de Canin_d_é do São Francisco; Poço Redondo, 
Porto da Folha, Monte Alegre, Nossa Senhora da Glória, 
Guaram, Itabi, Nossa Senhora de Lourdes, Carira, Pinhão, 
Pedra Mole e Poço Verde. O coordenador do Departamente> 
de Defesa Civil, Adalberto Fiquefredo, considera preocupante 
a situação e garante que o Governo do Estado está tomando 
medidas_ emergenciais para pelo menos minimizar a sit~ção 
de centenas de Famílias que atravessam os maiS variados_ tipOs 
de problemas com a seca. 

Ontem_foram distnbuídas 1 mil cestas de alimentos qUe 
beneficiarão cerca de cinco mil pessoas no municípiO de Porto 
da Folha. Cada família recebeu 16 quilos de alimentos incluin
do fubá de milho, feijão, arroz, açúcar, óleo vegetal e farinha 
de mandioca, suficientes para atender as famílias durante o 
período de 30 dias. Os alimentos são repassados pela Compa
nhia Nacional de Aba.steçill\ento, (Conar) e distribuídos pelo 
Governo do E.stado através do Departamento de Defesa Civil. 

Adalberto Figueiredo garantiu que os alimentos serão 
distribuídos mensalmente de acordo com Cl.S necessidades da 
população da região. do semi-árido atingida pela estiagem. 
Para tanto, equipes do Departamento da Defesa Civil está 
acompanhando de perto, fazendo visitas in loco às cidades 
na região e fazendo o cadastramento da população mais caren
te que deverá ser atendida pelo Programa do Governo. 

SAQUE 

Apesar de noticiado, o coordenador do Departamento 
da Defesa Civil não acredita nos saques. Em entrevista conce
dida ontem pela manhã à Gazeta de Sergipe,Adalberto des
mentiu a versão dos saques declarando que em casode verídi
ca, -a notícia já seria do seu conhecimento._ "Se realmente 
tivesse ocorrido o saque, o prefeitO e a própria· Secretaria 
da Se~ça teriam nos comunicado, mas ninguém nos infor
mou. E sinal que não houve saques", ressãltou_- Adalberto 
ao tempo em que destacou a índole do_ povo sergipano. Para 
Adalberto, a formação do povo sergipano não permite esta 
atitude. 

A Tarde e Domingo· • 
Sergipe 

14 de março de 1993 

DESESPERO DO SERTÃO 

J uarez Conrado 
Enquanto, na televisão, vai se iritensificarido a propa

ganda sob~ .as formas de g';>Vemo que estarão sendo julgadas 
pelos brasdeuos a 21 de abnl, como a melhor a ser introduzida 
no País, o Nordeste vive uma das mais dramáticas situações 
com a longa calamitosa seca que atinge a dezenas de seus 
mu~icípios, dizimando rebanhos, secando rios e aguadas, 
queimando pastagens _e expulsando o homem do campo para 
outros pontos, que nao aquele onde nasceu e se criou e no 
qual se s~nte senhor de si, porque conhecendo todos os proble
mas e .dificuldades encontradas, já_ que com elas aprendeu 
a convtver. 

__ Agora, entretanto, mesmo, em parte, convivendo com 
? flagelo, e resistindo o quanto pode, esse mesmo homem 
Já não tem comO esperar - parte lá de onde partir - uma 
ajuda para tirá-lo de tão miserável situação, na qual, se lhe 
falt_a água para beber, o feijão de há muito desapareceu_ de 
s~ _m,_es_a? porque o sol, com sua inclemência e impiedade, 

·nao penmttu a safra que ele, tão esperançoso, esperava colher. 
Em Sergipe não é apenas- dramático, mas .de desespero, 

mesmo, o problema do sertanejo. 
Nada menos de 12 municípios- Poço Redondo Caniri.dé 

do São Francisco, Porto da Folha, Monte Alegre d~ Sergipe, 
Nossa Senhora da Glória, Gararu~ Itabi, Nossa Senhora de 
Lourdes, Pinhão, Pedra Moleo e Poço Verde - estão sob 
~stado de Emergêri.cia, enquanto em Carira, com situaçãO 
Idêntic..., à desses municípios, o prefeíto locai deverá nestaS
próximas horas, tomar tal providência, jã--quea- situação tam
bém é desalentadora. 

Frente~ de:: trabalho, com o salário pago a· quem nelas 
, é ~Jn:oveitado, mais se assemelham a uma esmola que o poder 
publico oferece a esses homens de mãos calosas, acostumados 
ao trabal~o duro na enxada, muitos dos quais já eStãO, hoje, 
em AracaJu e e~ outras capitafs~ mi OOi:J.dição de pedintes. 

As perspectivas não são nada boas, o sertanejo está famin
to~ a seca, pelo visto, ~rá das mais prolongadas e, com todos 
esse problemas, é preCiso que os governos -municipal, esta
d~al e federal - atentem para a situação e ofereÇam aos. 
nulhares de homens, mulheres e crianÇas-que habitam na zona 
rural não aquilo que mais parece uma migalha, pois, além 
de h~mil,há-tos, os tornam mais revoltados, já que essa gente, 
com JUStificadas razões, o que deseja é trabalhar e produzir, 
coniO sempre o fez, colaborando, anónima e humildemente, 
para o progresso e o desenvolvimento do País, muito embora, 
a eles, todos voltem as costas nos momentos de desespero, 

_como este que estão enfrentando. 
A fome, gente, está fazendo :ótilharesde braSileiros recua

rem, mas não devemos esquecer que, quando chegarem a 
um ponto em que suas costas baterem à parede, não tendo 
mais para onde retroceder, eles, obviamente vão avançai. 

Como e para onde, é o que nos preocupa. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Baoelar) - Concedo a 
palaVra aõ ·nobre Senador Marco Maciel, na qualidade de 
Uder. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Como líder, pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr" e Srs. Senadores, o tema que venho tratar 
aqui, nesta tarde, já foi ferido, com-muita propriedade, por 
nobres orado:ies que me antecederam: o Senador Ney Mara~ 
nhão, meu colega da representação de P~mambuco nesta Casa 
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e o ilustre Senador Louri vai Baptista, representante do Estado 
de Sergipe no Senado da República. As duas manifeStações, 
tanto do Senador Ney Maranhão quanto do Senador Lour:ival 
Baptista, trataram de um tema que, a meu ver, -merece a 
atenção muito destacada, não somente do Senado da Repú~ 
blica, do Congresso Nacional como um todo, mas, de moc:Jo 
especial, do Governo Federal. _ 

Nesse sentido, eu faço o meu primeiro apelo, que se 
dirige ao Senhor Presidente_d~ República, Dr. I_t~mar Franco, 
para que o GOverno Federal ag_iliz_e_ as providências indispen
sáveis para suavizar a grave calamidade que se abate sobre_ 
o Nordeste. Eu não estou exagerando, Sr. Presidente, se disser · 
que estamos vivendo - segundo dados que tenho recebido . 
de técnicos da SUD ENE e de especialistas no assunto -
a maior seca que o Nordf:ste já experi~eD.tou desde 1946. 
Os "indicadores são muito claros nessa direçáo. 

O Sr. Mauro Benevides- Permite~ me V. EX• um aparte? 

O SR. MARCO MACIEL - Antes- de ouvk o ilustre 
Líder do PMDB, Senador Mauro Benevidés, eU ·gõ_S-i~~él._~e_ _ 
dizer que esta seca não se circunscreve ao terfitóriC?_ do semi~ 
árido mas, a esta altura, já chega à franja li~orâltf!a, prejuci_i--: _ 
cando o abastecimento d'água de importantes cidades do Nor~ 
deste. __ __ _ _ 

Ouço, com satisfação, o aparte de V. Exa, nobre Senador 
Mauro Benevides. 

O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador Marco Maciel, 
estou realmente recolhendo dados, mais particU.larizadamente 
em relação ao Ceará, para fazer, possivelmente na sessão 
de amanhã, um pronunciamento a respeito -da carência de 
chuvas no meu Estado. Mas, já a essa altura do discurso 
de V. Ex\ eu me permito oferecer~lhe um testemunho, r~co
lhido no domingo último, na região do Cariri, que é sem 
dúvida uma das mais prósperas de todo o ~erritório cearens~. 
Eu diria a V. Ex~, nobre Líder Marco Maciel, que no último 
domingo estive no Município de Barro, numa missão de cat:á
ter político, inas que me permitiu recolher impressões a respei
to do quadro climátfco que se abateu sobre toda a região 
do chamado Polígono. E nos municípios adjacentes, cujas 
representações se fizeram presentes ao encontro do_ meu Parti
do, ouvi também longos depoimentos, todos marcados por 
uma extremada preocupação em relação à falta de chuvas, 
neste período, na região nordestina. O quadro realmente se 
agrava a cada momento. A própria capital do Estado já se 
ressente; os reservatórios que abastecem Fortaleza já sofrem 
as cons,eqüências da diminuição da água. Portanto, estamos 
vivendo um instante de perplexidade, ainda naquela esperança 
de que São José, que é o padroeiro_do Ceará, no seu dia, 
coincidentemente com a passagem do equinóciO, possa garan
tir as chuvas no meu Estado, porque, se isso ocorrer, é possível 
que também as outras unidades federativas do Polígono sejam 
igualmente aquinhoadas com essas quedas pluviométricas. O 
quadro que presenciei é desalentador. Amanhã, espero fazer 
um pronunciamento focalizandq_ ~sse quadro _n9 interior do 
Ceará, já que eu, in loco, ol:>tive todos esses dados que transmi
tirei, com mais detalhes, na sessão de amanhã. Mas, desde 
já, a minha solidariedade a V. Ex~. na hora que clama por 
providências que devem chegar sem tardança à nossa região. 

O SR. MARCO MACIEL -Nobre Senador Mauro Bene· 
vides, o aparte de V. Ex~ traz não somente a confirmação 
das palavras que aqui estamos proferindo, mas também dados 
extremamente significativos sobre a seca nordestil_la,_que hoje 

já _atinge outras áreas além do sertão; ou seja, o problema 
da. seca se agravou em tal extensão e_ com tal intensiÇaqe_ 
que se não for~m tom.a~as providências inuito ágeis, principal~ 
mente por parte do Governo Federal, vamos viver, certa
mente, momentos muito difíceis em todp ·_o_ Nordeste, pot:"que, 
conforme aqui foi lembrado, já não é a região do semi-áric;J.o · 
que recorrentemente sofre com o __ .fenômeno da seca, mas 
é agora a própria região do_ Agreste e, de modo inexplicável, 
a próp.i-ia Zona da Mata. Cidades de grande porte estão amea
çadas no abastecimento d'água, e isso var comprometer não 
somente a produção agrícola, mas vai também provocar pro- . 
blemas seriíssimos de abastecimento para significativas popU-
lações de grandes cidades do Nordeste brasileiro_ 

Sr. Presidente, é importante lembrar, conforme salientou 
o Senador Mauro Benevides, que, se ~o cho_ver até depois 
de amanhã, até no máximo no dia 19 de março, quando cele
bramos, no Nordeste, a Festa de São José, que coincide inclu
sive com a passagem do equinócio, ·se não chover até lá, 
certamente estaremos, não estou exagerando, diante de uma 
das maiores calamidades __ do.Nordeste br~eiro. _ 

Sr. Presidente, são necessárias providências urgenteS, pa
ra não dizer urgentíssimas~ 

Hoje, a SUDENE amanheceu praticamente ocupada por 
prefeitos, vereadores, autoridades públicas e líderes sindicais 
que se deslocaram para a sua sede com a finalidade de cobrar 
providências. Eles não estão querendo nada além daquilo 
que o povo do Nordeste faz jus, ou seja, o direito de ter 
pelo menos a água; água não apenas para a agricultura, mas 
sobretudo para· abluçóes, para dessedentar a população, en
fim, água para o consumo básico dos cidadãos que vivem 
e moram não somente nas cidades do sertão, mas do Agreste . 
e da própria Zona da Mata. · 

Aqui foi lembrado, tanto pelo.Senador Ney Maranhão 
quanto pelo Senador Lourival Baptista, que no ano passado 
o Governo Federal anunciou a liberação de recursos para 
atender algumas das necessidades básicas.-Acontece, Sr. Presi
dente, que até agora esses recursos não fora.m integralmente: 
liberados. Talvez razões orçamentárias expliquem essas difi
culdades. 

Mas o fato é que o Governo Federal ainda não compa
receu de forma significativa para atender as populações atingi
das. E como sabemos, as ptefeituras dos Estados do Nordeste, 
sobretudo as de cidades situadas no semi-árido, são pobres, 
não têm condições de enfrentar as calamidades com as propor
ções-que estão ocorrendo. O que estamos vendo _no Nordeste 
já não é simplesmente alguém que quer trabalhar, mas pessoas 
que estão passando fome! Largas porções da população vêm 
ao nosso encontro dizendo que _há oito 9u dez dias não comem, 
que não há mais água em suas propriedades, que não há 
água nas cidades. ~ste é o quadro que estamos vendo. Se 
providências muito sérias não forem tomadas imediatamente, 
Sr. Presidente, preve]O-dificuldades insuperáveis no Nordeste. 

Gostaria de lembrar. a propósito do assunto, p·atavras 
muito apropriadas_ prç.feridas por um ex-Presidente nordes· 
tino, no-tempo dã República Velha, que foi membro do Con
gresso Nacional e que, por ser jurista ~minente, também foi 
membro do Supremo Tribunal FederaL Refiro-me ao grande 
ex~Presidente da República EpitáciO Pessoa, que governou 
por apenas três anos, completando o mandato de Rodrigues 
Alves, tendo sido substituído, como todos sabem, por Artur 
Bernardes. 

Epitácio Pessoa talvez tenha sido o primeiro Presidente 
da República a se preo·cupar, de forma mais consistente, com 
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a questão do semi-átido nordestÜto. Ele idealizou um plano, 
concertado e articulado, de co~~ate à seca, que, in_felizmente,
não teve continuidade, ·porque Bernardes mandou sustar mvi.:. · 
tas das obras que ele íniciatà. ' · ' - - - · - · · 

Não posso deixar' de me· referir aqur ãos· ensíriamentos _ 
de Epitácio Pessoa:. Nesta hora, cabe-me lembrar um de seus 
disCursos, feitó iricluslVe- no Teatro Municipal de São Paulo, 
que consta de uma publicação que tive oportunidade de fazer 
ao tempo em que presidia a Câmara dos DepUtadOs. Trata-se 
do _ .. Perfil Parlamentat'de EpitãCiO-Pessoa'', vQlume n<? 7, 
onde o então Presidente. da· Répública: ·n;ferindo-se à seca '_ 
n<5rdestina, díz: · · · · · _ ' 

"H• penetra'i n,aquela' fornalha ardente; lançaí aS 
vistas sobre· aqueles campos calcihados, onde a_s planta
ções desapa'recerath'detodo, onde a vegetação feneceU , 
e mirrou, e os bebedouros se reSsequíram, sob a cente
lha comburante do sol impiedoso; ide e percorrei aqUe
les chapadões intérminos, ond~ o silêódô ·apaVórante 
das quebradas é apenas interrompido -de longe em lon
ge, pelo mugido desesperado do gado sequioso e: faJl1ín
to; íde, segtii a'gbra âs· estiadas," e vede aqui as-ossadas 
daqueles que não puderam fugir mais lqnge ao borro-

·raso flagelp e tomb_aram, inanidos e moribundoS, para 
·servirem de pastos; ainda com· vida, à voracidade 'das 
feras e das aves de presa; ide e vede mais· longe os 
que acabam de cair, alucinados e arquejan_tes, e, olhos 
cravados na abóbada candente, numa última ptece·cte 
compaixão e piedade, ou talvez_ numa derradeira inipre.: 
cação de dese_spero e de insânia, aguardam, ·aniquilados 
e vencidos, o• suplício dantesco_d_ós que os- precéderarn; 

'ide e vede, por fim, a Iileifa irifinita dos que _ainda 
podem arrastar-se, andrajosos esquálidos, a face de

. Cómposta, o· Olhar desvairado, sem forças· m_aís para 
carregarem, os pequeninos·, sem·gota de leite para lhes. 
calar o choro triste, enfraquecidO -e compungente, com 
o estômago torturado a contorcer-se na agonia da fome, 
com a garganta effi fogo a queimar-se no~deSespero 
da sede, com a- allna despedaçada e o coração confran
gido .de l_uto, de desolação e de dor; ide e dizei-in'e~ 

.. depois, Se eu eStOU O_U Se- eti _ilãÓ e$_tou_' rf:Qi_mi1iâ.t? U_rt:J.. 

crime da Nação. 
O ·BraSil inteiro há de, pOr força, associar-se ao 

orador, e, quando_ não seja ao orador, a quem quer 
que o venha substituir, na obia de reparação dessa 
injustiça revoltante." _ 

Sr. Presidente, eu gostaria de juntar-me às vozes de tantos 
que, na Câmara e 110 Senado, já cObraram providênciâs Õrgen-· 
tes por parte do Governo Federal. Espero que essas provi
dências venham por intermédio do MinistériO da lotegr~ção 
Regional, que é dirigido por um ilustre nordestino, o nOsso 
Coie.ga de representação Senador Alexandre Costa. Em arti
culação com a SUDENE, que conhece os problema da seca 
e dos Estados, esse Ministéi'io poderá, de forma mais eficaz, 
juntamente com os governos estaduais e as prefeituras, prestar 
os primeiros socorro~ às populações tão duramente atingidas. 

Insistiria, Sr. Presidente, mais uma vez, nunl f;to lembra
do no início das minhas palavras: a seca do Nordeste. Deus 
queira que se confirmem as expeCtativas· do" CTA, de que 
chova até o próximo fírri de semana. Mas, se isto ·não aconte
cer, Sr. Presidente, Pode ficar certo de que estãreifios diante 
de uma das piores secas que o Nordeste já conheceu -certa
mente a maior dos últimos 50 anos- que trará conseqüências 
funestas. 

'Daí por que, Sr. Presidente, faço neste momento um 
ap'eld veemente aO Senhor Pre_sidente Itamar Franco, para 
qu'"e 'idote proVidências de natureza urgentíssimá com relação 
_ao·~ordeste. Os Estados, e, de modo _especialr as Piefeiturã.s 
nordestinas, ·n·ãb têm coildíções- de en!.ientar" sozi~hos esSã 

--calamidade; p'réciSani do apOio do Governo Federal, apoio 
que, diga-se, em ocasiões anteriores não faltou e que nesta 
o.casião não pode fa_ltar, porque isto significaria hão ·somente 
perder a produção agrícola e pecuária, já duramente compro-· 
metida, mas também condenar à morte, pela fome e pela 
sede; muitos nordestinos, esses no-sSos.irmão"S bra!iileirbs que 
mer'ecem a àtenção da sodeQ.ãde, mas, Qe modo especial, 
do Gáverno. - · - · 

. Neste instante, Sr. Presidente, secundando aquilo qué-
já foi dito por iluStres Colegas, _e refletindo um pouco 6 que 
está inclusive na 'iinprensa, não soffieitte- nos jorrtáís do- riieli -
Estado, como,t~mbé!TI nos de. :Srasflia, e_u gostaria de, repito, 
faiendo coro a essas manifestações, Cobrar do Preside.nte Ita
mar Franco, de maneira instante e encarecida, providências 
imediatas. O Nordeste precisa ter a su'a vez; pieds3 ter, pelo 
menos nesta hora de grande calamidade, o apoio de que ta-' -· ' Lembrando mais uma vez Epitádo Pessoa, eu- gos~aria 
de dizer que o fenómeno, que já vem marcando a paisagem· 
do Nordeste há séculos. não recebe1,1, ainda, um tratamento 
adequado. Não há, ainda, uma política cOnsistente e articulada 
do .Governo Feder~l. para a Região_. E, Q que é. mais grave, 
não tem agora sequer ajuda_ numa _situação de calamjdad~,. 
numa situação .de .emergência. 

· O Sr. Cid Sabóia de Carvalho -V. Ex• me concede· 
um aparte, nobre Senador? 

O SR. MARCO MACIEL :..... PoiS não. Ouço o nobn: 
Senador Cid Sabóia de Carvalho. · · 

O Sr. Cid Sabóia de carvalho - Quero apenas somar 
minha voz à de V. Ex~ e considerar como minhas as observa
ções feitas pelo nobre Senador neste momeitto, aqui d:;l_tfibuna 
do Senado Federal.. Quero dizer cjue realmente_ estamos diante· 
de mais uma situá.ção calamitosa no Nordeste brasileiro, mais 
unia seca. Veja V. E~ que, -sempre que hã excesso iUVernosQ. 
em determinados países, inclusive nos EstadoS Unidos Qa 
América do Norte, isto significa fatalmente dizer que faltarão 
as chuvas no Nordeste brasileiro. Agora mesmo os jornais 
noticiam tremendos invernos nos Estados Unidos, na sua costa 
leste, onde houve maior incidência de chuva. Isto signifiCa 

-dizer que faltará chuva no Nordeste brasileiro. A conseqüência 
disso, a revelação ecopômica de tudo isso é ex~tamente dentro 
do parâmetro de s'ua advertência aqui no- Senado Federal. 
Quero apoiar as considerações de V. Ex~ 

O SR. MARCO MACIEL - Agradeço o aparte com 
que _me honrou o ilustre representa~ te do EStad~ çlo Ceará._ 
De fato, fico muito preocupado com as expectativas de um 
inverno razoável no Nordeste este ano. _ 

É surPreendente que istõ esteja acontecendo, porque, 
segundo o CT A, que faz estudos de ótima qualidade sobre 
esse problema de estiagem, este ano seria um ano em que, 
certamente, iríamos ter, como se diz no Nordeste, um bom 
inverno, ou seja, chuvas abundantes. Tal não ocorreu. Q fato 
é que praticamente não tivemos chuvas no fim do ano passado, 
nem sequer neste,ano. Tudo indica que, se persistir o quadro, 
repito, este será !Jm_dos anos mais difíceis para a região -~or;
destina. 
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Por esse-motivo, gostaria d-e fazer um-. apelo ao Senadó que, 'no Estado de V. Ex\ o próprio edifício da SUDENE 
Federal, para que, quem sabe, juntando dffeientes Iideráriças - teria sido visitado por uma leva imensa de líderes, protestando 
políticas, pudéssemos ir ao Presidente da República para tr3ns- contra a inação que se pretende jogar à fãce do Governo 
mitir a Sua Excelência aquilo que estamos vivendo na Região Federal nesta matéria. Acredito _que_ o Ministro Alexandre 
nordestina. É lógico que o P-residente da República tem conhe- Cos4l e o próprio Presidente Itamar Franco, com quem deve-
cimento ·ctesses fatos através de relatório-s :e de -informaÇõés' remos, por suge~tão de V. Ex~, estabelecer contato, mostrar-
dos seus·Miriistros, nl.as· nós, que ·estaÍnos rio Nordeste, que se-ão receptivos a esse apelo urgente, e adotarão aquelas pro-
estamos convívendo coii'l: _essa calamidade, podemos talvez vidências indispensáveis à superação desse quadro dramático 
transmitír a Su3 Excelência um· tjuadro mái$ teal daquilo que que se instalou na nossa Região. 
se passa na nossa Região.- - · - · _ - _ - - - --- - - --

Portanto, é este o· apeio" que gostaria de f3ier, neste ins.:. ._ . O SR. MARCO MACIEL .::_A reSpeito da intervenç_ão 
tante, aos demais líderes que integram a rePresentação polítiCa- -de V. Ex~. nobre Senador e Líder Mauro Benevid~s. gostaria 
desta Casa~ pata que, através de uma comisSã6-íntegl-adã. ·por: de dizetqtie, segundo informações que recebi agOra do ReCife, 
s d d d já há um grande númeró ·de pessoas acampadas em frente 

ena ores nor estinos e por Sena ores preoéüpados com a à sede da SUDENE; e não sãó apenás flagelados: são autOri-
questão do Nordeste, pudéssemos transmitir a Sua Excelência -

- dades públicas- prefeitos, vereadOres, sindicalistas e traba-o Senhor Presidente da República as nossas preocupações: lhadores -que, não tendo mais O qUe fazer· nas suas comunas, 
O Sr. Dario Pereira - Perniite-me V. Ex~ um aparte, resolveram se deslocar em busca de um apoio do Governo 

nobre Senador Marco Maciel? · Fed~ral. São prefeituras pobres, para não dizer paupérrimas, 
O SR. MARCO MACIEL- Ouço, com sati!:;fação, 0 que não têm condiçõe~ de ~nfrentar, com a extensão que 

aparte do nobre Senador Dario Pereira. se· cçmfigura a seca no Ndrdeste, a g~av_e questão que estão 
vivendo. -

O Sr. Dario PeNI:fa- Senador Marco Maciel, é int~:res- - - -
sante porque, enquanto Vívemos esse·-problerilci de f3lta d'á- Sf. Pre,sidente, o jOrnal O Estado de S. PaulO, dà. dia 
gua,no Nordeste principalineitte-, recebi oigOrá há pouco, trazi~ de hoje,, tr.az uma long~ _matérit;t,_ cj.e página inteira, intitulada 
d P d d · - "Pior Seca dos últimos 20 an·os- assola o Nordeste", tendo a pelo resi ente a Associação dos _M!J-n~cíRios da re~ffiO 
oeste do meu Estaâo. a hiformação de que a PETROB_R~S _ como subtítulo "Cansados de esperar ajuda do governo, pre· 

feitos do interior de Pernambuco decidem mandar os moraperfura poços de petróleo no Ri<> Grantle do- Norte e, quando 
não dá petróleo, elcl ~mplesmente os obstruí. Te-tnos poço·s; dores para as cidades do Sul". 
no Rio Grande do Norte, que jorram duzentos mil litros d'água O que importa lembrar. Sr. Presidente, é que, de acordo 
por hora. Gostaria de aproveitar esta op~ntunidade para fazer - com informações que recebi, os -dados do próprio jornal estão 
um apelo ao Presidente da PETROBRÁS no sentido de que subestimados. A expectativa que temos, infelizmente, é de 
esses poços, que nãô dão petróleo, possam ser utilizados pela que a seca não seja a pior dos últimos 20 anos, mas a pior 
população. É o apelo que gostaríamos de fazer, Senador Mar~ dos últimos 50 anos! 
co Maciel, aproveitando a oportunidade do discurso de V. Então, isso _exige que todos nóS, qm!-úmos mandato 
Er- parlamentar e somos responsáveis por sigllificatiVa:s- parcelas 

O SR. MARCO MÁCIEL- Nob-re Senador Dario Perei
ra, agradeço o aparte _de V. Ex~ Veja a dramaiicidade-dà 
questão da seca. V. Ex~ chama a atenção para o fato de que, 
na nossa Região, mais importante do que a exploração do 
petróleo é obter água. Essa é a te:itura que fazemos no Nor
deste, ou seja, muitas vezes o mais significativo é que se 
obtenha água em vez de se obter petróleo. porque a água 
é talvez o bem mais desejado, o recurso mineral mais procu
rado no Nordeste, sobretudo nessas regiões~de baixa precipi
tação pluviométrica, que praticamente marcam mais_de 60%, 
do nosso território. · 

Sr. Presidente,_ concluindo minhas palavras, gostaria de 
solicitar aos líderes que integ~am as diferentesrepresentações 
partidárias nesta Casa que nos mobilizenios no sentido de 
solicitar uma audiência ao Presidente da República, _a fim 
de levar a Sua Excelência as nossas apreensões. Para sermos 
fiel, Sr. Presidente, ~emos que reconhecer que nunca o Nor
deste esteve tão desassistido, como está .agora, da ajuda do 
Governo Federal. 

O Sr. Mauro Benevides -Permite-me' U:m aparte, nobre 
Senador Marco Macicl, com a aquiesCênC:fa do Presidente 
Magno Bacelar? 

O SR. MARCO~MACIEL -Concedo o aparte a V. Ex• 

O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senl:ldor, voltaria a 
intervir no discurso :de V. E~. para dizer que_ o quadro se 
agrava na nossa Região. As informações que tenho são de 

da população brasileira, nos mobilizemos também e cobremos 
providências do Governo Federal, porque - faço questão 
de salientar - as Prefeituras não têm condições de dar .um 
apoio maior do que o que já estão dando, e os Governos 
dos Estados, muitos deles, já estão con_sumindo importâncias 
altíssimas em ajuda a flagelados, em distribuição de água, 
em cestas básicas para que as pessoas não morram de fome. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, concluo as minhas pala
vras fazendo um duplo apelo: primeiro, ao Presidente Itamar 
Franco, para que, através do Ministério da Integração Regio
nal, adote providências urgentes com relação ao assunto; se
gundo, aos líderes e às representações partidárias do Senado 
Federal, para que nos reunamos a fim de examinar esSa ques
tão e, se for o caso, ir até o Presidente da República para 
cobrar de Sua Excelência providências ágeis e urgentes para 
.o enfrentamento desse problema. 

Não sou de exagerar os fatos, Sr. Presidente, mas é uma 
situação gravíssima. Presenciei o problema no fim de semana 
em Recife e também tenho recebido relatórios e informações 
de vários órgãos governamentais, dizendo da gravidade da 
situação, sem contar depoimentos pessoais que recebo de pre
feitos e de pessoas da comunidade, que cobram com muita 
insistência urna ação pronta de nossa parte e uma ação urgente 
do Governo Federal. 

Encerro as minhas palavras, agradece"ndo a V~ Ex~ o tem
po-que me 9estinou. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - ConcedQ .a 
palavra ao nobre Senador Lucldio Portella. 

O SR. LUCÍDIO PORTELLA (PDS .- PJ. gronuncia 
o seguinte discurso.) .:.._Sr. Presidente, Srs. Senadores, a crise
económica que afeta o Brasil não é um fenômeno cdnjU.iítui"àl. -
Trata~se de um longo processo de deterioramento estru.tural, 
que se tornou mais visível a partir da metade do presente 
século. 

O modelo econômico imposto à sociedade brasileira, num 
contexto globalizado óa econo_mia.tlJ.Undial_, nãOJói S:iiftd!ente 
para reduzir as grandes_desigualdades sociais. O Brasi! não 
soube, a tempo, introduzir trocas indispensáveis para··acte
quar-se ao desenvolvimento demográficó, ~OSJ~roces~~s e"':o
nômicos e sociais iiltehiõ$ e àS-nóvas realidadC1:S il)ternactQD_3JS. 

O funcionarileri.to de uma verdad_eira democracia - plu
ralista descentralizada e participativa- e o re-speito às liber
dades ~ão requisitosJundame:otai_s para a estabilidade política, 
vale dízer, para a govemabilidade. _ 

Crescimento ecort6mico não~ desen_volvimento.se os.be:-. 
nefícioS desse crescimento não são distribuídps eqüitativamen
te. O auhiento da pobreza e a acentuação das desigua_l~~<fes 
podem significar um- elevado risco para_ a continuidade do 
crescimento e, mais, para a: regitimidade",_estabilidade e viabili
dade dos sistemas sociais e formas polítiCas que-todQs deseja
mos defender e fortalecer. _ ._ _ .. _ _ .. 

Noss_os_ sistemas sociais estão abalados e deteriora~os e~ 
sua vertente maior: a qualidade de vida das pessoas, indutora 
maior do bem-estar social. As necessidades humanas básicas 
só estão satisfeitas para alguns grupos sociais, 0\:jue consolida 
cada vez mais a injuStiça. Difícil nos é negar e aceitar a 'pb~tei'
gação do seu atendimento indefinidamente. · - · · · · -

Esta-s consideraÇões políticas e econóffiic:a~~ ínÚ:i_àis _~ali
zam o entendimento de que a cólera é uma enfermidade soçial, 
onde a renda, a educação, a infomiação~ a águ~ potável, 
o saneamento básico e __ o_s _serviços de s~úde desell!P~~~a~ 
um papel prirnordi8.l. 

Por quase um século não hOtlVe epidemias de cólera no 
Brasil e nos demais países da América Latina, até.-q'ue, em 
janeiro de 1991, teve início uma epidemia de cólera no P~ru. 
Em poucos meses, a enfermidade estendeu-se a Qutros países, 
como: Equador, 1' de março de 1991; Colômbia, !Ode 111:arço 
de 1991; Brasil, 8 de abril de 1991; Chtle, 12 de abril de 
1991; Argentina, 5 de fevereiro de !992; e, assi~ pro~se
guindo, a cólera chegou a todos os patses d~ ~Ill:énca La~ma 
e ao Caribe. Chegou para ficar, enquanto perststuem a m1sé~ 
ria, a fome e a falta de saneamento básico. -

Aqui no Brasil, a cólera adentrou a Região Norte e daf 
estendeu-se por todo o País, uma vez que também já foram 
registrados casos no extremo Sul. 0-tótal de casos em 1992 
foi de 29.306, com 352 óbitos e taxa d.e.letalidade de 1,2%. 
O número de Estados afetados foi de 15, e o que chama 
muito a atenção é que, até- o dia 22 de janeiro de 1993, esse 
número pulou para 24, havendo também notifícaÇões- de casos 
nos outros três Estados restantes. _ 

O País víve Uffiã grande epidemia de cólera, e a sociedade 
testemunha um MiniStériO da Saúde desestruturado, sem uma 
clara e objetiva--definição prograniática:-asfixi3dO--ffriãifCel
ramente e sem pernas para dar prosseguimento à marcha de 
descentralização e municipalização dos serviços-de saúde im
posta pela ConstitUição Federal. 

Para termos idéia do despreparo do pessoal de saúde 
para assunto de tamanha gravidade, como é a cólera, cito 

ape_nas dois casos: e~ Luz:ilândiá, Piauí, a _epidemia de cólera, 
Srs. Senadores, foi detectada pelo prefetto, que desconfiou 
de ·um alto número de óbitos _em C:lirtú espaço de tempo; 
e em Quixãdá, Ceará, o coveiro foi" quem chaniou a atenção 
das autoridades, pois o número de sepultamentos era bem 
superior ao que se _esperava. 
- Enquanto _a cólera continua ceifando vidas ~uman~~. o 
Ministério da Saúde tem as suas esta~ísticas desencontradas, 
sem uma definiç_ão clara e epidemiologicamente justificada 
do que seja um caso d_e cólera durante .'-'ma epidemia, o que 
pouparia muito trabalho e muito dinheiro. A experiência no 
Peru mostra-nos a desnecessidade de uma série de. exames 
para diagnósticos, com uma economia substancial _em recursos 
humanos, financeiros e :triate·riais. _ - - · -

·Essa epidemia tem nos demonstrado que continu_amos 
a irabâlhar a reboque dos acontecimentos, posto que a mf?r
mação-, a educação para a saúde, a água potável, o destmo 
dos dejetos e ao lixo são cofsas somente tratadas quando 
a epidemia já se· instalou. Vamos gastar bilhões ~ bilhões 
de cruzeiros na cura, sem falar no rastro de sofnmento ~ 
dor, sem que haja qualquer melhoda na infra-estrutura sam
tária do País. 
- Srs. Senadores estou ocupando mais uma vez_ a tribuna 

desta Casa para a-Pelar ao Senhor Presidente da República. 
e ao Sr. MinistrO da Saúde no sentido Q.e se. tomarem urgentes 
providências em relação à epidemia de cólera, principalmente 
em termos de campanhas educativas, investimentos em água 
e saneamento básico e atendimento imec;liato aos ~nfermos. _ 

-Há um ano, sabia.:.se. que a epidemia de cólera iniciada 
no Peru chegaria ao Brasil:Pouco, muito pouco mesmo~ quase 
nada foi feito. Algumas medidas isoladas, sem a devida conti
ritÜ.dade, foram_ adot~das. Não houve, entretanto. um plano 
deação que contivesse o mínimo que se esperava de seriedade 
por parte do Govemo, em face de tão grave ameaça- à vid_a 
das pessoas, em especial, da proteção de 90 milhões de brasi
leiros que vivem sem as mínimas condições sanitáriã.s; a popu
lação marginalizada é a população que pagará a inoperãncia 
do Governo com mais sofrimento e mortes que ·seriam evitá:. 
veis. 

Senhor Presidente da República, chame os seus Ministros 
da Saúde, da Infra-Estrutura e da Educação e deles exija 
providências imediatas de um plano_ int~grado d~ aç+ões -~~s 
três Ministérios! Que nesse plano seJa fetta a devtda tdentlfi
cação dos -recursOs e- o respectivo cronograma de desembolso 
finaDceiro, para que se pOssa ir aos Estados negociar com 
os governadores e, por via de conseqüência, Com as autori
dades municipais; o- combate ·aessa enfermidade. A cólera 
é uma patologia social que tomou de assalto_ o territó~o naci?
nal e atinge, principalmente, aquela população de mtserávets 
do nosso País que vive à sombra da ignorância, famintos, 
na esperança de i.iffi dia ser feliz. 

Falando em nome principalmente desses desassistidos é 
que esPero, embora um pouco tarde, imediatas providências 
do Governo Federal no sentido de chamar a si a responsa
bilidade da condução de um plano nacional de con~~ole da 
cólera, tendo como agentes executores os Estados e Municí
pios, e que a população seja educada no sentido dos cuidados 
com à saúde. 

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

O SR. LUCÍDIO PORTELLA- Pois não, nobre Senador 
Cid Sab6ia de Carvalho. 



2246 Quarta-feira 17 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Março de 1993 

O sr. Cid Sabóia de CarVãlho - Senador Lucídio POrte
lia, a advertência qUe V. Ex• faz tem mUlta-seriedade, e acre
dito-que todos esses problemas sanitários do País devem preo
cupar notadamente a parlamentares como V. Ex\ com unta 
longa ex:periéncia política e administratiVa e, acirriã de tUdO, 
com a recomendação de ser V. Ex• um profissional da Medi
cina, o que dá força toda especial às suas observações. O 
caso relatiVo à cólera, por exemplo, é de larga preocupação, 
inclusive no Estado do Ceará. No momento em que o Ceará 
é louvado pela diniinuição- da mortalidade infantil - uma 
mortandade que, realmente, se reduziu, levando o Ceará à 
glória de um prêmio inteinacional - nesse momento, o nosso 
Estado é assolado pelas informações que dizem respeito à 
ocorréncia de manifestações dessa enfermidade tão contagiosa 
e tão perigosa-, ·que-v. Ex• conhece tão" bem pela específica 
formação no setor da Medicina. Realmente, tudo é muito 
preocupante, e o Brasil tem que estar preparado, inclusive 
no Ministério--da Saúde, para mais aplicações de verbas; verbas 
aplicadas mais diretamente no setor da Medicina preventiva. 
Não sei bem corno está o quadro endémico brasileiro e outraS 
coisas tantas- ligadas a esse setor; mas a erradicação de tudo 
isso é básica. FOí Iõnga- a luta brasileiia- contra a paralisia 
infantil; longa a luta brasileira contra diversas enfermidades 
que estiveram no nosso País como verdadeiro assombro. Con~ 
sultando os jornaís de um século atrás,_ pode~se ver que já 
noticiãvam o risco da cólera há 100 anos, e agora tudo se 
consuma e se torna ainda mais grave. Meus parabéns pela 
advertência de V. Exa, numa hora tão cidequada para uffia 
palavra tão sábia e tão experiente como a do orador. Muito 
obrigado a V. Ex• 

O SR- LUCÍDIO l'ORTELLA- Muito obrigado. O apar
te de V. Ex• ilustra o meu pronunciamento. 

O Sr. Mauro Benevides- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. LUCÍDIO PORTELLA - Pois não, nobre -Sena
dor. 

O Sr. Mauro- Benevides- Nobre Senador Lucídio Porte
na, também eu desejo levar a V. Ex• a manifestação das 
minhas preocupações, sintOnizando-me com a linha de seu 
discurso, de rara oportunidade, exatamente porque eclodiu, 
em alguns Estados brasileiros, esse quadro da cólera, recla
mando, portanto, uma ação pronta e imediata do Ministério 
da Saúde e de órgãos que possam atuar no combate a essa 
moléstia nos Estados e municípios. Veja V. Ex~ que o Estado 
do Ceará sediou, há uma semana, o XXIX Congresso Nacional 
de Medicina Tropical, onde estiveram presentes cientistas re
nomados, com projeção internacion_al, que foram proferir pa
lestras sobre calazar. leishmaniose e todas aquelas endemias 
que estão reclamando uma ação pronta e enérgica das nossas 
autoridades. Coincidentemente com o Congresso, começaram 
a surgir aquelas notícias confirmadas de que o vibrião da 
cólera estaria atuando implacavelmente em algumas áreas do 
Estado do Ceará. Penso que V. Ex• poderia, ao término do 
seu pronunciamento de hoje, transmitir uin apelo ao Ministro 
Jamil Haddad para que S. Ex• deixe Brasília, sem mais tardan~ 
ça, e vá com as equipes do seu Ministério aHã.r-se ao trabalho 
das secretarias estaduais e municipais de saúde, a fim de que 
se possa estancar. no menor espaço de tempo possível. a disse
minação da cólera no território nacional. V. _Ex• pode falar 
em nosso nome e levar ao Ministro essa manifest3.ç3o. que 
é muito mais um apelo dramático que faço, para que S. Ex• 
vá, realmente, ao Nordeste, que está sendo atingido também 

pela cólera, e possa anunciar aquelas providências que, em 
níVel de Governo, representem, neste instante, um combate 
a essa doença. 

O SR. LUCÍDIO POR:TELLA:- Obrigado a V. Jõx"·, 
Senador Mauro Benevides. 

O Sr. Esperidião Amin- V. E~· me permite um aparte? 

O SR. LUCÍDIO PORTELLA- Pois não, nobre Senador 
Esperidião Amin. 

O Sr. Esperidião Amin- Desejo oferecer, igualmente, 
a minha solidariedade e o meu aplauso ao pronunciamento 
de V. Ex~, prezado companheiro Senador Lucídio Portella, 
principalmente pela autoridade de que é revestida a sua fala, 
na condição de médico e homem público exemplar. Profundo 
conhecedor do seu Estaào e da sua região. V. Ex• nos traz 
não a visão singela, mas a visão mais abrangente de h.omem 
público; além da abrangência, traz-nos a profundidade de 
quem conhece, sistematicamente, as formas de fazer face às 
causas da deterioração da saúde pública, não apenas no Piauí, 

· mas no Nordeste e no Brasil. Gostaria de aduzir ao pronuncia
mento, ao apelo altamente credenciado que V. Ex• faz ao 
Governo Federal que, em todo o mundo. os países vitoriosos 
fizeram das suas crise_s uma oportunidade para debelar as 
causas dos seus males. V. Ex• trouxe, aquL o exemplo de 
um município, onde o prefeito descobriu, pelo excessivo nú
mero de óbitos, que deveria estar havendo alguma epidemia. 
Espero que apelos credenciados como o de V. Ex• possam 
contribuir para que-, além dos efeitos. sejam combatidas as 
causas. E a cauSa, sem dúvida alguma, está caracterizada por 
uiri complexo que abrange educação, saneamento e. acima 
de tudo, a condição de vida de larga faixa da população br_asi
leira, principalmente nordestína. incluindo-se o seu Estado. 
o nosso querido Piauí. Permito-me Perfilar: juntamente com 
v: Ex~. entre aqueles que têm pelo Piauí um carinho muito 
-especial, e V. Ex• sabe disso. Eu já tive a oportUnidade de 
produzir um trabalho de natureza administrativa na sua terra 
- lá se vão 19 anos - • arcando com um pequeno ónus 
de saúde pública, posto que enfrentei uma enchente. principal
mente na cidade de Parnaíba. Mas. receba a minha solidarie
dade e o meu aplauso. porque pronunciamentos altamente 
credenciados como o de V. Ex• pOdem fazer com que as 
causas sejam enfrentadas Com competênda e a en-se se trans
forme numa oportunidade para. pelo menos. redu;zir boa parte 
dos efeitos pelo combate às causas. repito. Muito obrigado! 

O SR. LUCÍDIO PORTELLA- Muito obrigado. Sena
dor Esperidião Amin. O aparte de V. Ex· muito ilustrará 
o meu discurso. 

O Sr. Marco Maciel- Senador Lucídio Portella. V. Er 
me permite um aparte? 

O SR. LUCÍDIO PORTELLA -V. Ex' tem o aparte. 

O Sr. Marco Maciel- Senador Lucídio Portella. eu tam
bém gostaria de tr3zer. "em meu noffie e do meu Partido. 
uma palavra de apoio -à manifestação- que V. Ex~ faz. --nesta 
tarde, no Senado da República~ V. Exa fala sobre esse tema 
com dupla autoridade: em primeiro lugar. autoridade de médi
co que exerce a profissão e que a exerce com pleno conheci
mento da realidade nordestina: e com autoridade também 
de político. que, investido de um mandato popular. é assim 
um lídimo representante. um legítimo vocalizador da~ aspira
ções do seu Estado. o Piauí. E quero dizer a V. Er que. 
da nossa parte. conte com o nosso--apoio. se se fizer necessário. 
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para que as providências que sugere sejam devidamente acata
das. Se for o caso, iremos até em Coffiissão ao Presidente 
da República ou ao Ministro da Saúde para fazer nos_sa.S . as 
palavras que V. Ex~ manifesta neste instante. Pode_ V. Ex~ 
.fiCai" certo -de que contará com o nosso-ápoio, porque, como 
eu disse, V. Ex~ fala sobre essa questão com duplo conheCi
mento de causa: na condição de médico competente, profis
sional conhecedor do problema, e também na condição de 
político, com uma longa militância no seu Estado. Receba, 
pois, os meus cumprimentos pela oportunidade do discurso, 
a nossa solidariedade, o nosso apoio no desenvolvimentO das 
ações que V. Ex~ reclama para o setor de saúde, de' modo 
especial com relação a essa gravíssima questão da cólera que 
assola todo o País, mas de modo muito particular o nosso 
Nordeste. Cumprimentos a V. Ex~ 

O SR. LUCÍDIO PORTELLA -Muito obrigado, Sena
dor Marco Maciel. 

O Sr. Francisco Rollemberg- V. Ex• me permite üm 
aparte? 

Ex• 
O SR. LUCIDIO PORTELLA- Ouço o aparte de V. 

O Sr. Francisco Rollemberg- Eminente Senador Lucídio 
Portella, é uma pena que eu tenha chegado a este plenáriO 
já quase ao final do se:M pronunciamentô~ a fim de que pUdeSse _ 
haurir, como os outros, os conhecimentos que V. Ex• expenR 

• deu nesta tarde, falando daquilo que V. Ex• tão bem entende: 
as moléstias transmissíveis, a saúde pública no Brasil tão_sofri
da e decantada, e tão pouco respeitada e levada a sério. Digo 
ao Sr. Senador: bendita essa cólera que chega ao Brasil, neste 
instante; bendita, porque vem mostrar ao brasileiro a sua 
vulnerabilidade; bendita, porque chega no momento em que 
a tecnologia já permite o seu controle e- .OS óbitos não sãO 
mais OS de antigamente, porque a cólera não visitóú O Brasil 
somente agora, ela tem, de quando em vez, nos viSitado. 
E, recentemente, Sr. Senador, li uma coletânea de cartas 
dos alemães que residiam na cidade de Maruim, em 1815, 
e eles falavam da cólera que lá grassava. E a redatora~mor 
dessas cartas fora uma das suas vítimas. Sr. Senador, cheguei 
a esta Casa há 23_ an(fs e,- aqui chegando, nunca faltou a 
minha palavra no sentido de alertar o Governo brasileiro Que, 
se era importante o crescimento do bolo económico para ser 

'dividido, era muito importante, também, que o Governo vol
tasse os olhos para a saúde e educação, porque este binómio 
tinha um efeitO multiplicador maior do que aquele crescimento 
ilusório que nós tivemos, que não trouxe melhoria da quali
dade de vida, que não trouxe emprego, que não trouxe satisfa
ção pessoal; deu ao pobre a televisão em cor, mas não lhe 
deu a casa saneada, não lhe deu a possibilidade de viver com 
saúde; deu à classe média as carroças de que bem falou o 
ex-Presidente Collor, mas não lhe deu esgotos sanitários; não 
fez vacinação preventiva, ·não extinguiu seqtiet--, até hoje, a 
meningite, que continua endêmica em nosso País. No meu 
Estado, na cidade de Riachuelo, tem um hospital de referência 
onde, semanalmente, dão entrada 10, 12, 14, 15, 20, às veZes 
até 30 meningític'OS, mas não se fala nisso. Agora, vem a 
cólera e atinge a cidade de Riachuelo, atinge a minha cidade. 
Já atingiu as cidades do Piauí. está atingindo o Ceãrá, Rio 
de Janeiro, São Paulo. É possível, Sr. Senador, que agora, 
neste instante de crise, o Governo brasileiro se volte para 
a saúde. para a educação, e o Ministério da Saúde, que tanto 
reclama e luta para instalar definitivamente o SUS, que se 
propõe a haixar preço de medicamentos. quando ele sobe 

a todo instante, possa voltar agora os seus olhos para aquilo 
que é a função precípua daquele Ministério, ou seja, a medi
cina preventiva, para que não tenhamos que voltar sempre, 
no _correr dos anos, dos séculos, nós que aqui estamos, a 
geração que nos antecedeu e a que nos sucederá, sempre 
reclamando desse de.scas_o, desse desassossego do brasileiro, 
dessa mortandade que as doenças endêmicas de quando e~ 
vez nos brinda. V. Ex~ fez bem em vir à tribuna nesta tarde 
falar da cólera e da cólera no Nordeste. Estou vindo do Nor
deste ressequido, com migrações, com estradas cheias de reti
rantes, o povo pedindo esmola, pedindo comida. Veja V. 
Er que caldo de .cultura excepcional para se fazer uma elimi
nação eugênica, .se .assim se quisesse, dessa pobre gente da 
nossa.região, todo_s mal nutridos, ll!al alimentados, bebendo 
em.. riachos, em verdadeiras pocilgas. Estão todos em condi
ções excepcionais para ádquirif o cólera e com _ele deix_ar 
este mundo para melhor. Sr. Senador, vamos voltar à tribuna 
sempre, o Sr. e todos nós, vamos balançar esse Ministério 
que anda adormecido há longo tempo e fazê-lo vir, de pés 
no chão, percorrer este Brasil, suas grandes cidades, suas 
periferias, seus Povoados e suas vilas, seus edifícios bonitos, 
mas suas casas de taipa, de adobe, e levar àquele povo, àquela 
gente que lá está, brasileiros como nós, a esperança que todos 
temos de, urh dia, termos uma saúde pública neste País real~ 
mente voltada para aquilo que ele deve fazer: um Ministério 
da Saúde forte e _eficiente e um Governo preocupado com 
a saúde. Bendit.a_a cólera- digo eu -que veio criar esta 
cri_se, que veio baJançar esses alicerces, que veio mostrar nos
sas· fragilidades. Bendita a cólera nossa que nos invade, e 
bendita a cólera que chega, mostrando as nossas fragilidades. 
Parabéns a V. Ex• pelo pronunciamento ao qual me somo. 
Se necessário, estaremos juntos hoje enquanto durar o nosso 
anta nos forem dados este microfone e esta tribuna para verbe
rar _contra _aqueles que, brasileiros, não estão preocupados 
com aqueles outros brasileiros que estão saindo da vida através 
de moléstias que não poderiam jamais eXistir no riosso País. 
Eram essas as considerações, Sr. Senador, que eu gostaria 
de fazer. dizendo que V. Ex• ocupou o microfone num mo
mento oportunfssimo; veio tocar num tema momentoso, num 
tema que merece.a maior reflexão. Entretanto mais que refle
xão, é preciso ação-hoje, agora, já. para combater a cólera, 
para combater as outras endemias que estão matando os brasi
leiros em todos os recantos deste vasto País. 

O SR. LUCÍDIO PORTELLA - Muito obrigado, Sena
dor Francisoo_Rollemberg. O aparte de V. Ex~ é exatamente 
de um profissional da Medicina com a sensibilidade de um 
político que discorreu com muita propriedade, com muito 
conhecimento de causa sobre o problema da fome. 

Muito obrigado a V. Ex•, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Lucfdio Portel/a, o Sr. 
Magno Bacelar, deixa a cadeira da presid~ncia, que 
é ocupãda pelo Sr. Nelson Wedekin- 4~ Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin) - Concedo a 
palavra ao nobre Líder do PDS, Senador Esperidião Amin. 
para uma breve comunicação. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS - SC- Como Líder, 
para uma breve comunicação. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Srs. "Senadores, pretendo fazer nesta ocasião 
um registro de aplauso, em primeiro lugar, pela oportunidade 
e. em segundo lugar, pela grandiosidade do tema da Campa-
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'ha da Fraternidade; lançada pelá CNBB para este ano. so\> 
o título abrangente, compreensivo e inquietante-"On-de Mo
ras?". O texto base, distribuído pela Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil, desdobra o raciocínio sobre os problemas 
da moradia, da habitação no sentido mais amplo da palavra 
em três tópicos: ver, julgar e agir. 

· Todos temos consciência de que é a habita_ção, a morada, 
a primeira pátria do indivíduo e da sua faiJ!.fiia, o conhecimento 
do volume do déficit qUe o Brasil acum{llou ao longo da sua 
história nesse ampllssimo tema, nesse setor tão largo da socie
dade, a constatação desse déficit que vem ·crescendo está asso-_ 
ciado ao discurso do Senador Lucídio Portella. "Onde Mo_
ras?" tem muito a ver cnm o qUe ocorre, em matéria+ de 
saúde pública, de oportunidade de educação, ·em matéria de ' 
porvir para ti e para a tua famíliã. -

Sob esse título, repito, a Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil oferece, não apenas aos católicos, m'as a todos nós 
da sociedade brasileira, uma contribuição acompanhada de 
uma bibliografia que, sem dúvida alguma, vai permitir -qúe 
esse tema inequacionado, esse problema não resolvido da 
nossa vida como País, como Nação, como sociedade, seja 
discutido e, aciiha de tudo, convertido numa bandeira de luta 
para todos aqueles que nos preocupamos co~) possibilidade 
de dotar nosso País de um mínimo de justiça social. 

·Sou daqueles que atribuem à habitação, à morada, à_ 
casa a raiz do patriotismo. É muito difícil conseguir imaginar-
que uma famfiia que não tem onde morar, que não tem o 
seu chão, que não mora, tenha a noção de pátria. 

E se o déficit habitacional chega a 12 milhões de unidades, 
ultrapassando, portanto, 10 milhões, conforme aqui se reitera 
- e é esta a notícia que todos temos - somos compelidos 
a avaliar a partir daf o volume do_ déficit que nos separa 
da verdadeira condição de uma pátria. 

O Sr. Marco M&ciel- Permite~me V . .1:::!.-x~ um aparte? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Ouço o nobre Senador 
Marco Maciel. 

O Sr. ~arco Maciel- Nobre Senador Esperidião Amin, 
ilustre Líder do PDS nesta Casa, querO inicíai a minha inter
venção cumprimentando o ilustre Colega- pela oportunidade 
do discurso que profere, nesta tarde, no Senado. EsSe é uilf 
tema que, a meu ver, merece desiderata reflexão. Andou 
bem a CNBB quando elegeu a questão da habitação como 
tema da Campanha da Fraternidade deste ano. Tenho_ o hábito 
de dizer que, quando forem estabelecidos os direitos da famí~ 
lia, o primeiro Será o direito à habitação. A casa, ao permitir 
que se reúna a famflia, ao criar o elo familiar, cumpre impor
tante papel. De alguma forma, a casa é, comc::r diz um texto 
da Campanha da Fraternidade, um refúgio contra as íntempé~ 

· ries, a proteção da família. O tema é muito feliz e_oportuno. 
Vale ressaltar que, no plano social, a questão habitacional 
figura como uma das nossas maiores carências. Com- Ci pro~ 

·cesso de urbanização que se operou, com rilitita inteiiSidãde, 
no País, essa deficiência ficou ainda mais visível, mais aguda; 
surgiram grandes cortiços, grandes favelamentos - mocam~ 
bos, como dizemos no Nordeste. Muitos desses favelamentos 

. não podem ser chamados de casa, porque lhes falta o míni_mo 
de infra-estrutura, o mínimo de conforto, ·o mfnimo de digni
dade· para a família que .ali se abriga. Como a ed_uCaçãõ e 
a saúde, a habitação é um problema com o qual o Governo 
e as instiuições direta ou indiretamente ligadas a ele deve 
se preocupar. Quero cumprimentar V. Ex•, fazendo votos 
para que o tema, objeto da reflexão da Campanha da Fratemi-

dade, possa despertar todos nós, homens públicos - não 
só legisladores. e titulares de funçõ~s __ .:;o ExeCutivo - para 
a transcen~ência e ·significação de.ssa campanha. Ao final, 
quem sabe, possamos trazer a nossa contribuição para equa
cionar um problema que se tende a agravar, na medida em 
que prossegue o processo de urbanização. Sabe-se que, a cada 
dia, mais pessoas padecem da falj:a de moradias ou- também 
é niuíto graVe - vivem em condições subumanas: palafitas, 
mocambos, favelas. 

. O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Senador Marco Maciel. 
sem_ dúvi~a algum~.- o aparte de V. Ex• enriquece - não 
apenas nesta oportunidade, mas nos Anais da Casa - este 
registro que faço a respeito da abrangência -da campanha da 
Coilfetência Nacional dos Bispos do Brasil para o ano de 
1993. . - . 

Desejo trazer, neste momentq, duas colocações adicio
nais._ A primeir~~ e!~~e-~di, CQmo S~nador, buscar recursos 
adicionais para viabilizar um programa de habitação. 

Estudei, larga e profundamente, durante os anos de 1991 
e 1992, a possibilidade de criarmos, à semelhança do salário 
educação, o salário .habitação, uma forma de contribuição 
das empresas, exceto das que promovessem, no âmbito dos· 
seus empregados, a construção de casas. Não apresentei o 
projeto, porque se estabeleceu um cenário nacional de simpli
ficação tnbutária:Não obstante, estou convicto de que necessi~ 
tamos de um mecanismo diferenciado para reduzir o crescente 
défict habitacional. 

A segunda colocação extraio_da página 40 do texto-base 
-desejo seja apensado ao meu pronunciamento -e serve 
de fecho _às minhas palavras: 

QUando 'Jesus veio ao mundo, "não havia lugar 
para ele na hospedaria". Nesse sentido, a parábola 
do rico e do pobre Lázaro, narrada por Lucas, ajuda 
a perceber o contraste entre moradias luxuosas e mora~ 
dias precárias ou a falta de moradia. 

Passaram-se dois mil anos. Analisando, não- só elli Brasí
lia, mas em outras regiões do Brasil, o Evagelho muito pouco 
contribuiu para que esse contraste deixasse de agredir a cons+ 
ciéncia dos homens. Das duas uma: ou a consciê.ncia dos ho
mens se embotou e adormeceu, ou os homens· aprenderam 
a não enxegar e a não se indignar - não digo revoltar -
com o desequilíbrio entre pessoas e tegi~es.- - - -· -

- Por essa razão, a Campanha da Fraternidade deste ano 
cumprirá um papel muito impoitante nü" sentido de tonificar 
a indignação, que é, sem dúvida alguma, o pré~reqtiiSitõ "j:)ãrã
se caminhar no sentido da solução desse gravíssimo e fUnda
mental problema. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presid_ente. 

O Sr. Nelson Carneiro --Sr. Presidente, peço a palavra 
· para uma breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin) - Concedo a 
palavra, para uma breve comunicação e pelo prazo de cinco 
minutos, ao nobre Senador Nelson Carneiro . 

ú SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, quero consignar um momento d_e afliçãç do 
sulwfluminense, mais precisamerite Volta Redonda, com a no+ 
tícia de que nos primeiros dias de abril será realizada a privati
zação da Çompanhia Siderúrgicã Nacional. 
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Sou, Sr. Presidente, a favor da privatização, que hoje 
é pensamento generalizado. Ocorre -cumpre-me denunciar 

, -que há irregularidades que devem ser corrigidas antes da 
realização daquele leilão. A primeira refere-se ao valor atri
buído ao bem que se quer leiloar. A segunda diz respeito 
à dúvida sobre a importância, em dinheiro, que será recolhida 
com venda daquele imóvel, património nacional que simblizou 
o inícío da independência económica do País. São, no mínimo, 
esses dois pontos importantes que devem ser objeto de exame 
e esclarecimento, principalmente por parte dos representantes 
do povo, para que amanhã não venhamos a lamentar a privati
zação da CSN. Naquela ruidosa- privatização-, não passou de 
3 mil cruzeiros, em dinheiro, o valor recebido pelo Estado. 

O Sr. Josaphat Marinho- Pennite-me V. Ex• um aparte? 

O SR_ NELSON CARNEIRO -Com muita honra. 

O Sr. Josaphat Marinho - Nobre Senador Nelson Car
neiro, é evidente a propriedade com que V. Ex~ trata do 
assunto. O meu pensamento não coincide inteiramente com 
o seu. Eu não louvo, de plano, a idéia da privatização como 
está sendo executada e quero assinalar que alguns dos males 
correntes do processo de privatização; ·entre os quais os que
V. Ex~ ãssinala, decorrem da falta da boa coordenação entre 
o Poder ExecutiVo e o Legislativo, desde o Govemo_anterior 
e que prossegue no Governo atua:L O Congresso- tetri Sido 
estranho ao processo de privatização. Nós não analisamos 
as prioridades, não verificamos a forma ou o_ modo por meio 
do qual a privatização ou as privatizações iriam realizar-se. 
Em mais de um momento, V. E,co chamou a atenção para 
a privatização ·efetiiada com moeda podre. Outros Srs. Sena
dores trataram do assunto. Vê-se que, ainda agora, a questão 
continua e eu diria- que agora ó problema está se agravando 
porque, segundo anunciou, aqui, oSr. Ministro Eliseu Resen
de, o GoVerno-preteO.de ariipliar o processo de privatiZação, 
e tudo indica que esta ampliação se processa sein o exato 
conhecimento do Congresso· Nacional. 

O SR. NELSON CARNEIRO- Agradeço a intervenção 
de v. EX\ lembrando que, realmente, fui o primeiro a· tratar 
deste assunto no eienário, quando da pretensão relativa ao 
empréstimo da El-offiRAER. Nessa oportunidade, consegui 
aprovar uma emenda em que a EMBRAER só poderia _ser
vendida depois da aprovação do Senado. Foi o momento ini
cial dessa luta. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Pennite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. NELSON CARNEIRO- Ouço o aparte do nobre 
Senador Jutahy Magalhães. 

O Sr_ Jutahi Magalhães - Senador Nelson Carneiro, 
penso que, nessa questão, ternos que fazer um pouco de auto
critica. 

Com a vinda da medida provisória, nos primeiros dias 
do Governo Collor, depois de conversa.r com vários Compa
nheiros nossos, tomando por base um projeto de lei de minha 
autoria, que já havia sido_ aprovado no Senado, mas ficou 
parado na Câmara,_ determinando que todos os processos de 
privatização deveriam passar pelo Congresso Nacional, apre
sentamos algumas emendas, a maioria recusãda pelo Con
gresso- as poucas aprovadas foram vetadas. Posteriormente, 
discutimos, durante mais ·de um ano, na comissão especial 
criada na Câmara para acompanhar os processos de privati
zação, uma forma de trazer para o Congresso a discussão . 
orévia dessas questões. Também a Câmara não aprovou medi-

da alguma nesse sentido. Aqui no Senado,' durante muito 
tempo, procurei criar, na Coroi$são de Assuntos Econô..rnj.CQ$? 
urna comissão especial para que o Senado acompanhasse de 
perto os processos de privatização. Também ess~ proposta 
não foi levada adiante. Por isso digo que temQs que fazer 
também uma autocrítica, porqii.e somos responsáveis por não 
querermos tomar parte no processo de acompanhamento de 
cada caso de privatização. Iss.o, infelizmente, não queremos, 
porque quando tivemos oportunidade de votar essas questões 
sempre fomos contrários a elas. Por essa razão, eu, que criti
quei lanto o Governo passado, tenho que admitir que nós 
mesmo somos responsáveis por isso. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Agradeço a V. EX' a 
contribuição que traz à minha modesta intervenção. 

Sr. Presidente, lembro que fui autor de- um projeto que 
fixava para as chamadas moedas podres um teta, um percen
tual, um valor. Esse projeto rolou, teve várias intervenções, 
mas até hoje não foi votado; faz mais de dois anos que está 
tramitando nesta Casa. _ 

Mas. quando aqui se tr\atou do problema da USIMíNAS, 
eu que abri o debate e }embrowme que, com a colabora~9 
do meu amigo 'Agapito Durão,-fiz um apelo aos Senadores 
para que fizessem_ rima vaquinha e concorressem ao leilão; 
se tivéssemos cOnCo-rrido~ hoje estarí~mos. to~os ricos, porque 
o Poder Público, logo depois, retribuiu com um empréstimo 
aos compradores da USIMINAS. De modo que não gastaría
mos dinheiro algum e hoje seríamos todos condôminos da 
USIMINAS. 

Mas, Sr. Pre.sidente, essa apreensão é generalizada em 
todo o Estado e principalmente na região mais próxima da 
Companhia Siderúrgica Nacional. Ali estão unidos não só 
os sindicatos, não só a Prefeitura, hão só as classes soci~s~ 
mas o próprio Presidente da Companhia Siderúrgica Nacional, 
o Sr. Sebastião Faria -de Souza. 

Foi para· incluir esse documento nos Anais da Casa, Sr. 
Presidente, que eu pedi a palavra para uma breve intervenção, 
já que não posso me demorar na tribuna, atendendo à genti
leza de v: EX' 

Mas, estou certo de que ainda há tempo de serem tomadas 
providências para que não seja uma doação-a-anunciada priva
tii<iÇão do início de .abril. Talvez a data mais própria não 
seja o dia 2 de abx:il, mas sim o dia 19 de abril. 

DeiXo aqui o apelo, Sr. Presidente, para que o Governo 
retome os estudos sobre a matéria e verifique até que ponto 
foí positivo o que até hoje se deliberou para a privatizaçao 
da_ Companhia Siderúrgica Nacional que é, sem dúvida, o 
marco inicial de uma luta pela redenção económica do_ Brasil. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

DOCUMÉNTO A QUE SE REFERE O SR. NELSON 
CARNEIRO EM SEU DISCURSO: 

Rio de Janeiro, 11 de março de 1993 

De: Sebastião Faria de Souta ---: Presidente da Corilpanhia 
Siderúrgica Nacional · · · -
Para: Comissão Diretora do Programa Nacional de Deses
tatização 
Referência: Análise de avaliação da CSN 

Eu _não sou dono da CSN. Sou preposto· do dono. Os 
membrOs desta Comissão também são prepostos do dono. 
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Se entre nós. tiver algum advogado ele poderá gos eclarecer 
quais são as responsãbilidades do preposto. 

. Se o dono da CSN decidiu vender a Empresa e nos atri
buiu a responsabilidade de efetivar a venda, nós estamos na 
obrigação de conseguir as melhores condições passíVéiS pãfa 
~- -

Nos últimos meses temos observado uma campanha -pela 
imprensa visando a depreciar a CSN. Temos _aqui um recorte 
do Jornal do Brasil de 30 de outubro de 1992 (Um Símbolo 
em Leilão) em que se coloca como CO'!l'd!ç~o sine qua no~ 
para sobrevivência da CSN, a sua privatizaçãQ ~rõ leilão então 
marcado para 22 de dezembro. A notícia argumenta que se 
a CSN não for privatizada naquela data, a Usiminas tOmará 
todo o seu mercado e ela morrerá a míilguã.~--- - · 

Ora, Senhores Membros-da CoffiiSs~o Diretora, na dat~
deste recone as estatístiCas existenteS iildicavam que a CSN 
até outubro de 1992 havia aumentado sua participação no 
mercado nacional e no mercado externo, relativamente a Usi
minas. 

Na mesma linha, em !O de dezembro de !992, ojornal 
O Globo publicou um editorial (pela CSN)1 ~:q3}llãndõ a aten
ção para a urgência-da privatização, alegando os motivos aCima 
e ainda mais, que as chapas de aço da CSN só se.t.Uam para_ 
tubos de esgoto. É de se salientar que_ na véSPéra da publicaç~o 
deste editorial, este mesmo argumento fol"ifsa:do em reunião 
no Palácio do Planalto, crr(~·safido perplexidade entre os pre
sentes e originando, possivelmente, a decisão de adiar o leilão 
daCSN. 

O argumento usado contra a CSN é totalmente fnfuri
dado, mesmo porque, tubos de esgoto são feitos--de ferro 
fundido e não de aço. Além do mais, o leque de produção 
da Empresa é centrado em folhas revestidas, produtos nobres 
de aço, usados em embalagens c eletrodomésticos. _ _ 

Enumerei aqui apenas uma fração _da·s ·matérias qu~ .no 
mesmo sentido saíram publicadas em vários jornais do país. 
Tendo recentemente saído a notícia da antecipação do leilão 
do dia 5 para o dia 2 de abril, a campanha depreciativa ·aa 
CSN recomeçou. É o .que se __ vê na nota inscrita no lnfoirne 
JB do dia 9 de março, afirmando que a Ferroeste não quer 
o trilho da CSN nem de graça. Esta informação foi pasSada 
para aquele jornal com má fé, com o jornàl e com a· CSN. 
Com o jornal, por induzi-lo a publicar notÍcia inteiramente 
falsa, sem fundamento, sem base. Com a CSN, por denegrir 
sua imagem junto ao público. -

Como Empresa estatal, a CSN não pode fazer doação 
de seus bens ou produtos. Além do que! está_ fornecendo 
regularmente trilhos ferroviárioS para a Ferroeste, com inspe
ção feia pela Rede Ferroviária Federal, que até aqui não 
impugnou qualquer partida. 

Tudo isso, Senhores Membros d~ C~~i~são Diretora~ 
feito dentro do pano de fundo da campanha do elefante, que, 
ao denegrir o Estado e o Governo, como gestor de empresa, 
induzia a uma desvalorização geral das empresas _que estavam 
para ser desestatizadas. -

Voltamos pois a minha colocação inicial: nós somos pre
postos e temos que bem cumprir nosso mandato. C9m este 
objetivo, em 5 de janeiro de 1993,_ dirigi urna carta ao Sr. 
Presidente do BNDES solicitando os Relatórios dos Co~nsór
cios, que avaliaram a CSN. Em 26 de janeiro de !993, o 
Sr. Presidente do BNDES enviou os_ Relatórios em queStão. 

A análise destes Relatórios, encaminhados oficialmente 
pelo Presidente uo BNDES, indicou que' 

1) havia uma -diferença-de mais de 25% entre os preços 
mínimos de venda calculados pelos Consóiciós. -
·- 2) tanto o Consórcio A quanto o Consórcio B haviam 

subestimado a projeção da produção de aço da CSN! a pontO 
de projetar para ·anos futuros, níveis de prOdução inferiores 
aos alcançados pela CSN em 1992, mesmo sem os VultoSos 
investimentos que os referidos Consórcios consideraram indis
pensáveis. 

3)_ o custo-de produção ad9tado nas projeções são supe
rioreS aos níveis já alcançados pela CSN, ãntes; portanto, 
dos investimentOs previstos pelos Consultores para melhoria 
de eficiência da Usin_a. 
- -- --=-4) ficamos surpresos também com a adoção da taxa de 

desconto do fluxo de caixa projetado da Empresa, -de 15% 
ao ano, que dá um prazo de retorno do investimento inferior 
a 5 anos. 

Em face disso, encaminhei cana ao Sr. Presidente da 
Comissão Diretora do PND, em 2 de março de 1993, aven
tando a posSibilidade e a conveniência da realização de uma 
nova avaliação da Empresa. 

Em 4- de março corrente, ao entregar a referida cana 
fui surpreendido pela informação de que não havia diferença 
de 25% entre as duas avaliações, uma vez que o valor dado 
pelo Consórcio B não havia sido deUS$ 1.380 milhão, confor
me consta do Relatório que me foi enviado em 26 de janeiro 
de 1993. e sim deUS$ 1,462 milhjio. Confirmando esta infor
mação; no dia seguiD.te, 5 de -março, recebi carta assinada 
pelo Diretor José Mauro Carneiro da Cunha encaminhando, 
pors-õlicitação do Presidente da Comissão Diretora, Relatório 
do Consórcio B, juntamente com a Ata de Reunião da Comis
são Diretora, realizada em 11 de setembro de 1992, e cópia 
da Resolu.ção n' 79/92 do CD/PND, também de 11 de setem
bro. 

Se fiquei surpreso com a informação de alteração do preço 
mínimo de venda de US$ 1,380 milhão para US$ I ,462 milhão, 
fiquei perplexo quando constatei que a paginação do RelatQrio 
então encaminhando não coincidia com aquele qúe eu havia 
recebido anteriormente._ A_ página 71 do Relatório anterior 
passou a ser a págiria 70 do novo Relatório, com os mesmos 
dizeres, mas números diferentes. 

Porém, a minha perplexidade não parou aí, porque ao 
ler a Ata de Reunião da Comissão Diretora de 11 de setembro 
de 1992, deparei com o seguínte parági-afO: 

"Após ampla discussão sobre o detalhamento da 
operação (da CSN), a Comissão Diretora passou à reu
nião reservada para aprovação do preço __ mínimo da 
CSN. Em conseqüência, foí expedida a Resolução CD/ 
PND n' 79/92, de 11-9-92." 

"Relembro aos Srs. Membros desta Comissão que a Reso
lução antes referida é que autorizou a ·realização da venda 
da CSN, nas condições do Edital. 

Verifica-se Sr. Presidente é Senhores Membros da Comis
são Diretora, que a Venda de uma empresa estatal, de um 
bem público, foi decidida e teve seu preço estabelecido numa 
reunião secreta, sem a fundamentação indispensável a susten
tação do preço fixado e, portanto, sem a transparência que 
o Presidente Itamar Franco tem e quer nas ações de seu Gover
no. Este fato, aliado ao detalhe da troca de paginação do 
Relatório, referido aclma, me teva a l-eiterar os dizeres da 
carta-que dirigi ao Sr~ Presidente da Comissão sugerindo nova 
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avaliação para a CSN. Leva.ro.e, mais ainda, a perguntar a 
esta Comissão se não _s~ria o caso de determinar uma auditoria 
em todo o processo de_ privatização da. CSN .-sobretudO cOnsi
derando a concomitante campanha para desvalorizar a Empre
sa, conduzida através da mídia, como m_e referi no início desta 
exposição. 

Finalmente, ao recordar que todos aqui somos prepostos 
e não donos, é preciso alertar a Comissão para um sofisma 
que vem sendo veiculado ultimamente. Afirma-se que a avalia
ção é irrelevante porque o mercado, isto é-; o leilão, é que 
vai dizer quanto vale a CSN._ Isto seria verdadeiro_1 primeiro, 
se não estivéssemos em recessão, que afasta os investidores 
dos negócios e, segundo, se o nosso mercado ilão estivesse 
trabalhando com taxas de juros das mais alta_s em todos os 
tempos, o que leva à depreciação dos ativos reais. Além do 
mais, a avaliação e_stabelece um patamar, para o _investidor 
estranho ao setor siderúrgico, que vaf balizar suas ofertas 
em valores nunca muito superiores a esse patamar. 

Houve um Diretór Comercial da CSN, Jesus Soares Perei
ra, que sempre se referia aos ~'bens e interesses da viúva" 
quando estava em jogo o património público. Uma alusão 
ao "monte da viúVa", do qual os espertalhões de todos os 
tempos tentam .. meter a mão". No entender de Soares Perei
ra, nós agora seríamos os prepostos da "viúva". Eu, com 
a obrigação de guardar e bem conservar e os Senhores, encar
regados de passar diante os bens que a "viúVa" decidiu por 
a venda. 

De minha parte estou fazendo o pOss"ível para cumprir 
o _meu papel, inclusive comparecendo aqui para alertar os 
Senhores para os fatos que acabei de expor. 

Atenciosamente, -Sebastião Faria de Souza, Presidente 
da Companhia Siderúrgica Nacional. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Alfredo Campos - Áureo Mello - Carlos De'Carli -
César Dias- Chagas Rodrigues- Dario Yereita ---:-pivaldo 
Suruagy- Eduardo Suplicy -Eva Blay - Garibaldi Alves 
Filho - Gilberto Miranda - Guilherme Palmeira - Hum
berto Lucena - José Paulo Biso! - Jutahy Magalhães -

· Juvêncio Dias- Márcio Lacerda- M.árlõ Covas- Maduce 
Pinto - Meira Filho - Nelson CarneirO __:_: Ney Suassu~a 
-Pedro Teixeira -Raimundo Lira. -

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

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 245, DE 1993 

Requeiro, nos termos dos artigos 50 e 49, inciso 
X da Constituição Federal, combinados com o artigo 
216 do Regimento Interno do Senado Federal sejam 
prestadas pelo Ministro da Saúde, as seguintes infor
mações: 

I) Quais os critérios utilizados na Tornada de Preços tipo 
melhor técnica n• 1/93 para escolha da melhor proposta téc
nica? 

2) Quais os -pareceres e/ou análises que embasaram a 
atribuição de notas para cada concorrente? 

3) Quais os critérios Utilizados para escolha dos examina
dores, os quais atribuíram as notas que definiram a emptesa 
ganhadora da Tomada de Preços tipo melhor técnica n' 1/93? 

4) Cópia da- íntegtã do processo da Tomada de Preços_. 
tipo melhor técnica n" 1/93, com a documentação cor~spon
dente a todas as fases da licitação'? 

Justificação 

O jornal Folha de S. Paulo, de hoje, 16w3-93, traz uma 
reportagem onde denuncia que a primeira licitação, deste ano; 
para contratação de serviços de publicidade visando, uma cam
panha de combate ao cólera no País, do Ministério da Saúde. 
teve seu vencedor conhecido 20 (vinte) dias antes da abertura 
dãs propostas. Tal fato é exú:emamente grave e de acordo 
com o disposto na Constituição Fede~al cabe ao Congresso 
Nã.cional fiscalizar os atas do Poder Executivo. sendo- assitn 
aS informações aqui solicitadas têm a finalidade de fazer com 
que possamos cumprir os preceitos constitucionais. 

Sala das Sessões, 16 de março de 1993.-SenadorEduar
do Suplicy_ 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin) -O requeri
mento lido será despachado à Comissão Diretora para decisão. 
no_s termos do inéiso III, do art. 216, do Regiinento Interno. 

· O Sr- Jutahy Magalhães -Sr, Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR- PRESIDENTE (Nelson Wedekin)- Com a pala
vra, pela ordem, o nobre Senador Jtitãhy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, vamos iniCiar. 
agora, o período da Ordem do Dia. Pergunto â V. Ex• se 
não seria possível colocarmos em votação o Parecer n"' 12 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que trata_ 
do -projeto do Ministério Público, que já votamos há muito 
tempo, mas houve interposição de recurso pelos Senadores 
Cid Sabóia de Carvalho e José Paulo Bi~l para a Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidada_nia, que deu parecer favorá
vel, aprovado praticamente por unanimidade. devendo. ago
ra, ser submetido ao Plenário do Senado. Infelizmente, até 
hoje essa matéria não foi sUbmetida à discussão e votação 
no plenário, o que vem prejudicando a aprovação final do 
projeto do Ministério Público~ 

O SR- PRESIDENTE (Nelson Wedekin) -Senador J uta
hy Magalhães, temos, sobre a mesa, um pedido de inversão 
da Ordem do Oi3. Trata-se do item 119 da pauta que. por 
esse requerimento, passa a ser o 89 É o que se permite fazer 
na circunstância, dado o requerimento formalizado e assinado 
pelo Senador Cid Sabóia de Car~alho, sobre o qual a Casa 
irá decidir. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Passou para 8• lugar. 
depois das leis complementares? 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin) - Informo a 
V. Ex• que náo há apreciação de lei complementar antes da 
apreciação da matéria a que V. Ex~ se refere. 

O SR- JUTAHY MAGALHÃES- E o item n' 4? 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin)- Senador Juta
hy Magalhães, estamos raciocinando sobre um requerimentO 
que ainda não foi apreciado. .. 

Suponho que a Casa, em primeiro lugar. deve apreciar 
este requerimento de inversão da Ordem do Dia para que 
possamos deliberar. Uma vez deliberado esse requerimento~ 
penso que a Mesa terá melhores condições de dar uma resposta 
mais clara a V. Ex~ 
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O SR. JUT AHY MAGALHÃES- Presidente, se o Sena
dor Cid Sabóia de Carvalho pediu a inversão, para ficar em 
s~ lugar, deve saber porquê. Minha preocupação é ficar depoís
da Lei Complementar. Hoj~ não teremos quorum para vota
ção da Lei Complementar. Então, ficará obstruída a pauta. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin) - O Senhor 
Presidente da República editou a Medida Prov_isóiia n"' 314, 
de 12 de março de 1993, que "dispõe sobre_ a remuneração 
de cargos de provimento em cõmissão da Advocacia-Gerai 
da União, dá nova redação ao capUt -do art. 19 da Lei n"' 
5.899, de 5 de julho de 1973, revoga a Lei n• 8.200, de 28 
de julho de 1991, e dá outras providências". 

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

SENADORES 
TITULARES 

Cid Sabóia de Carvalho, PMDB 
Pedro Simon, PMDB 
Francisco Rollemberg, PFL 
Beni V eras, PSDB 
Valmir Campelo, PTB 
Nelson Wedekin, PDT 
Pedro Teixeira, PP 

SUPLENTES 

Mauro Benevides, PMDB 
José Fogaça, PMDB 
Bello Parga, PFL 
Eva Blay, PSDB 
Jonas Pinheiro, PTB 
Magno Bacelar, PDT 
João França, PP 

DEPUTADOS 
tiTULARES 

Mussa Demes, Bloco 
Nelson Trad, Bloco 
Maurílio Ferreira Lima, PMDB 
Ibrahim Abi-Ackel, PDS 
Clóvis Assis, PDT 
Helvécio Castelo, PSDB 
Pedro Navais, PDC 

SUPLENTES 

Paes Landim, Bloco 
Paulo Octávio, BlOco 
João Almeida, PMDB 
Francisco Dornellcs, PDS 
Élio Dalla Vecchia, PDT 
Luiz Máximo, PSDB 
Paulo Mandarino, PDC _ _ __ _ 
De acordo com a Resolução n' I, de 1989-CN, fica estabe-

lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: 
Dia 16/03- Designação da Comissão Mista; 
Dia 17/03- Instalação da Comissão Mista; 
Até 22/03 _-Prazo-para re-cebimento de emendas. Prazo 

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

Até 30/03 - Prazo final da Comissão Mista; 
Até 14/04- Prazo no Congresso NaciOnal. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin)- Esgotado o 
tempo destinado ao Expediente. 

Presentes na Casa 66 Srs. Senadores. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1"' 
Secretário. _ _ 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 246, DE 1993 

Nos termos do art. 175, alínea d, do Regimento Interno, 
requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de que as matérias 
constantes da pauta sejam submetidas ao Plenário na seguinte 
ordem: Itens 2, 5, 7, 9, 10, 14, 15, 11, 1, 3, 4, 6, 8, 13 e 
12. 

Sala das Sessões, 16 de março de 1993. - Senador Cid 
de Sabóia Carvalho. 

--· O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin) -Aprovado 
o requerime-nto, será feita a inversão solicitada. 

--=Passa-Se â apreciação do Item 2: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 10, DE 1993 
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, ''c", 

do Regimento Interno.) 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 

10, de 1993, de autoria do Senador Magno Bacelar e outros 
Senhores Senadores, que dá nova redação ao art. 2~ da Resolu
ção n• 32, de 1991, tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário, Relatores: 
-Senador ~o~o Cah;non, em substituição à Comissão 

de Constítilição, Justiça e Cidadania, favorável; e 
____ ~:::-Senador~ J,únia Marise, em substituição à Comissão 
Diretora, favorável. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária 
de 12 do corrente. 

Passa-se à votação do Projeto de Resolução n"' 10, de 
1993. 

__ Os Srs. _SenadOre-s ·que o apr~va~ queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) . _ 

Aprovado. 
A matéria vai à COmissão biretora para redação final. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin) -Sobre a mesa, 
parecer da Comissão Diretora, oferecendo a redação final 
da m'}téria, que será lido pelo Sr. 1'.> Secretário. 

E lida a seguinte 

PARECER N" 43, DE 1992 
(Da ComiSsáo Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolução n~ 10, de 
1993. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n'' 10, de_ 1993. que dá nova redação ao art. 
2'' da Resolução n" 32, de 19'11. 

Sala de Reuniões da Comissão. 16 -de março de 1993. 
-·chagas Rodrigues, Presidente - Júnia Marise, Relator 
- Nabor Júnior- Nelson Wedekin. 
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ANEXO AO PARECER N• 43, DE 1993 

Redação fmal do Projeto de Resolução o• 10, de 
1993. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Presi
dente do Senado_ Federal, nos termos do art. 48, item ~8, 
do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' , DEc 1993 

Dá nova redação ao art. 2~ da Resolução n~ 32, 
de 1991. 

O Senado Fedenl resolve: 
Art. 1• O art. 2' da Resolução n' 32, de 1991, ·passa 

a vigorar com a seguinte redação: -
" Art. 2<:> As vantagens administra ti VãS a:dicion3is 

estabelecidas para os gabinetes das lideranças sei:ão 
admitidas às representações partidárias que tiverem, 
no mínimo, um vinte e sete avos da composição do 
Senado Federal." 

Art. 2<:> Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3"' Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin)- Em discussáo 
a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem queira fazer uso da palavra, está 
encerrada a discussão. 

Em votação. 
Os Srs. SenadOl;:~s __ que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin) -Item 5: 

OFÍCIO N' S/17, DE 1993 

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

OfíCio n"' S/17, de 1993, através do qual a Prefeitura Muni
cipal do Rio de Janeiro solicita autorização para e~itir e colo
car no mercado, através de ofertas públicas, Letras Financeiras 
do Tesouro Municipal (LFTM-Rio), para os fins que especi-
fica. (Dependendo de Parecer.) _ _ _ 

Nos termos do disposto no art. 140_, a, do Regimento 
Interno, designo o eminente nobre Senador Nelson Carneiro 
para proferir o parecer. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB-RJ. Para proferir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

1. O Sr. Prefeito da Cidade do Rio de.Jan.eiro solicita 
autorização desta Casa para emitir e colocar no mercado Le
tras Financeiras do- Tesouro Municipal (LFTM-Rio), desti
nadas ao giro das 28.407.047 LFfM vencíveis no 1"' semestre 
deste ano. 

2. Conforme Parecer do Banco Central, os recursos da 
emissão solicitada têm por finalidade a rolagem de 98% das 
LFTM-Rio vencíveis entre 15 de março e 15 de junho do 
corrente ano. 

3. A emissão das LFfM-Rio, sob exame desta Comis
são, não causará impacto no mercado mobiliário, pois não 
caracteriza dívida nova. Permitirá, todavia, um alongamento 
do perfil de endividamento mobiliário daquele Município, des-

concentrando os serviçOs da dívida _em 1993. O pleito encon
tra~se dentro dos limites de endividamento público estabele
cidos por esta Casa. 

4. Consoante o exposto; opinamos favoravelmente ao 
pedido de autorização, nos termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N<' 15, DE 1993 

AutoriZa a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro 
a emitir Letras Financeiras do Tesouro Municipal 
(LFTM-Rio), destinadas ao giro de 28.407.047 LFTM
Rio vencíveis no t~ semestre de 1993. 

O Senado Federal resolve: · 
_ Art. 19 -É a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro 

autorizada a er!titir Le"tras Financeiras do Tesouro Municipal 
(LFTM-Rio), destinadas ao giro de 28.407.047 LFTM-Rio 
venCíveis no 19 semestre de 1993. 

Art. 2"' A emissão dos títl,llos a_ que se refere o artigo 
anterior será realizada nas seguintes condições e caracterís-
ticas: ,. 

a) quantidade: a ser definida da data de fesgaÚ: doS títUlos 
a serem substituídos, deduzida a parcela de 12%; 

b) modalidade: nominativa-transferível; 
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro 

Nacional (mesma taxa referencial); 
d) prazo: até 1.826 dias; 

- e) valor nominal: Cr$1,00; 
O características dos títulos a serem substituídos: 

g) previsão de colocação e venCimçnto dos títulos a· serem 
emitidos: 

h) forma de colocação: atráves de ofertas públicas, nos 
terinos da Resolução n• 565, de 20-9-79, do Ban-co Central; 

i) autorização legislativa: Lei n' 1.373, de 26-1-89 e Decre
to n• 8.355, de 26-1-89. 

Art. 3"' O prazo para o exercíçio da presente autori~ 
zação é de 270 dias, a contar da data de publicaç~o desta 
Resolução. 

Art. 49 Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 59 Revogam~se as disposições em contrário-. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin) - O parecer 
conclui pela apreSentaÇão do Projeto de_ Resolução n~ ,15, 
de 1993, que autoriza a: Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro 
a emitir e- colocar no met'cado, através de ofertas públicas, 
Letras FinanceiraS do Tesouro Municipal para os fins que 
especifica. -

Completada a instrução da matéria, passa--Se à discussão 
do projeto em turno único. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, está 

encerrada a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
-A_matéria vai à Comissão Diretora para a redação final. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin) -Sobre a mesa, 
pateCer-·da Comíssão "'Dfretora, oferecendo a redação final 
da matéria, que será lido pelo Sr. 1"' Secretário. 

É lido o seguinte 
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PARECER N• 44, DE 1993 
(Da Comissão Diretora) 

Redação fmal do Projeto de Resolução n' 15, de 
1993. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n9 15, de 1993, que autoriza a Prefeitura da 
cidade do Rio de Janeiro a emitir e colocar no mercado, 
através de ofertas públicas, Letras Financeiras- dÕ Tesouro 
Municipal (LFTM-Rio), para os fins que especifica. 

Sala de Reuniões da Comissão, 16 de março de 1993. 
-Chagas Rodrigues- Presidente, Júoia Marise- Relatara,· 
Nelson Wedekin - Lucídio Portella. 

ANEXO DO PARECER N• 44, DE 1993 

Redação final do Projeto de Resolução D' 15, de 
1993. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu,_ , 
Presidente, nos termos do art. 48, ite.m 28, do Regimento 
Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• ,DE1993 

Autoriza a Prereitura da cidade do Rio de Janeiro 
a emitir Letras Financeiras do TeSouro Municipal 
(LFTM Rio), destinodas ao giro de 28.407.047 LFTM
Rio, vencíveis no primeiro semestre de i993. 

Art. 1' É a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro auto
rizada a emitir Letras Financeiras do Tesouro· Municipal 
(LFTM-Rio), destinadás ao giro de 28.407.047 LFTM-Rio, 
vencíveis no primeiro semestre de 1993. 

Art. 2~' A emissão dos títulos a que se refere o artig~ 
anterior será realizada nas seguintes condições e caracterís
ticas: -

a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos tftulos 
a- serem substituídos, deduzida a parcela de doze por cento;_ 

b) modalidade: nominativa-transíerível;-
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesou-

ro Nacional (mesma taxa referencial); 
d) prazo: até 1.826 dias; 
e) valor nominal: Cr$1,00; 
I) caracteristicas dos títulos a serem substituídos: 

'Illulo 

681~25 
681825 
681825 
681825 
TOTAL 

Vencimento 

15-3-93. 
15-4-93 
"15-5;93 
15-6-93 

QUantidade 

4:010.500 
7.874381 
6.073.274 

10.448.892 
28.407.047 . 

g) previsao de colocação e vencimento dOs tftukll a serem 
emitidos: · 

Colocação Vencimento 1lluio Data-Base 

15-3-93 I 0 -3-97 681447 15·3·93 
15-4-93 1°-4-97 681447 15-4-93 
15-5-93 1°·5-97 681447 15-5-93 
15-6-93 1°-6-97 681447 15-!i-93 

_ _h) .forma de colocação: através. çl~ oferta,s públicasy nos 
ternios da Resolução n 9 565, de 20 de setembro de 1979,_ 
do Banco do Central do Brasil; 

i) autorização legislativa: Lei n~ 1.373, de 26 de janeirC? 
de 1989, e Decreto n• 8.355, de 26 de janeiro de 1989 .. 

Art. 3"' O prazo para o exercfcio- dã pi-esente autori
zação é de duzentos e setenta dias, a contar da data de publi
cação desta Resolução. 

Art. 49 Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 5~> Revogam-se ~ disposições em contráriçL 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin)- Em discussão 
a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a·pãlavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O matéria vai à promulgação~ 

O SR. PRESIDENTE (Ne;Ison Wedekin) -Item 7: . 
Votação, em turno único, do Pfojeto 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 subterrâ
neas, define critéríos de outorga, de direitos de s-eu uso e 
dá outras providências: -tendo 

-Parecer, sob n"' 474, de 1992, da Cómissã.o 
- de Serviços de Infra~Estrutura, favorável com as 

Emendas de n,s 1 a 5 que apresenta. 
A discussão da matéria foi encerrada ri-a sessão do dia 

12 do corrente. 
Em votação o projeto, sem prejuízo das emendas. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
·Aprovado. 
Em votação as emendas. 
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram-pennanecer 

sentados. (Pausa.) 
- Aprovadas. 

A matéria vai à Comissão Diretora para a redaçã<;> fin3l. 
É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 39, DE 1991 
(N• 7.127/86, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Presidente da República) 

Dispõe sobre á,guas--subte~âneãs, define critéri~ 
de outorga de direitos_ de seu uso e dá outras provi
dências. 

O Congresso Nacional decreta; 

TÍTULO I 
Das Disposições Prelinúoares 

CAPÍTULO ÚNICO . 
Do Campo de Aplicação 

Art. 19 Aságuas subterrâneas reger-se-ão ~las dispo
sições desta lei e, no que couber, pelo Código de Aguas. 

§ 1~' Para os efeitos desta lei são consideradas subter
râneas as águas que ocorrem naturalmente ou articificialmente 
no subsolo, de fonna suscetível de extração e utliZação pelo 
homem. 
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§ 2° As ágo.as-minerais·serão regidas por legislação pró
pria. 

Art. 2~ Na aplicação desta lei e das normas decor~~ntes 
serão sempre levadas em conta a intercot:~e.xão entre asãg!i_as 
substerrâneas e superficiais e as iritê'gtãÇõe-s do ciclo hidro
lógico. 

Art. 3\' As correntes de superfície que, em qüalquer 
trecho, tornam-se subterrâneas e afloram mais adiante não 
perdem o caráter do seu domínio. 

TÍTULO II . 
Da Administração das Águas Su_bteiTâneas 

CAPíTuLOl 
Das Competências 

Art. 4"' Compete à União estabelecer as diretrizes ge
rais da política nacional de águas sUbterrâneas~ coordenar 
a sua execução e definir os critérios de out9rga de -direítos 
de seu uso, em articulaçãocom os Estados _titulares ào domínio 
dessas águas. . -

Art. 5"' Incumbe ao Departamento Nacional de Produ
ção Mineral - DNPM, da Secretaria Nacional de Minas e 
Metalurgia, exercer a coordenação referida no art. 4"' _desta 
lei, cabendo-lhe: -

I-executar, direta ou indiretamente, e supervisionar 
a realização dos trabalhos necessários à avali~-:ção dos r_eC:l:l~~o_s~ 
hídricos subterrâneos em todo-o território nacional, ao conhe
cimento do comportamento hidrogeológico dos aqüíferos e 
ao planejamento do seu aproveitamento racional; 

II -instituir, eín articulação com os Estados, programa 
permanente depreservação e conservação d~s águas subter
râneas; 

III -acompanhar a realização dos estudos, das pesqui
sas, dos projetes e das obras relativos ~o uso das águas subter
râneas; 

IV- manter atualizado o Cadastro Nacional qe Capta
ções de Águas Subterrâneas e sistematizai ãS Informações; · 

V- propor diretrizes e baixar normas para a uniformi
zação das atividades de fiscalização e controle do uso das 
águas subterrâ_neas no território nacional. _ _ _ _ _ _ 

Art. 6'i' As águas si.ibterrâheáS serão administradas pe
los Estados e pelo DistritO Federal titulares do domínio daque
las situadas nos respectivos territóriOs. 

§ 1"' Na outorga de direitos de uso de águas subterrâneas 
pertendentes a aqüíferos subjacentes a mais _de _ _uma unidade 
da Federação, os Estado~ deverão tomar medidas acautela
deras para evitar a sua exaustão e prejuízos reçíprocos, prefe
rencialmente estabelecidas mediante acordos bilaterais ou plu
rilaterais. 

§ 29 Nos aqüífefos de alcance internacional as outorgas 
deverão compatibilizar-se com as disposições dos acordos cele-
brados entre a União e os países vizinhos. _ 

Art. 79 Incluem-se na administração das águas subter-
râneas as atividades relacionadas com:· _ _ 

I -a avaliação dos recursos hídricos sUbtefr~neo"s e o 
planejamento do seu aproveitamento racional; -

II- a outorga. e fiscalização dos direitos de uso dessas 
águas; 

III- a aplicação de medidas relativas à conservação e 
a preservação dos recursos hídricos _subterrâQeos. __ 

Art. 89 Inexistindo no Estado ouno DistritO Federal os 
serviços técnicos indispensáveis ao- exerCício das_ atribuições 

referidas nos arts. 69 e 79 desta lei, a União poderá prestá-los, 
temporariamente, mediante convênio. 

CAPÍTULO II 
DO Controle 

Art. 9'? As ágtias.subterrâneas deverão_ter. programa 
permanente de preservação e conservação, visando ;1.0 seu 
melhor aproveitamento. 

--Parágrafo úniCo. A preservação-e a conservação impli
cam o uso racional, a aplicação de medidas contra a poluição 
e a manutenção do equilfurio físico~ químicO e biológico das 
águas subterrâneas em relação aos demais recursos naturais. 

CAPÍTULO IIl 
Da Defesa da Quantidade 

Art. 10. Quando, no interesse da conservação ou ma
nutenção do equilíbrio natural das águas subterrâneas, dos 
se"rviços públicos de abàstecimento de água ou, por motivos
geológicos ou e.colõgocos, se fizer necessário restringir à cãpta.:. 
ção e o uso_ dessas águas, poderão sei" delimitadas áreas desti
nadas ao seu contx:ole. 

§ 1• O Estabelecimento de áreas de controle não impli- · 
ca desapropriação da terra, mas somente restrição ao uso 
da água ou do solo a fim de evitar a redução ou e~austão 
da capacidade dos aqüíferos. _ 

_ § 29 _ O ato da autoridade que estabelecer áreas de con
trolê · deveiá co:rlter os elementos necessários ã sua perleita 
delimitação e a discriminação das concessões e auto_JU_ações 
a serem abrangidas. 

§ 39 Nas áreas de controle a eXtração da água poderá 
ser condicionaQa _à recarga. 

Art. 11. Em caso de escassez de água subterrânea ou 
de interesse puôlico poderá haver independentemente de inde
nização: 

I- a suspensão da outorga de novos usos, até que o 
aqüífúoS se recUpere ou seja superado o fato que determinou 
a carência de água; ou 

II- a restrição e o controle das captações de água subter
rânea, com determinaçãO do regime de operação de cada 
uma. 

Parágrafo único .. Em caso de :restrição à extraçãó de 
água subterrânea serão atendidas, prioritariamente, as capta
ções destinadas aos serviços públicos de abastecimento de 
água, devendo as demais príoridades ser fixadas segundo as 
condições locais. 

Art. 12. ·A recarga artificiafde aqü1Teros dependerá de 
áutorização outorgada após ã realização de_estudos que com
provem a sua conveniência técnica e econômi~a e a preser
vação e a conservação da qualidade da água subterrânea. 

§ 19 A eecarga artificial torna a água infiltrada subter
rânea, sujeitandO-se às disposições desta lei e das normas 
dela decorrentes. --- - -

§ 2~ A recarga artifiCial de aqüíferos poderá ser exigida 
rlos concessionários ou autOrizados sempre que necessária: 

_ Art. 13. Os pOços jorrantes deverão ser_dota9oS: de dis
positivos adequados a fim de evitar desperdícios de água. 

Art. 14. A implantação ou ampliação de distritos indus
triaiS e projetas de irrigação, cOlonização, urbanização e ou~ 
tros, que dependam da utilização de águas subterrâneas, deve
rá ser precedida de estudos hidrogeológicos a fim de avaliar 
suas reservas e dar dimensão ao abastecimento, antes da apro-
vação dos planos decorrentes. . 
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CAPÍTULO IV 
Da Defesa da Qualidade 

Art. 15·~ É proibido poluir águas subterrâneas, nos t~r
mos do disposto no art. 16 desta lei a na legislação específica. 

Art. 16. Para os efeitos desta lei considera-se poluição 
R_ualquer alteração das propriedades físicas, químicas ou bioló
gtcas das águas subterrâneas, que possa ocasionar prejuízo 
à saúde, à segurança e ao bem-estar das populações, compro
meter o seu uso pata fins agropecuários, industriais, ComerciaiS 
e recreativos, ou causat-danos àflora e à fauna. -

Art. 17. Os resíduos líquidos, sólidos ou gasosos prove-_ 
nientes de atividades agropecuárias, industriais, comerciais"", 
minerárias ou de qualquer outra natureza, só poderão ser 
transportados ou lançados de forma a não poluírem as águas 
subterrâneas. - --

§ !• A descarga de poluentes que possam degradar a 
qualidade das águas subterrâneas será punida na forma pre~ 
vista nesta lei e em normas dela decorrentes, sem prejuízo 
das sanções penais cabíveis. 

§ 2~ As obras para pesquisa, lavra mineral ou outros 
fins deverão ter proteção ter adequada de forma a preservar 
a conservar os aqüíferos. 

§ 3• Os projetes de disposição de resíduos sólidos no 
solo devem conter descrição detalhada da caracterização hi~ 
drogeológica de sua área de localização, que permita a peifeiia 
avaliação da vulnerabilidade das águas subterrâneas, assim 
como a descriçao detalhada das medidas de proteção a serem 
adotadas. 

§ 4~ As áreas onde existirem depósitõs de reSíduoS-Sóii
dis no solo devem ser dotadas de monitoramento das águas 
subterrâneas, a cargo do responsável pelo empreendimento, 
a ser executado conforme plano aprovado pela autoridade 
competente. __ _ 

§ 59 Os poços abandonados deverão ser selados-- a fim 
de evitar contaminação ou acidentes. · 

§ 69 As disposições deste artigo deverão ser atendidas 
pelos projetas referidos no art. 14 desta lei. 
_ Art. 18. Sempre que necessárias, poderão ser instituí
-das áreas de proteção para as águas subterrâneas, a fim de 
possibilitar a preservação e a ·conserVaÇão do recurso hídricO. 

TÍTULO III 
Do Uso Das Á~uas Subterrâneas 

CAPtrULOI 
Dos Projetas e das obras de Captação 

de Ágnas Subterrâneas 

Art. 19. Os estudos e as pesqUisas de águas subterrâ~ 
neas, assim c:omo os projetas e as respe.ctívas obras deverão 
ser realizados por profissionais, empresas ou Íhstitliições legal~ 
mente habilitados. 

§ 19 Os estudos e as pesquisas, que deverão se·r regis~ 
trados nos órgãos competentes, não conferem dire_it-0,30 apr-o~
veitamento da águas, mas somente preferência em relação 
a outros interessados~ atendidas as exigências estabelecidas 
pela autoridade outorgante. 

§ 29 Quando os estudos e as pesquisas incluírem execu~ 
ção de obra de perfuração deverá ser obtida, previamente; 
a licença a que se refere o § 39 deste artigo. _ _ __ 

§ 39 Aprovados os projetes de perfuração de poços tu
bulares, ou de obras destinadas à pesquisa ou ao aproveita
mento de águas subterrâneas, deverá ser expedida licença 
de execução 9e obra, incumbindo aos agentes creden~ados 

acompanharem a sua execução, assim como realizarem ou 
detemiinarem os te$tes e as análises recomendáveis. 

§ 49 Concluída a obra os responsáveis téC-nicos eri::lltirãO 
relatório permenorizado entendo os elementos necessários e 
suficientes para conhecimento do aqüíferÕ e q~e possiblitem 
a expedição do ato de outorga do respectivo uso. ____ _ 

Art. 20. Para fins de abastecimento público, o estudo 
ou a pesquisa de águas subterrâneas em prédio alheio poderá 
ser feito mediante autorização da autoridade competente e 
inden_ização por eventuais_danos, pelo interessado, ao respec
tivo proprietário. 

Art. 21. No caso de estudos ou pesquisas por particular, 
em prédio alheio, s-e não houver acordo com o proprietário 
relativamente à eventual indenização devida, a autoridade 
3utorgante poderá arbitrá-la, se assim desejarem as partes, 
ressalvado o direito de recorrere~~ vias judiciais. 

Parágrafo único. O_s estudos e as pesquisas em terrenos 
de domínio público dependerão do assentimento da autori
_qade sob cuja jurisdição estes _se encontrarem. 

Art. 22. _As águas subterrâneas destinadas ao abasteci
ménto público devérão obedecer aos padrões de potabiliQ_ad_e_ 
es_tabelecidos na legislação sanitária: 

CAPÍTULO II 
_ Da E;xtração 

Art. 23. O proprietário -ou quem tiver -a posse legítima 
de qualquer terreno poderá extrair águas subterrâneas sob_ 
o mesmo encontradas,sujeitando~se, em qualquer hipótese, 
às disposições desta lei e das normas dela decorrentes. 

Parágrafo único. Se houver prejuízo sensível às extra
çQ~~ existentes ou ao curso natural das águas, os aproveita
mentos subterrâneos poderão ser_li_mitados ou suspensos. 

Art. 24. A vazão mãxiffia- de água subterrâneas, que 
. poderá ser extraída em cada captação ou área, será estabe
lesida pela autoridade autorgante, , __ _ _ _ 

Art. 25. À servidão necessária ao usO de água subter
rânea sit~da em pré~i9 alheio apHcaro~se, no que couber, 
os preceitos referentes à servidão legal de aqueduto, ou de 
passagem, quando for o caso, assim como à indenízação. 

Art. 26. A fim de promover o exercício, a manutenção 
e a defesa de seus direitos, todos os que tenham interesse 
comum no uso das águas subterrénas podem reunir~se em 
consórcio ou entidade de cooperação. 

CAPÍTULO III 
Dns Usos Dependentes de Outorga 

Administrativa 

SEÇÃOI 
Das Espécies de Outorga 

. Art. 27. O uso das águas subterrâneas, observadO o 
disposto nesta lei, será feito mediarite concessão ou autori
zação nos seguintes casos: 

I -concessão, quando a água destinar-se a usos de utili
dade pública; e 

II- autorização, quando a água for extraída para outros 
c fins. 

§ 1"' A outorga da autorização poderá ser condiCionada 
à inexistência de serviço público de abastecimento, ou à impos
sibilidade ou inConveniência de o conceSsiOnário atender ade
quadamente aos objetivos colimados pelo requerente, a juízo 
da autoridade outorgante, devendo ser levado em conside
raçã_o o .fator econômico. 
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§ 29 Se~ durante três anos, o outorgado_deix:ar de fazer Art. 34. Expirado o prazo da concessão, os bens e_ as 
uso exclusivo da água, a éoricessáo ou a autorização-s-erá _declaw inS_talações a ela vinculados reverter~o ao poder concedente 
rada caduca. -5e -a -e-xtração da água estiver localizada em terreno do seu 

§ 39 lndependem de outorga as captações consideradas domínio. 
insignificantes, de acordo _com critérios estabelecidos pela au- Parágrafo único .. _A reversão ref-erida neste artigo será 
toridade OU;torgante. _ _ : ,-____ ,-oo~ __ -~---~~~ ________ com ou sem indenização, conforme estªb_elecer o_r.espectivo 

§ 4<:> As águas referidas no§ 39deste artigo ficam sujeitas ·ato de outorga. 
à inspenção administrativa no interesse da saúde e_ da segu- Art.35. Desde que o interesse público o exiga, a allfóri-
rança públicas. _ __ _ da~e outorgante poderá revogar a concessão para uso de água 

§ 59 A extração de água subterrânea em terrenos do su6ten:ânea. -
,domínio público dependerá do assentimento da autoridaqe Art. 36. Havendo renúncia pOr parte do concessionário 

I 

sob cuja juriSdição estes estiVere-m. _ . _ .d.everá este repor o local na forma -deterriiinada pela autori-
Art. 28. O uso das águas subterrârieaS mediante con_- .dade outorgante. 

cessão ou_ a_utorizaçâo compreende o _direito de coilstrufr as Art. 37. Ressalvados os cas.os estabelecidos em Jei pelo 
obras necessárias à sua Captação e adução, efetuadas as ind_eni- _ poder concedente, a caducidade da concessão poderá ser de-
zações cabíveis e ãtendidas às especificações técniGaS e_s_tt!.P_ele:- clarada na concorrência de qualquer das seguintes infraçOes: 
cidas pela autoridade outorgante. _ I- alteração não autorizada dos projetas aprovados para 

Art. 29. Os titulares d_as concessões. ou a!Jtorizações, as obras e instalações; - ---~-
além das exigências formuladas pela autoridade outorgante, _ II- nâo aproveitamento das águas, acarretando prejuízo 
são obrigados a: _ a terceiros; 

I -cumprir as determinações desta lei e das il.orm._a~~ Q.ela III -utilização das águas para fiOs diversos dos da coo-
decorrentes; cessão ·outOrgada; . 

II- atender à fiscalização, permitindo o seu livre acesso V- descumprimento das disposições do ato de outorga 
aos planos, projetas, obras, contratos, relatórios, registras ou das cláusulas de contrato específico; 
e quaisquer documentos referentes à conçessão ou à autori- __ VI -negligênciahabitualoufreqüenteinobservânciadas 
zaçãoj _ disposições legais aplicáveis; e -

III - construir_ e manter, quando e onde dete.nnin~do _ VII -descumprimento das normas de proteção ao meio 
pela autoridade out_organte, as instalaçõ_es necessá_rias para ambiente. _ 
observações hidrométricas das águas extraídas; - _ ~rt. 38. Extinta a concessão nas hipóteses previstas no 

IV -manter em perfeito estado de conserv~ção e funcio- art. 37 desta lei, poderá ser outorgada ·nova a terceiro interes· 
namento os bens e as instalações vinculado_s à concessão .ou sado, se for o caso. 
à autorização; - - Art. 39. Sempre que houver interesse pUblico, à autori-

V- não ceder a água captada a terceiros, sem prévia dade outorgante será facultado proceder à intervenção admi-
anuência da autoridade outorgante; e nistrativa temporária na operação das instalações vinculadas, __ 

VI -pennitii3.realizaçãodetestes_eanálísesQe·i_nteress(! à co~cessão, a fim de assegurar a continuidade dos serviços. 
hidrológico, por técnicos credenciados pela autoridade outor- § 19 Os ates administrativos editad_os pelo iritei"ventor 
gante. serão obrigatórios para o titular da conceSsão, que deles pode-

Art. 30. As concessões e autorizações serão outorgadas , rá re_correr na forma prevista nas normas disciplinadoras da 
por prazo compatível com a natureza do serviço a qUe se outorga. 
destine o aproveitamento, não excedente a vinte anOs, poden- § 211 As despesas decorrentes da intervenção serão cus-
do ser renovado. teadas pelo titular da concessão .. 

Art. 31. O exercício qo direito de uso de águas substà- sEÇÃO III 
râneas será sempre condicionado à disponibilidade existente, Da Autorização para Uso 
não cabendo qualquer indenização quando ocorrer deficiÇncia Art. 40. As autorizações para ti.só das águas subter-
de água por fatos naturais. _ __ _ râneas serão requeridas e outorgadas na forma estabelecida 

Parágrafo únicO. O ti!ular de concessão.c;>u autoriza.ção pela autoridade competente. 
responderá diretamente pelos danos que causar a terceiros Art. 41. Os titulares de auto;ização deverão comunicar 
pelo Uso da água. à autoridade outorgante seu interes~e pela renovação dentro 

SEÇÃO II do prazo fixado no ato de outorga. 
§ 1 ~ A autçnidade outorgante julgará da oportunidade 

ou conveniência de ser renovada a autorização. Da Concessão de Uso 

Art. 32. As Concess·Qes de uso de águas subterrâneas 
serão outorgadas aos titulares dos serviços para os quais o 
recurso hádrico se destine, com fins de utilidade pública. 

Art. 33. As concessões de uso das águas subte_rrâneas 
extinguem-se por: 

1 -expiração do prazo; 
II- revogação; 
III- renúncia ou abandono; 
IV -desapropriação; e 
V -caducidade. 
Parágrafo único. A extinção d~s concessões será decla

rada pelo poder concedente. 

§ 2? Não havendo renovação a· autoridade outorgante 
poderá exigir Õ abandono, em proveito do poder público, 
das obras e instalações anexas, quando executadas em terrenos 
públicos. 

§ 3" Se a autoridade outorgante deixar de fazer usO 
da faculdade prevista no§ 29 deste artigo, o autorizado fi.cãtá 
obrigado a tomar as medidas necessárias _à p~oteção do aqüí
fero. 

§ 49 Não serã_o objeto de indenização as obras cons
truídas em terrenos do domínio público. 

Art. 42. As autorizações extinguem-se por: 
I -expiração do prazo; 
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II - renovação; ou 
III -renúncia ·ou abandono. _ 
Parágrafo único. _ A extiriÇão da autoriZação sefá ctecl~-

rada pela autoridade outorgante. 
Art. 43. Havendo interesse públicO, a átitoirzaÇão PO-

derá ser revogada a qualquer tempo. -~ 
Art. 44. Nos casos de extinção das autori~ações, em vir

tude de renúncia ou ahandono, os bens e a:s instalações. a 
elas vinculadas, situa_d_os _em terreno público, reverterão à 

·autoridade outorgante i.ndependentemente de indenização ... 

CAPÍTULO IV 
Da Fiscalização 

Art; 45. Aos agentes públicos encarregados de fisca
lizar o estudo, a pesquisa e o uso das águas subierrêileas 
fica assegurado o livre acesso aós prédios em que estiverem 
localizadas as respectiVas captaçôes, ou aos locais onde forem 
executados serviços Oú_obras que, de alguma forma, possam 
afetar os aqüíferos. -

CAPÍTULO V 
Das Retribuições 

Art. 46. Para custeio das atividades administrativas 
previstas ne-ste lei, e investimento no desenvolVimento tecno
lógico no campó das águas subterrâneas, o pod~r concedente 
poderá institUir retribUições pagas pelos outorgados. 

TÍTULO IV 
Das Sanções 

CAPÍTULO ÚNICO 
Das Espécies de Sanções. . . 

Art. 47. O não cumprimento das disposições desta lei 
e. das normas dela decorrentes sujeitará o infrator às seguinteS 
penalidades, aplicáveis pela autoridade outorgante e a seu 
critério: 

I- advertência; 
II -multa; 
III- intervenção administrativa tempo-rãffà; 
IV- interdição; 
V- revogação; 
VI -declaração de caducidade; e 
VII- embargo ou demolição. 
Art. 48. As infrações às disposições. desta lei das nÇ>r

mas dela decorrentes serão, a critério da autoridade aplica
dera, classificadas em leves, graves e gravíssimas, levando~se 
em conta: 

I- a maior ou menor gravidade; ___ _ 
II -as circunstâncias atenuantes e agravantes; e 
lll - os antecedentes do infrator. 
Parágrafo único._ Responderá pela infração quem·, por 

qualquer modo, a cometer, concorrer para sua prática ou 
dela beneficiar-se. 

Art. 49. As multas terão seus valores estabelec'idos 
dentro das seguintes faixas: , 

I- de 100 (cem) a 1.000 (mil) vezes o valor nominal 
do Bónus do Tesouro Nacional- BTN, nas infrações leves; 

II- de 1.001 (mil e uma) a 5.000 (cinco mil) vezes o 
mesmo valor, nas infraç6es graves; e 

III- de 5.001 (cinco mil e uma) a 10.000 (dez mil) 
vezes o mesmo valor, nas infrações gravíssimaS. -

§ r Em caso de reincidência a multa poderá ser aplica
da pelo valor correspondente ao dobro da anteriormente im
~sta. 

§ 2' A critério do órgão ou da entidade aplicadora pode
.-_ rá h~lVer multa diária, nos mesmos limites e valores estabele

cidos neste artigo e que s"erá devida att! que o infrator faça 
_.ce~sara_ir!"~gularidade. . , _ , _ _ _ _ _ 

§ 3~' A intervenção administrativa teJ;llpOrária e 11 inter
diçãÇl poderão ser efetuadas quando houver perigo eminente 
à saúde pública e, a critério da autoridade aplicadora, _na 
ocorrência de infração continuada implicando, quando for 
o caso, a revogação ou suspensão das licenças de Ínstalação 
e de funcionamento. 

- § 4"' A intervenção e a irttetdição previstas no § 39 deste 
artigo çl~\.'erão cessar qu_ando removidas as causas qr.ie-as deter
. minarem. 

§ 5' O embargo e a demolição poderão ser efetuados 
no caso de obras e construções execU.tã:das sem a necessária 
.autorização ou concessão, ou em desacordo com a outorga 
expedida, quando sua permanência ou manutenção contrariar 
as disposições desta lei ou das normas ·dela decorren~es. 

§ 6~ As sanções previstas nos inCisos m e IV do art. 
47 desta lei poderão ser aplicados sem prejuízo das referidas 
nos incisos I e II do mesmo artigo. -

§ 79. A fixação do critério para imposição de multa, con
forme a gravidade da infração, fica a Cargo da autoridade 
outorgante. 

Art. 50. As sanções administrativas previstas nesta lei 
eximirão os infratores das penalidades estabelecidas na legisla
ção comum ou especial aplicáveL 

-Art. 51. A autoridade outorgante poderá tomar oü .de
, terminar medidas para fazer cessar o uso das águas subterrâ
neas, assim como para a sua conservação, sempre que ás 
modificações ou ocupações, realizadas por ÓJ"gãos ou- entidã
des públicas ou particulares, implicarem violação da presente 
lei ou de normas dela decorrentes. 

Pa~ág_rafo único. A faculdade prevista neste artigo po
derá; também, ser exercida quando as ocupações oU rnúdifí
cações preJuâicarem o regular exercício de concessões ou auto

- rizações já outorgadas. 

. DAS DISPOSIÇÓES GERAIS 
Art. ~52. Fiéa- crládo o "Cadastro Nacional de Capta

ções- de Aguas Subterrâneas", a cargo do Departamento Na
cional de Produção Mineral - DNPM. 

Art. 53. Para os fins do disposto no art. 21, inciso XV, 
da Constj_~uição Federal, no tdcante à geologia, o DNPM 
·articular-se-á com os Estados e o DistritO Federal, para o 
recebiniento e sistematização' dos dados hidrogeológicos ne-
cessáriOS. ~ · · -

DAS DISPOSIÇÓES TRANSITÓRIAS 

Art. 54. As autoridades outorgantes estabelecerão pra
zo para que os atuais proprietários de captações de águas 
subterrâneas encaminhem-lhes as informações necessárias à 
regularização da extração, se for o ca-so. 

Art. 55. Enquanto não for criado fundo específico para 
tanto. ·o Poder Executivo incluirá em seus orçamentos os recur~ 
sós necessários à execução de progt~ma permanente de preser
vação e conservação das águas subterrâneas e à celebração 
de cOri.vênios com os Estados e o Distrito Federal. 

Art. 56. Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 57. Revogam-se as disposições em contrário. 
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São as segy.i,n~es. as. emendas aprova~as: 
-' '- . ' '' • ' ''''I '' 

', • • 1 , I 1 • I 

" !"MENPA N' 1-CI , 

tecer aq_ui no plenário -as qualidades excePcionais que exoniam 
a personalidade do ex-Deputado Paes de Andrade, que presi

. ' ' diu a ç:àplara: dO~ pep~tad9s e o fez com a maior" dignidade. 
· Todos nós, setJ:s-companheiro·s~ 6s do Ceará e os do 

Art. 59 Incumbe ao DepartamentO Naciómil de Águas PMDB naciOnal, aCompanhamos _·a: ~ua trajet9ria ~o longo 
e Energia·Elétrica' (DNAEE); 'do' Ministéno:da Infra-Estru- de quase quarentà arios de vida púl;>lica, quarentll anos assina-
tura; exercer a coordenação referiQa no art. 49, desta lei, · 'lados. pela grande preqcupação de defe-nder os ideais de de_pl,o
cabendo-lhe: · · cracia _e- <;ie tudo quártto sintoniz_àsse Com as àspiraÇões_ ~9-

I - ..................... -.n~ •••••••••• ..- ••••••• u.~·--·.-....._.:.;.;.;.-• ..;...· ... ~..,;...· povo_ brasileiro._ ,J c -_ • · - ~' .- _ ~ , ~. • • ----·---

11 - '"'" un•••u~:.~:.u,.: .. .'u.;.-.:.-.. ·'·····'·'"''·"" ,,_,,:-,,,. > _; '''o próprio jorh~l,i~tá 'Ca~l.o's Ch~)l~S,, un: ,dos n,ossos ?'ais: 
III --.-. .-.......... ~··u~ ..... - ............. A··--~~n••··-~-L •• ;:.. ..... !:·- brilhantes comentanstas pohtlcos, fez questao de, num artigo 
IV -Orientai-a' elaboraÇão· dq Cadastro Na'cional de verdadeiramente iãpídãr~ enciltecer--a figUra notável de Paes 

Captáçõe'S de Águas Subtefrâneas e· a sistematização dâs'íhfor-.' · àe Andrade, que desfruta, em ___ todo J~afs, da maior resp'eita-
mações, e; . -:-:-' ·. ·bilida~e.pelo que, representou, sobretudo na [J.~.ta em favor 

v',__ .-. :._ .. .. : .... .. !.:_.:; ........ :.~ ... : ... ~;~.~~~.,·.:::;;;_~~---·~-~ .. .~-.. da norm;:tlização pOlít_ico-.~nstitucioJ.lal.- . . . __ _ 
1 ' • Neste instant~, pórtanto. em qUe. :) Ça~a apre$::ia o artigo -

EMENDANe2-CI do jornalista Car)qs:CI>agas, mencionando especificamente 
-o trabill.ho extrao_rdinário de Paes de Andrade_, permito-me 
louvar a iniciativa do Senador Cid Sabóia de Carvalho, absolu-Dê-se.ao art.. 49 a seguinte redação; suprimido-se os inci-_ 

sos I a III e os §§ 1~'· e ,Z'?, renumerando.,se os §§ 39 a, 7.'? 
para 19 a .5!": ' •, • • • • '_' · • • · • • _ _ . _ · , · 

Art. 49. As multas terão seus :v~lores estabelecidos pe
los titulares' do domínio das águas,. de acordo com as respeo
tivas peculiaridades: 

I - supressão 
II -supressão' 
III -supressão 
§ 1 o renumerado 
§, 2~'- renumêrado 
§ f3~' .renumerado 
.§, 4~', renumerado 
. § 5~" · renume~ado _ · 

EMÉNDA N' 3-CI 
' ' Art. ~0. As sanções ;1dministrativas preyistas -qesta lei_ 

não eximirão os infratores .d~ penalidades estabelec,içl~s na 
legislação comum ou especial aplicável. 

EMENDA N' 4-CI 

Art. 52. Fica criado o "Cadastro ,Nacional de C~pta
ções e Águas Subterrâneas", coordenado pelo Departamento 
Nacional de Águas e Energia Elétrica (DNAEE)" 

ÉMENDA Ne 5-Cl 

Suprima-se o art .. 53, re~urilerando-se os de,m_àiS. · · 

O SR. l'RESIDENTE (Nelson We®kin)-'- Item 9: 
VotJção, em turno único, do Requerimento n~' 204, de 

1~93, Senador Cid Sabóia de Carvalho, solicitando, nos 
te s regimentais! a transcrição, nos Anais do Senado Fede
r , do artigo do Jornalista Carlos Chagas, intitulado "O pre
conceito do Sul contra Paes de Andrade", publicado no Jornal 
Tribuna da Imprensa, edição de 24 de fevereiro de 1993. 

. O Sr. Mauro Benevides -Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar. 

O SR. !;'RESIDENTE (Nelson Wedekin) - Concedo a 
palavra a V. Ex• 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB.- CE. Pára enca: 
minhar. Sem revisão do orador.) -Sr: Presidente, antes mes
mo de a Casa se defronta:.: com esta oportunidade regimental, 
ao votar o requerimento do Senador Cid Sabóia de Carvalho, 
do qual sou também subscritor, tivemos oportunidade de enal-

. tãmente convicto da justeza élaqueles __ colnentáfios do jorna
-lista Carlos Chagas, objetivando, sobretudo, projetar ainda 
inais a figura daquele ilustre homeJ;Il púb.lico, que, 1~' Secretário 
da Câmara~ Presiqent~ de uma das Casas.do.Congress_o Nacio
Oa}, h_oj~ jntegrando a Executiva Nacional do nosS!)_ ~-'l:f!:is:,lt;>, , 
roere_ce, realmente, a nossa admiração pel?- sua luta, soQretqdo. 
emJavor da normalização da vida democrática no País. , ~ · 

, ~ _O SR. !;'RESIDENTE (Nelson Wédekin)- Em votação 
·o requerimento, em turno único. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) ' 

Aprovado. 
Será feita a tra.n~çrtçãp_sQJ.icita_d_a_ . 

ÉA SEdUINTE A MATÉRÍA CUJA TRANS-
CRIÇÁO ESOLIÇITADA: ~ ~ 

Tribuna da Imprensa, 24'2-1993 

Carlos Cbagas 
O PRECONCEITO DO-SUL 

CONTRAPAESDEANDRADE 

:erasília --:--o -preConceffo_ de cei-faS _elites do Sul não 
'C!Onst~tui prerfógã:tiVa- apenas empresariaL Também irltelec
tuaís, professores,· ârtiStas e jornalistas, poucos~ felizmente., 
levantam o nariz e- rfem de soslaio quando ·o assunto envereda 
por-coi~as e pessoas das regiões menos desenvolvidas do País. · 
E há alvos permanentes, para essas minorias pemósticas. -um 
deles tem sido o ex-Presidente da Câmara dos Deputados, 
Paes de Andrade. _ __ ~ 

Foi na gestão dele que, pela primeira vez na RePública, 
deputados foram cassados por falta de comparecimento ao 
plenário e, também, falta de decoro parlamentar. Coube a 
Paes de Andrade reduzir drasticamente o número de carros 
oficiais~ disposição de seus colegas. Dele. partiu a inid:itiva 
de aceitar convites para visitar OUtroS Parlamentos sem receber 
e nem deixar que companheiros de viagem recebessem ajuda 
de custo. Logo~ para-não falar de sua ação política, antes 
na resistência à ditadura, depois na afirmação das instittilçõeS-
dem.ocráticas. -- _ 

Despeito 

Pois bem, sobre. Paes, por parte das elites preconcei
tuosas, ergue-se impep:etrável muralha de intransigêhcia, ap3.
ientemente- calada no fato de que, na primeira das quatorze 
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vezes em que assumiU ã Presidência da República, c01ito subs
tituto do então Presidente José __ Sarney, decidiu ir às raízes, 
visitando sua cid3.de natal, Mombassa, Iid Ceará. 

Ora bolas, quando Raniéri Mazzilli assumiu em .substi
tuição a Juscelino Kubitschek, mandou antes a Coconde em 
Sãô Paulo, o Rolls-Royce presidencial, no.qual percorreu as 
avenidas principais, e éom 'llln detalhe; .portava orgulhoso, 
a faixa presidencial. Mas era paulista, e __ seu gesto-foi saudado 
como natural e lógico. 

Na semana passada, por falta de notícias ou incapacidade, 
um repórter de jornal paulista publicou que~Paes de Andrade 
tinha viajado a Paris 35 .vezes, às expensas, Qo erário, durante 
sua vida parlamentar. A nota foi reproduzi_da por uma ;tpre
sentadora de televisão por sinal séria e competente, mas, na
quela noite, desavisada ou sonolenta. 

Esnobismo 
Irritou-se, Paes de Andrade, Pois em' missão óficial da 

Câmara, a Paris, foi ápenas uma vez_ em ·seus longos dez 
mandatos de deputado. As viagens que fe'z e vem f3.zendo, 
i:nesmo estando agora afastado da Câmara, correm por conta 
do sucesso do livro· que êstreve~ de parceria com Paulo Bona
vides, "A História Cbnstltucional do B-rasil", já lançado na 
Academia de Ciê:ridãs de Moscou~- nas- uniVersidades de Lis
boa, Coimbra, POrto, Paris, Madri,Sant.iago de Compostella, 
Roma, Jerusalém e outras. Deve ter mérito a obra, já em 
sua quarta edição· e adotada em diversos:- cursos de pós-gra-
duação no exterior. -convidado para os lançamentos, inclusiVe 
diante de Mikhail Gorbatchev, de um ex-presidente da Itália 
e do presidente da Assembléia portuguesa~ é claro que viajou 
com as despesas pagas, como qualquer· autor que receba 
as mesmas honrarias. O diabo, nessa história preconceituosa, 
é que Paes de Andrade é cearense, tem cabeça-chata e porte 
de sertanejo. Não freqüenta spas, cabeleireiros ou maquia
dores da moda paulistana, daqueles espciciàlizados em melho
rar a fachada das elites masculinas em decadência física. 

Mas não dá muito bem para enteÍldà o porquê do com
portamento desses êShObes em revolta: Tenram fazer o~mesmo 
com o Presidente Itamar Franco, ridicularizando:9 porque 
procura limitar os privilégios dos priviiegi~dos, fazendo baixar 
preços absurdos ou exigindo das mont~doras a fabricação de 
carros populares. Por isso o acusam do sacrilégio de ter ido 
ao circo. Pois contra Paes de Andfa.de _existem os mesmos 
motivos. Numa das vezes em que oéuj)Oú ã Presidência da 
República, envioú ao CongreSso medíd~ ·Iirovisória determi
nando que o din~~iro rec<?l_l!_i_do {'~l~s ~gtp~esas para o paga
mento do FGTS não ficasse -mais 45 dia~ à disposição da 
rede bancária -privada, rendendo juros_ páta os potentâdos, 
mas fosse depoSitado na Caixa EconômiCá Federal no máximo 
em 48 horas. Eie inesmo sancionou o prbjeto, aprovado em 
tempo ·recorde. . . · 

Elementar, não é Dr. Watson?_ ... 
O SR- PRESIDENTE (Nelson Wedekin)- Item lO: 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 205, de 
1993, de autoria do_ Senador Amir Lando, solicitando, nos 
termos regimentais, a tramitação conjunta dos Projetas de · 
Lei da Câmara n's 114 e 131 de 1992, e do Projeto de Lei 
do Senado n' 344, de 1991, por se tratar de matérias que 
versam sobre o mesmo assunto. -

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

As matérias passarão a tramitar _crn conjunto. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin)- Item Í4: 
. 'Pn.OJETO DE LEI DO SENADO N9 230, DE 1991 

(IncluídO em- O!dém do Dià -n-os 'termós dó a'rt. 172; I, 
do Regimento Interno) · 

·Discussão,-em tufnci útlfco; dó Projeto de Lei dõ Seriado 
n9 230, de 1991, de" aUtoria- do Senador Dario Pereii"a, que 
autoriza o uso do" gás natural como combustível para veículos 
automQtores destinados ao uso no transporte urbano de passa
·geiros, na segurança pública e no-~tendimento-hospitaiar ten-
do,. · · 

Parecer proferido em Plenário, Relator: SeOadõi 1'edtó
riiô :vile}a !ilh~~ fã":orável, nos termos do SubstitutíVp. que 
apresenta. · · - _ . 

A matéria ficou sobre a mesa durante cint:ó sessõi::s' Ordi
nárias. a fim de rcici!ber emendas, nos termos do art. 235, 
incisO II, d, do Regimento Interno. Ao projeto não foram 
apresentadas emendas. - -
. Em discussão o projeto e _o_substitutivo, em-turiió--tinico. 

(Pausa.) 
Não havendo'quem peça a palavra,_ Criceiro i. dísCtisSão. -

. _Sobre a rn_esa; requerimento qu~ será lido "pelo Sr. 1<? 
Secretário. · · · · · · 

É l_id? o. seguinte 

REQUERIMENTO N• 247, DE 1993 

Nos termos dos arts. 300, inciso XIII, e 311, alínead 
do Regimento Interno, requeiro preferéncia pafa vdtação do 
Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado n' 230, de 1991 
9e autoria do SeJ!ador· Dario Pereira,-que autoriza o Uso d~ 
~gás natural como Combustível pa.ça veíctdos automótoresdestí
nados. ao. uso no transporte ur~ano de passageiros·, na ·segu-
rança pública e· no atendimento hospitalar. · 

Sala das Sessões, 16 de março de 1993. -Senador Magno 
Bacelar_ 

O SR- PRESIDENTE (Nelson Wedekin) -Em votação 
o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam -queriam permanecei 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Em votação-o substitutivo. _ ~-: ~ _ _ _ _-

, Os Srs-. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados, (Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado o substitutivo, fica prejudicado o projeto. 
A matéria vai à ComiSsão Diretora a fim de ser redigido 

o vencido para o turno suplementar. 
É a seguinte a matéria aprovada: 

SUBSTITUnvo AO PROJETO DE 
LEI DO SENADO N• 230, DE 199i 

Dispõe sobre-a uruiZB.ção de gás natural em veículos 
automotivos, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 É autorizado o uso do gás natural em veícUlos 

automotivos nos estados produtores de gás natural e naqueles 
onde seja viabilizado o seu transporte, através de gasodutos 
ou sob a forma de gás natural comprimido - GNC, e gás 
natural liquefeito - GNL, por··mei•Yde caminhões, vagões 
ferroviários ou embarcações. 

§ I' A autorização de que trata o presente artigo é res
trita: 

. I- aos veículos de transporte coletivo; 
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II -aos caminhõe:s c;Je trª'n~p_qrte_ de _carga; 
III - aos táxis; 
IV- às frotas cati~as d~ Vdcç.l9S 'o~~c_i~s', .de: ~ri:tpresas 

estatais ou privadas, de .fundações.~ ÇÇ>Operativas, --. : -
§ 2'"-- O uso de_gás natural nos_ veículos a_que refere 

se o iteiJl IV'~do parágrafo anteri_pr~deverá ser_ previã.menie 
aprovado pelas Secretarias de Ene'fgia- 4as unidades da federa
ção onde os veículos forem utilizados, e pelo· Oepartãmento 
Nacional dos Combustíveis. - --

Art. 29 O_ Pod~r: E~e-c.UtiY9_ e.l~borará um cr.onogrruDâ 
de implementação da utilização veicufãr dO~gás naturar iió 
Paí~- e prOmOverá, junto à indústria: naciotiãl de autoinóVeis;· 
os estímulos e ações necessários aô c~rnpn~ehtô ae- meta~ 
de fabricação dos veículos acionadOs a gás natural de~tlQado~ 
ao mercado interno. - '-· "- -· 

Art. 39 A convefsãO.cte_nlotores'p~á uSO de gáS na furai, 
em veículos fabricados originalmente para utilização de outros 

' combustíveis, so_mente poderá ser r_ealizada por oficinas ~tJ.t.o
rizadas pelos fabricantes dos v.eículQs qq por órgãos oficiais 
credenciados em cada estaçlo pelo Departamento Na(:ional 
de Gq19-Qustíveis em_.art\culação cOffi-0 Inmetro. _ . "· 

,Are 4"' O abast~cime'nto- dOs velcülos CQITl gáS nãtural 
será realizado por empresas especialiZada-s ·na ·rustribp.íção d_ci 
combus_tívellíquidos a veículos. _ _ __ . , _ . _. ,_ ~ 

§ 1' Poderão explorar postos de gás natural para táxis 
empresas que estejam implantando, efetivatni!hte, programas 
de suprimento de gás para ônibus, com dimens~o que corre
panda aos níveis a serem estabelecidos pelo Poder :1;.?;-~çut!Vo. 

-A' Presidência esclarece ainda ao. Plenário que o Presi
dente da Câmara· dos Deputados encaminhou ao Senado o 
·ofício n~ 84193, de 17 de __ fevereiio~ informando que foi consta
tada inexatidão material~ devida a lapso manifesto nos autó
giã.fcis -da referida matéria, remetidos a esta Casa .. 

Nos termos_"dê;,-art. 326, do Regimento· Interno, a Presi
dência submeterá à apreciação dos_ Srs. Senadores a referida 
retificação. 

_ :;A ,x,natéria depende de parecer da _Comissão de Assuntos 
Econômjcos. · - • · 

· · NOs termos' do art. 140, c, do Regimento Interno, .designo· 
o ·nobi-e Senador José Fogaça para proferir- o parecer sobre 
a trlatéria. (Pausa) · · · 

_ _Na ausência eventual do Senador José Fogaça, concedo 
a -palavra, para proferir o parecer, ao eminente Senador Cid 
Sabóia de Carvalho. 

O SR. CID SABÓIA DE CARV ii.LHO (PMDB - CE. 
_Para proferir parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, trata-se de retificação que nos foi encamính,a~a _ pe_la 
Câniãrá dos Deputados, através do Ofício_ n~ 84/93, d_o ~r_e:;i

. dente daquela Casa, solicitanâo que .seja incluído _no texto 
-do Projeto de Lei.d.a Câmara n:" 157/92, ~pós o inciso V do 
_art. 19, o seguinte inciSO VI, remunerãtldo.-se os--demais: 

,·, «Vl-=:-.Ministro de Estado da Previdência_S,ocial._'' 
' .. 

Essa_ -é uma mõdificação qUe Se Jaz por forç~ dos fatos, 
poi'que, na verdade, era uma lãcuri.a existente por um .erro· 
de fato, cometido na Câm-ara dos Deputados. CCimo essa tetifi

§ z~.o atendimen,tÇ> .ao:? táx_is poder;i -set:"Ieito_ em pqstos . cação. não violenta o processo legiSlatiVo e -tem cabimento 
corq.uns de abaS:tecimento_ çl~. derivados Pe _petróleo~: aesde ~ dentro dos Regimentos, tanto da Câmara como do SenaQo~ 
Que ~s roemos sejam ~dpatadas, segundo as normas técnícãs · o parecer é favorável pelo acolhimento da solicitação da Câma
da Associação Brasile\ra de Normas Técnicas- ABNT, para - ra Baixa do País. 
o fornecimento simultâneo de diferentes combustíveis auto- . ,----0 SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin)- O parecer 
motivos. - - --- . --~ - é favoráVel. ' · ' ·· ' 

Art. 59 O preço de fornecimento, do: gáS- natural aos <;?mpletada ~ ~n:strução da matét:J~. pasSa-se à discussão . 
. veículos será difererlciàdo ~m função do tipo de veículo, segun- . 0 Sr- Jotahy Magalhães_ Sr. Presidente, peço a palavra 
do a ,elassificãção, de sorte a privilegiar o usO do gás nos para discutir. 
veículos pesados de transporte_~rba!!o e táxis nestâ. ordem. 

Parágrafo único. 0 preço do gás natural para usp em O SR- PRESIDENTE (Nelson Wedekin) - Concedo a 
veículos automotivos dever.á assegurar a_ viabilização de todos palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães_ para discutir a -

matéria. 
os investimentos exigidos na produção e transporte, distri-
buição e compressão do gás. O preço a ser pago pelo proprie- O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Para dis-
tário do veículo não poderá ser superior a 75%- (setenta e cutir. Sem revisão -do orador.) -Sr. Presidente, espero não 
cinco por cento) do valor cobrado pelo combustí_vel alter- eStili- equivocado: !nas quando_ votamos_ essa matéria fizemos 
natiVo. algumas modifi~çc5es no texto em razão do número de mem-

Art. 69 Esta lei entra e11_1 vigor na d~t~ de s1,ra publi- bros _do Conselho. Monetário Naciõnal. Dessa forma, aqui 
cação. foi feita uma emenda sugerindo que participaSse tâmbém um 

Art. 7~ Regovarn-se as disposiçõtis e.m contrário. rePresentante dos bãncos estaduais. Como ficaria um número 

O SR- PRESIDENTE (Nelson Wedekin) -Item 15: 

DiScussão e votação da reti(ipação encaminhada pela Câ
mara ·~eputados, através do Ofício n' 84, de 1993, do 
Presidente daquela Casa, solicitando seja incluído no texto 
do Projeto de Lei da Câmara n9 157, de 1992, apóS o inciso 
V do art. 19, o seguinte inciso VI, renumerando-se os demais: 

"VI-MinistrO de Esfado da Previdência So-cial." 
O Projeto áe J:.eiâa Cãiííaran' 157/92 foi aptedado pelo 

Senado na sessão do dia 03 de _fevereiro últim9'~- em-regime 
de urgência. " · - ----· · · -··.- . ., -. 

Tendo sido aprovada com emendas, a matéria voltou 
à Cãmaia dOS Deputados, que a apreciou e a remeteU à ~ção. 

par, acrescentou-se um outro participante do Conselho Mone
tário Nacional, aumentando-se a participação~ não me lembro 
de quem. Em razão disso, também tivemos que modificar 
outros artigos, põr"qlle falavam em maioria absoluta de presen
tes e davam um número que~ àquela altura~ já não sigtlificaria 
a maioria dos presentes, porque tínhamos aumentado o núme
ro de participantes do Conselho. 

Agora, vamos aumentar mais um, em virtude de um erro, 
desfazepdo assim todo o trabalho que foi feito na votação 
para ter novamente um número par, que é o que_ não se 
desejava que ocorresse na constituição do Conselho Mon~ 

· tário Nacional. -
Gostaria de saber se, de acordo com a redação atual. 

com esse acré~~mo, a maiOria que está no projeto anterior 
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vai ser maioria oU riifnona-.- Devemos verificar tOdas essas 
razões que podem impedir uma votaçãC') n,opn~l ou pelo menos_ 
necessitar que se àdidõile- fiais alguma coisa·. - -

O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin) -A matéria 
continua em discussão. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Sr. Presi<jente, peço 
a palavra para esclarecimento. _ 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin)- Tema palavra 
V. EX' . 

O SR. CID SABÓIADE CARVALHO-(PMDB -CE. 
Para esclarecimento. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, a observação do Senador Jutahy Magalhães é plena
mente válida, mas, no momento, o que se discute é se a 
Câmara dos Deputados tem aptidão para fazer esta solicitaÇão 
ou não, e se o Senado pode e deve deferi-la. 

Ora, o resultado disso, o resultado pós-retificação, é o 
que preocupa o Senador Juta!ly Magalhães, e isso é da maior 
importância. muito embora eu não possa compreéridef porque 
o número deva ser _ímpar ou não deva se-r-par. Não acho 
essa questão fundamental. Mas se havia_ essa preocupação 
quanto à discussão da matéria é porque-isso erâ importante. 

Não sei qual é o resultado. O meu parecer restringiU-se 
ao aspecto regimental de ser ou não possível a mod_ificaç3o. 
Não entrei, nem posso entrar, no mérito. Ttata-se apenas 
da questão da possibilidade de o Senado. Federal deferir a 
retificação solicitada pela Câmara dos Deputados. 

A advertência que faz o Senador JJ,Jtahy Magalhães é, 
no entanto, da maior gravidade e da rnaior:i?Iportância. __ 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin) -:--Continua em 
discussãO a matéria. · 

O Sr. Jutahy Magalhães -·Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. -

O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin) -Tem V. EX' 
a palavra 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB ·~ BÁ. Pela or· 
dem. Sem revisão do orador.) -Sr. Preside11:te, o: proces~ 
que chegou âs minhas ~ãos é ·o referent_e -~ __ r_itatéri~ _origin.al 
que foi votada pela Câmara e não o que fóf votado por nós. 
Segundo este processo, são 17 membros. Falta o representante 
dos bancos estaduais. por exemplo. _ - __ o-, 

Por essa razão, pe-ço a V. Ex~ que retire de -pãuta esta 
matéria, a fim de que a mesma seja votada amanhã. 

OSR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin) -A Presidência 
vai aguardar apenas a formalização do reqlielimento de adia
mento. Assim que o meSmo-chegar à Mesa, ~erá submetido 
à apreciação do Plenário, nobre Senador. 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
SObre a mesa, requerimento que será-lido pelo Sr. V 

Secretário. 
É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 248, DE 1993 

Nos termos do art. 279, alíneac, do Regimento-Interno, 
requeiro adi3.mento da votaçãO da retificação dos autógrafos 
do Projeto de Lei da Câmara n' 157, de 1992, solicitados 
pela Casa de origem a fim de ser feita na s~ssão de amanhã. 
dia 17-3-93. 

Sala das Sessões, 16 de março de 1993. -Senador Jutahy 
Magalhães. 

.o SR. PRESIDENTE (N~lson Wedekin)- Em votação 
orequerimento. _ ._ . . 

_Os Srs. Se:qadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) ' · · . . . 

· .Aprovádo. A matéria voJtará na sessão de amanhã. 

-ó SR. PRESIDENTE (Nelson w;;d~iti~) .__ Ite~ 11: 
Votação, em turno -único, do Parecer n9 _12, de 19.93_, 

da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre recur~ 
so interposto pelo Senador Cid Sabóia de Carvalho ~<;>_n_tra 
a deciSão tomada pela Presidência dest~ Casã por ocasião 
da votação do destaque pata a rejeição do inciso IV e § 2q 
do art. 37 do Substitutivo a& Projeto de L.ei da Cãniara 'ri• 
11, de 1991. 

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

Secretário. · 
É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 249; DE 1993 

Nos tennos do art. 315, combinado- com a alínea c do 
art. 279do Regimento Interno, requeiro adiamento da votação 
do Parecer n• 12 (item 11) para a sessão de amaJlhã; 17,3-93. 

Sala das Sessões, 16 de março i:ie 1993. - Elcio Alvares. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin) - Em votação 
o re_querirtfento. - - __ ····-- . 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pdmaneCer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria sai da Ordem do Diâ opara a ela retornar-na 

sessão de amanhã. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin) -Item 1: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Ne 5, DE 1993 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 33~, c, do 
Regimentp Interno.) 

Votação, em turno único, do l:"rojeto de Lei da C~m~ra 
.n• s; de 1993 (n' 3.520/93, na Casa de origem). de iniciativa 
do Presidente da República, que dispõe sobre a -vincülação 
do servidor público civil, ocupante <!e _c~rgo em co~issão_sem 
vfn'clllo efetivo com a Administração Pública J:i'çderal, ao Regi
me Geral de Previdência Sociã.I e dá outras providências, teildo 

-=-Pareceres proferidos em PlenáriO; 
-Relatores: · 
- Sei:.ad-Of Bello Parga, favoráv~l. em substit~içãó à 

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania; e 
-Senador Cid Sabóia de Carvalho, favorável, nos ter

mos de Substitutivo que apresenta, em substituição à Coiitis
são de Assuntos Sociais. 

(Dependendo da votação do Requerimento n"? 236, de 
1993, de preferéncia para votação do Substitutivo sobre 'o 
Projeto.) 

- Em votação o requerimeritO. 
Os Srs. Senadores que o· aprovam queiram permanecer 

sefi!aâos. (Pausa) 
Aprovado. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço verifi
cação de quorum, porque, conforme ficou estabelecido em 
conversa com o Relator da matéria. decidimos adiar a discus
são para amanhã. 

Portanto. solicito o apoio dos colegas aqui presentes._ 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho -oSr. Presidente. peço 
a palavra pela ordem. 
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin)-:..:... Tein V. Ex' -A Presidência'esclarece que vai renovar a votação ares-
a palavra. 'peito" do ltem 1 da'p3Uta. -

o SR. CID SABÓIA. i> E CÁRV ÂLHd (P/0:J:ll! :.,..·CE. • . -Os Sts. Senadores já podem votar. (Pausa.) 
Pela ordem. Sem r~visãq .do ora_dpr ,J_ 0. Sr. Presid.ent~, a , (Procede-se à votação.) 
matéria é muito complexa e a verificação de quoruol C6-nta 
com o meu apoio, pois teríarftos maiS t6.riipõ pai-a ailâliS'ar 
melhor o problema. O Ministér1ó -da Previdência ficou de 
nos procurar e estamos à espera até agora. ' · 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 
Alfredo Campos 
Aureo Mello 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin,) -:-.~ n:gÍniental . ·. 
o pedido de V. Ex~. pois Conta cOiti ó apoiamento dos, SrS. -'~ 
Senadores Cid Sabóia. de Carvalho, Garibaldi Alves Filho, 
Esperidião Amin, Eduardo. Suplicy e vários oUtros Szi. ~e~~-, 
dores. - - _ _ _ _ _ ___ _ __ _ · 

• 'Cid CarvalhÕ 
Eduardo Suplicy 

'Elcio Álvares . 
·c .Francisco Rollemberg 
_ · .Ga.ribaldi Alves 

A Pr~sidência sÕlicita aos 'Srs:· Serl~doreS quê ~c~p;m 
seus respectivos lugares nas bancadas. (Pausa.) 

Os Srs. Senadores já podem votar. 

(Procede-se à votação.) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES 
Alfredo Campos . 
Aureo Mello 
Cesar Dias 
Cid Carvalho 
Eduardo Suplicy 
Esperidião Amin 
Francisco Rollemberg 
FlaViano Melo 
Jarbas Passarinho 
João França 
Josaphat Marinho 
José Fogaça 
Lucídio Poitella 
Marco Maciel 
Marluce Pinto 
Mauro Benevides 
N abor Júnior· 
VOTAM "NÃO" Os SR$. S.EJYADORES: 
Gilberto Miranda 
Jutahy Magalhães 
Nelson Carneiro 

... ; ! ~ ~-. 

ABSTÊM-SE DE VOTAR Os SRS .. SSNA~l)SJRES: 
Magno Bacelar -
Ronan Tito. 

OSR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin)~A Presidência 
vai proclamar o resultado. _ . 

Votaram SIM 17 Srs. Senadores; e NAO 3. 
Houve duas abstenções. 
Total: 22 votos. 
Não houve quorum. 
A Presidência vai suspender a sessão por 10 minutos e 

acionar as campainhas, para que os Srs. Senadores que se 
encontram em seus gabinetes venham a plenário a fim de 
se processar nova votação. 

Está suspensa a sessão. 
(Suspensa às 16h40mln, a sessão é reaberta às 16h52min.) 
O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin)- Está reaberta 

a sessão. 
A Presidência vai proceder à nova votação. 
Peço aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares. 

Iram Saraiva 
Jarbas Passarinho 
João Calmon 
João França 
José Fogaça 

. Levy Dias . , 
Lucfdio Portella 

.. _Marco Maciel . 
,M<;lrluce Pinto 
Mauro Benevides 
Ronaldo Aragão. 
Ronan Tito 
Wiison MartinS 

VOTAM "NÃO" Os SRS. SENADOREs: 
· · Jutahy Magalhães 

Nelson Carnéii"O 

"AÍJSTÊM-SE DEVOTAR OS SRS. SENADORES: 
Esperidião Arnin 
Magno Bacelar 

.. O SR. PRESIDEN~ (Nelson Wedekin)- Votaram SIM 
. 20 Srs. Senadores; e t:<A.O 2., 

Houve 2 abstençõeS:. 
'ro\lil. de votos: 24. 
~ã,o·. houve qUOrum. 
O SR. DARIO PEREIRA (PFL- RN)- Sr. Presidente, 

peço_Que V. Ex~ faça constar em Ata o meu Voto, que não 
sur~iu no painel eletrônico. 

O SR. PRESIDENTE (Nelsoo Wedekin) -A manifes
tação de V. Ex• será·r~gistrada, Senador Dario Pereira, como 
também a do Senador Hydekel Freitas. · 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin) -A votação 
da matéria ffCa adiada. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin) -Itens 3 e 4: 

PROJETO DE LErDA CÂMARA N' 67, DE 1992 
COMPLEMENTAR 

(Em regime de _urgência·, nos termos do art. 336, "c", 
do Regimento Interno.) 

(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei do Sena
· do n' 46; de 1992 --'-"Cdmplementar.) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
. n' 67, de 1992- Complementar (n'7!189, na Casa de origem), 
que dispõe sobre o processo judicial de desapropriação por 

··interesse social, para fins de reforma agrária. (Dependendo 
de Parecer.) 
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PROJETO DE LEI DO SENADO N' 46, DE 1992 
COMPLEMENTAR .. 

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

(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei da Câma
ra n' 67, de 1992 -Complementar.) 

Discussão, em-turno líníco, do Projeto_cfe Lei d-o Senado 
n~46, de 1992- Complementar, de autoria do_ Senador H_um
berto Lucena, que dispõe sobre o procedimen~_9 _contraditório 
especial, de rito sumário, para o process<Yde desapropriação 
por interesse social, par-a fins de reforma agrária, de imóvel 
rural que não esteja cumprindo a sua função social. (Depen
dendo de Parecer.) 

Nos termos do art. 140, a. do Regimento Inte.rno, designo 
o nobre Senador Alfredo Campos para proferir o parecer 
sobre a matéria. - - -- -

O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB -MG. Para profe
rir ~arecer.)- Sr. Presidertte, Srs. Senadores: 

Vem a nosso exame o Projeto de Lei da Câmara n" 67, 
de 1992-Complementar, de autoria do Deputado Amaury Mü-
ller. -

A ele foi apensado, no Senado Federal, o PLS n' 46, 
de 1992, de autoria do Senador Humberto Lucena, por força 
da aprovação do Requerimento n' 729, de 1992. 

Obje~ivando o aprimoramento do texto, esta Relataria 
optou por apresentar um Substitutivo, valendo-se, inclusive 
de subsídios encontrados tanto no Projeto-apcnsado, quanto 
no Projeto de Lei Complementar no 112, originário do Execu
tivo, em tramitação nas Comissões da Câmara dos Deputados, 
que obteve, na Comissão de Agricultura e_ Política Rural, 
Parecer, de autoria do Relator, Deputado Roberto Rollem
berg, pela prejudicialidade. 

Não havendo quaisquer óbices de natureza jurídica ou 
constitucional, o Parecer é pela aprovação do PLC n? 67, 
de 1992, nos termos do Substitutivo oferecidO, e pela prejudi
cialidade do Projeto de Lei do Senado n• 46, de 1992. 

SUBSTITUTIVO AO , . 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 67, DE 1992 

Dispõe sobre o procedimento contraditório espe
cial, de rito sumário, para o processo de desapropriação, 
por interesse social, para fins de reforma agrária. 

Art. 1" O procedimento judicial da desapropriação de 
imóvel rural, por interesse social .para_ fins de reforma agrária, 
obedecerá o contraditório e-special, de rito- Slimátiti,-previsto 
nesta Lei. 

An. 29 A desapropriação de que trata esta Lei é de 
competência privativa -da União e será precedida de decreto 
declarando o imóvel de interesse social, para fins de reforma 
agrária. .... -

§ I' A ação de desapropriação, proposta pelo órgão 
federal, executor da reforma agrária, será processada e julgada 
pelo juiz federal competente, inclusive durante as férias for~n~ 
ses. -

§ zo Declarado o interesse social, para fins de refoirna 
agrária, fica o expropriante legitimaâo a promover a viSforia 
e avaliação do imóvel,_ inclusive com o auxilio de força policial 
mediante prévia autorização do juiz, responsabilizando~se por 
eventuais perdas e danos que seus agentes vierem a causar, 

_ sem prejuízo das sanções pel)ais cabíveis. 
I 

Art. 3"' A ação de desapropriação deverá ser proposta 
dentro do prazo de dois anos, contados da publicação do 
decreto declaratóriO. " 

Parágrafo único. Decorrido-o Prazo de que trata este 
artigo, ou revogado o ato declaratório, extingue-se a sua eficã
cia, podendo o decreto ser renovado somente um ano após 
sua extinção ou revogação, e apenas uma vez. 

Art. 49 Intentada_ a d_f::Sapropriação parcial, o proprie
tário poderá requerer, na contestação, a desapropriaç_ão de 
todO o imóvel, quando a área remanescente ficar: , 

I- reduzida a superfície inferior à da pequena proprie
dade rural; ou 

II-prejudicada substancialmente em suas condições de 
exploração económica, caso seja ó seu valor inferior ao da 
parte -desapropriac!~· _ __ _ _ _ _ __ 

Art. 59 A petição inicial, alêm dos requisitos preVistos 
no Código de ProceSso CiVil, conterá a oferta do preço e 
a indicação do ãssistente técnico do expropriante e será instruí
da com os seguintes documentos: 

I- texto do decreto declaratório de interesse social para 
fins -de refOrma agrária, publicado no Di~rio_ Oficial da União; 

II -certidões atualizadas de domínio e de ónus reais 
do imóvel; 

III-documento cadastral do imóvel; 
IV -laudo de vistoria e avaliação administrativa, que 

conterá, necessariamente: 
a) a descrição do imóvel, por meio de su:;Is plantas g_eral 

e de situação, e memorial descritivo da área objeto da aç_ão; 
b) a relação das benfeitorias úteis, necessárias e Volup

tuárias, das culturas e pastos naturais e artificiais. da cobertura 
florestal, seja natural ou decorrente de florestamento ou reflo
restamento e dos semoventes; 

c) discriminadamente, os valores de avaliação da terra 
nua e das benfeitorias indenizáveis. _ 

Art. 69 O juiz, ao despachar a petição inicial de plano, 
ou no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas: 

I- autorizará o depósito judicial correspondente ao pre
ço oferecido; 

II-mandará citar o expropriando para contestar o pedi
do e indicar assistente técriico, s-e quiser; 

III -expedirá mandado ordenando a averbação do ajui
zamento da ação no registro do imóvel expropriando, para 
conhecimento de terceiros. 

§ r Efetuado o depósito do valor-correspondente ao 
preço oferecido, o juiz mandará, no prazo de 48 (quarenta 
e oito) horas, imitir o Autor na posse do imóvel expropriando. 

§ 29 Inexistindo dúvida acerca do domínio, ou de algum 
direíto real sobre o bem, ou sobre os direitos dos titulares 
do domínio útil, e do domínio direto, em caso de enfiteuse
ou aforamento, ou, ainda, inexistindo divisão, hipótese em, 
que o valor da indenização ficará depositado à disposição 
do juízo, enquanto os interessados não resolverem seus confli
tos em ações próprias, poderá o expropriando requerer o 
levantamento de oitenta por ten-te) da indenização· depositada, 
quitados os tributos e depois de publicados os editais para 
conhecimento de terceiros, a expensas do expropriante, duas 
vezes na imprensa local e uma na oficial, decorrido o prazo 
de trinta dias. 

· § 3~ q juiz poderá, para a efetivação da imissão na 
posse, requisítar força policial. 

Art. 79 A citação do expropriando será feita na pessoa 
do proprietário do bem, ou de seu representante legal, nos 
termos do art. 12, do Código ·de Processo Civil. 
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§ l'~ Em se tratando de enfiteuse ou aforamento, serão 
citados os titulares do domínio útil e do domínio direi(), exceto 
quando for contratante a União. _ · _ · 

§ 2~ No caso de ~spólio, irlexisúndo -inVenta'tiàrite, a 
citaçã·o será feita na pessoa: do cônjuge sobrevivente ou na 
de qualquer herdeiro ou legatário qUe esteja" nã ·pOsSe ·cto 
imóvel. 

§ 39 Serão intimados da ação os titulares de direitos 
reais sobre o imóvel Pesapropriando. --· 

§ 49 Também serão citados os confrontantes que, na 
fase administrativa do procedimento expropriatório, tenham, 
fundamentadamente, contestado as d\visa~ do in:ió_y_el expro-
priando. . 

Art. 89 O Autor, além dé: oUtras formas previstaS na 
legislação processual civil. poderá requerer que a citação do 
expropriando se já- feita pelo correio, através de carta com 
aviso"de recepção, firmado pelo destinatáriO óõ p6r seu repre
sentante legal. 

Art. 9-:o A contestação deve ser oferecida no prazo de 
15 (quinze) dias e versar sobre qualquer matéria de interesse 
da defesa, excluída a apreciação quanto ao interesse social 
declarado. 

§ 19 Recebida a OO~tCst_ação.'o juiz, se for o Caso, deter
minará a realização de prova pericial, adstrita a pontos impug
nados do laudo de vistoria administrativa, a que s_e refere 
o art. 4", inciSo IV e, simultaneamente: · ---- -

I- designará o perito do juízo; 
II -formulará os quesitos que julgar necessáriOs; 
III -intimará o perito e os assistentes para prestar com

promisso, no prazo de 5 (cinco) dias; 
IV- intimará as partes para apresentar quesitos. no pra-

zo de 10 (dez) dias. _ . 
§ 2" A prova pericial será condllídá ·no prazo _fixado 

pelo juiz, não excedente a 60 (sessenta) dias, contados da 
data do compromisso do perito. -

Art. 10. Havendo acordo sobre o preço, este será ho
mologado por sentença. 

Art. 11. A audiência de instrução e julgamento será 
realizada em prazo não superior a 15 (quinze) dias, a contar 
Pa conclusão da perlcia. · 

Art. 12. O juiz prOferirá sentença na audiência de Ins
trução e julgamento ou nos 30 (trinta) dias subseqüentes, 
indicando os fatos que motivaram o seu convencimento. 

§ 1" Ao fixar o valor da indenização, o juiz considerará, 
além dos laudos periciais, outros meios objetivos de convenci- -
menta, inclusive a pesquisa de mercado. _ ~ 

§ 2~ O valor Pa indenização corresponderá ao valor apu
rado na data da perícia, ou ao cOnsignado pelo juiz, corrigido 
monetariamente até a data 4e seu efetivo pagamento. 

§ -3" Na sentença, o juiz individualizará o valor do imó
vel, de suas benfeitorias e dos demais componentes do valor 
da indenização. 

§ 4" Tratando-se de enfiteuse ou afOramento, o valor 
da indenização será depositada em nome dos titulares do domí
nio útil e do domíni~ díreto e disputada por via de ação pró-
pria. -

Art. 13. Da sentença que fixar o pteço da indenização 
caberá apelação com efeito simplesmente devolutivo, quando 
interposta pelo exprópriado e, em ambos os efeitos, quando 
interposta pelo expropriante. 

§ 1" A sentença que condenar o expropriante, em quan
tia superior a 50% (cinqüenta por cento) sobre o val.or_ofere
cido na inicial, fica sujeita: a duplo grau de jurisdição. 

§ 2" No julgamento do_s_ recursos decorrentes da ação 
desapropriatória não haverá revisor. 

Art. 14. O valor da indenização eStabelecido por sen
tença deverá ser depositado, pelo expropriante, à ordem do 
juízo, em dinheiro, para as benfeitorias úteis e- necessárias, 
inclusive culturas e pastagens artificiais ou naturais i:ratadas, 
e em Tít!,l,los da Dívida A$rária, para a terra nua. 

Art. 15. Em caso de reforma de sentença, com o au
mento do valor da indenização, o expropriante será intirilado 
a depositar a diferença, no prazo de (quinZe) dias. 

_ Art. 16. A pedido do expropriado, após o trânsito em 
jUlgado da senteQ.ça, será levantada a indenização ou o depó
sito judicial, deduzido o valor de tribUtos e multas incidentes 
sobre o imóvel, exigíveis até a· data da imissão na posse pé lo 
expropriante. 

Art. 17. Efetuado o levantamento, ainda que parcial, 
da indenização ou do depósito judicial, será ratificada a·iiitis-
são de posse e expedido em favor do expropriante, no prazo 
de 10 (dez) dias, mandado translativo do domínio, para regis
tro no Cartório de Registro ·de Imóveis competente, sob a 
forma e para os efeitos da Léi de Registras Públicos. 

. Art. 18. As ações çoncernentes ã .de:sap_ropriaçãO de 
imóvel rural, por interesse social, para fins de reforma agrária, 
têm _caráter preferencial e prejudicial em relação a outras 
ações referentes ao imóvel expropriando, e independern do 
pagamento de preparo ou de emolumentos. _--

§ 1' Qualqueração que tenha por objeto o bem expro
priando será distribuída, por dependência, à vara federal onde 
tiv_er curso a ação de desapropriação, determinando-se a pron
ta intervenção da União Federal. 

§ 2" O M_inistérfo Público Federal intervirá, obrigato
riamente, após a manifestação das partes antes de cada decisão 
manifestada no processo, em qualquer instância. 

Art. 19. As despesas judiciais e os honorá;rioS do aavo·_ 
gado e do perito constituem encargos do sucumbente, assim 
entendido o expropriado, se o valor da indenização for igual 
ou inferior ao preço oferecido, ou o expropriante, na hipóteSe 
de valor superior ao preço oferecido. 

§ 19 Os honorários do advogado do expropriado serão 
fixados em até 20 (vinte) por cento sobre a diferença entre 
o preço oferecido e o valor da indenização. 
· § 29 Os honorários periciais serão pagos em valor fixo, 
estabelecido pelo juiz, atendendo ã complexidade do trabalho 
desenvolvido. 

- Aít. ~0. Em qualquer fase processual, mesmo depois
de profenda a sentença, compete ao juiz, a requerimento 
de qualquer das partes, arbitrar valor para desmonte e trans
porte de móveis, bem como para transporte de semoventes, 
a ser suportado, ao final, pelo expropriante, e cominar prazo 
para que o promova o expropriado. 

Art. 21. Os imóveis rurais desapropriados, uma vez re
gistrados em nome do expropriante, não poderão ser objeto
de ação reivindicatória. 

Art. 22. Aplica-se subsidiariamente ao procedimento 
de que trata esta Lei, no que for compatível, o Código de 
Processo Civil. 

Art. 23. As disposições desta Lei Complementar apli
cam-se aos processos em curso, convalidados os atas j~ reali
zados. 

Art. 24. Esta Lei_ entra em vigor na data de sua publica
ção, revogadas as disposições em contrário, em especial o 
Decreto-Lei n' 554, de 25 de abril de 1969. 
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin) - O parecer 
conclui favoravelmente ao Projeto de Lei da Câmara n9 67. 

. de 1992, Complementar, nos termos do substitutivo que ofere
ce, e pela prejudicialidade do Projeto_Qe. Lei do Sen~do _n" 
46, de 1992, Cornplernentar, __ que tramita em conjunto ... ,_-

Completada a filstrução da matéria. pãssa-se à diSCL!.S.SãC? 
do projeto e do substitutivo, em turno úniCo, 

O Sr. Eduaido Supiicy- Sr. Presidente, peço a palavra, 
para discutir. - ' 

O SR. PRESIDENTE (Nelson WedekÍ~J-- Conceqo:a 
palavra ao nobre Senador Eduardo Supl!cy_,_para d~s_CIJ.tit:.~ 
matéria. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP. Para discutir. 
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
gostaria de assinalar a importância da aprovação do Projeto 

.. de Lei que trata do procedimento contraditório especial do 
rito sumário, porque sem essa regulamentação, com _a aprd
vação e sanção da lei agrária, O Governo não ·podefá levar 
adiante a reforma agrária que se fa."? l!oj~ T tão preme~ne e 
necessária. 

É preciso assinalar que aqueles que. por toda,forma, 
procuram obstruir a realização da reforma agrária e~~~(). em 
verdade, apostando no retomo à Câm~ara __ d9s Deputados do 
projeto do rito sumário, justamente parã tentar protelar ao 
máximo a aprovação dessa lei. 

Em decorréncia da aprovação da lei ag~:ária e da nor:nea
ção do novo presidente do INCRA, diversos setores que se 
opõem à reforma agrária parecem estar atuando em várias 
frentes. Uma delas seria a de procurar o r~tonlo do projeto 
de lei referente ao rito sumário à Câmara dos Deputados, 
no sentido de protelar a sua aprovação~ -- -, 

Na Câmara dos Deputados, algumas vozes ligadas a esses 
setores já estão se preparando e declara11:do que eSs_e tem 
sido o seu objetivo. -

Há várias demonstrações de força no campo com- o uso 
de violência paramilitar, com indícios de que_ a própria Uniãó 
Democrática Ruralista - UDR, estaria relacionada a essas 
ações - como no caso do Paraná, do Rio Grande _do Sul 
e do Pará, onde houve uma ação em que seis lavradores fica
ram desaparecidos, como que tentando criãr t.iin dima de 
que os trabalhadores do campo seriam responsáveis pela vio
lência. 

Outro fato importante foi a aprovação do enxug_amento 
drástico dos recursos do orçamento destinados ao INCRA 
pela Comissão Mista de Orçamento, justamente daqueles que 
seriam utilizados no assentamento de novas famllias. Se apro
vado o relatório final da Comissão Mista de Orçamento, o 
INCRA só terá recursos para assentar cerca de mil novas 
famílias, quando o plano plurianual estabelecido ainda pelo 
Governo Fernando Callor de Mello prevê o assentamento 
de 120 mil famt1ias por· ano, o que rião tem ocorrido. 

Outro fato significativo foi o deslocamento de 300 funcío
nários do INCRA para outras áreas da administração pública. 

Por tudo isso, Sr. Presidente, consideramos que é urgente 
viabilizar os instrumentos legais necessários para que· o Go
verno Federal execute a reforma agrária, condição básica par_<~: 
a retom-ada do crescimento no meiõ rural~j:Ofu ma:ior- juStiÇa 
social e, inclusive, com o fim do trabalho escravo no campo 
- ainda na semana passada, diversos órgãos da imprensa 
ressaltaram que há cerca de 80 mil trabalhadores em condições 
de escravidão ou semi-eScravidão no campo. 

- . . 

Enfiffi, a realização da reforma agrária será u-m dos meios 
mais importantes para se ·colocar fim à violência no meio 
rural. Muito e>l?rigaçlç .. _- -

c~, O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin)- Continua em 
,d.i~ç:\lssão, a~ matéria. (Pausa.) 
,i·; .. _. ~ão, havendo quem peça a palavra. encerro a discussão. 

Não há quorum para votação. 
A matéria fica adiada. Também ficam adiados para a 

próxima sessão ordinária os itens noz;(? e S_da pauta. 
- São o~ se:gufntes os itens adiados: 

.. .:_· 6 _:·. 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N' 13, DE .1991 
COMPLEMENTAR 

r Votação~ em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n' 13. de 1991-Complementar (n' 223/90-Com
plementar, na Casa de origem), que regulamenta o 
§ 2o do art. 171 da Constituição Federal. dispondo sobre 
a edic;"ão e o processo legislativo das medidas provisórias 
previStas iw art. 62 da Constituição Federal. e dá outras 
providências, tendo . -

~Pareceres, sob n;o; 49 e 88,de 1991. da Comissão 
-de Constituiçãó ," J ustjÇa-e Cidadania, 1 o pronun

ciamento: favorável ao Projeto, com as Emendas de 
nos 1 a 4-CCJ, que apresenta; 29 pronunciamento: con
trário às Emendas de n"'" 5 a 17, de Plenário. 

. .. -8- ... -·-
PROJETO DE LEI DO SENADO N> 393. DE 1991 

·COMPLEMENTAR 

·: Votação, ~m Í~rn~ úniCo." :cto Projeto de Lei do 
SenadO n" 393, de 1991~Complementar. de autoria do 

- senador MoiséS Abrão, que altera a redação do pará
grafo 2~> do ·art. 2o e do parágrafo 2" do art. 4'' da Lei 

·Complementar n' 24. de 7 de janeiro de 1975. tendo 
-- Parecer favorável. sob n'' 370. de 1992. da Co-
missão -

·- d~ ASsuntos Ec_onô~rnicos. 

O. S.R .. PRESIDENTE (Nelson Wedekin) -Item 13: 

PROJETO DE LEÍ -DÁ-CÁMARA W 26. DE 1992 

Discussão. em turno único. do Projeto de Lei da 
Câmara n .. 26. de 1992 (n" 815191. na Casa de origem). 
que autoriza o Instituto NaciO!J~l de Seguridade Social 
~-INSS. a doar à Cooperativa Habitacional dos Servi
dores do Ministério da Previdência e Assisté-ncia Social. 
no Estado da Bahia, o terreno que ~enciona. tendo 

....;...._Parecer. sob n" 483. de 1992, da Comissão 
__;__de ConstitUição. Justiça e Cidadania. favorável. 

com Emendas de no" I e 2~CCJ. que apresenta. 
A matéria ficou sobre a mesa durante cinco sessões ordi

nárias, a finl de receber emendas. nos termos do art. 135. 
Il. d, do Regimento Interno. 

Ao projeto não foram apresentadas emenda~. 
Passa-se à discussão do projeto e das Emendas de n·"" 

I e 2, da CCJ. 
Sobre a mesa. requerinie:rJ.tOqt:Ce será lido_ pelo Sr. 1·~ 

Secretário. 
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É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 250, DE 1993 

Nos termos do art. 279, alínea c, dO-RegimentO Interno, 
requeiro adiamento da discussão do Projeto de Lei da Câmara 
n• 26, de 1992, a fim de ser feita na sessão de 14 de- ahril 
de 1993. 

Sala das Sessões, 16 de marÇo de 1993. --JntBby Maga
lhães. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin) -.,- A votação 
do requerimento fica adiada e a discussão da matéria sobres
tada. 

O SR. PRESIDENTE (NelsonWedekin) -,-Item 12: 

PROPOSTA PE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
N• 23, DE 1991 - -

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição 23, de 1991 (45/91, na Cãmara 
dos Deputados), que dá nova redaçáo ao art. 16 da 
ConstituiÇão Federal, tendo 

Parecer favorável, sob n' 24, de 1992, da 
- Comissão Temporária." ~ · 

Não há quorum para votação. 

Em conSeqüência, o 1tém 12 da pauta fica adiado para 
a próxima sessão ordinária. - - •:·~ --- - -

O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin)- Está esgotada 
a matéria constante da Ordem_do Ôia. 

Volta-se à lista de oradores. · · · -
Concedo a palavra ao nçl)re Secador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (PT- SP. Pronuncia o seguin-
te discurso. Sem revis_ão_ dQ orador.)_- $r~ _F-r_~Side_p_te, Srs. 
Senadores, da mesma maneira que íni1me-ros Seiiadores, em 
especial do Nordeste brasileiro, hoje expressaram a $Õa preo
cupação com as conseqüências da seca naquela região, da 
fome que está ameaçando os lares de milhões de nordestinos 
que são brutalmente vitknados pela pobreza, também gostaria 
de mostrar a minha solidariedade ao pqy() nordestino e àqueles 
que hoje se encontram n·a sede da SUDENE, em Ri::cife, 
solidtando providências urgentes para que a ·pOptl.lação do 
Nordeste, em espe-cial a do sertão, tenha meios para sobreviver 
com dignidade, tenha alimentos, trabalho, enfim, tenha direito 
a uma sobrevivência digna. 

Hoje, ao olhar uma foto publicada na primeira páginã. 
de O Estad9 de S. Paulo _--um cidadão com seu filho, no 
sertão de Solidão - -pude imaginar o sofrime-nto de todas 
as pessoas que vivem nessa região. 

O Senador Lucídio Portella também ressaltou o problema 
da epidemia de cólera. Referiu-se à forma como o vibrião 
da cólera s.e espalha por quase todo o Brasil, em especial 
pelo Nordeste. 

O Sr. J utahy Magalhães -Permite-me V. Ex~ um aparte'? 

O SR. EDUARDO SUPLICY -Com muita honra. 

O Sr. Jutahy Magalhães -Senador Eduardo s_uplicy, 
louvo V. Ex~ por iniciar seU p"rontinciamento solidarizando-se 
com o povo nordestino, que praticamente durante toda a vida 
sofre as conseqüênCias-da seca. Temos uma-dívida social muito 
grande com o povo brasileiro em geral, e particularmente 
com o povo nordestino, que vem enfrentando essas agruras. 
Nós, representantes da região, a cada ano repetimOs as nossas 

-solicitações de providências. No atual Governo, foram libera
dos cerca de 300 bilhões de cruzeiros para atender o estado 
de emergência. Esses recursos, V. Ex~ sabe, não têm uma 
repercussão positiva a médio e longo prazo e não são a solu_ção 
para o problema grave que aí está. O Presidente Itamar Fran
co, que tem uma grande preocupação com as questões sociais 
e o atendim_ento à população mais sqfrida, mais carente, está 
determinando que a próxima reunião do Ministério, que se 
realizará nesta semana ainda, tenha como razão maior a elabo_
ração de uma política voltada para a solução de alguns prOble
mas dessa r~gião a _médio~ longo prazo,_ além, é lógico, dessa 1 

situ-ação emergencial. Por isso, ao tempo em 'qUe louvO a 
preocupação de V. Ex~. representante de um Estado rico- do 
Sul do País que tem convivênCia diária: com fuilhões de nordes
tinos que habitam a Cidade e o Estado de São Paulo. e a 
sen~ibilidade que lhe é peculiar, informo-o que pode ter certe-

. za de que esSa sensibilidade também tem o Presidente da 
República, que vem buscando condições para poder atender 
a população sofrida da nossa região. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Agradeço o aparte de 
V_ Ex~. prezado Senador Jutahy Magalhães. 

-- Estamos_em um país onde os fatos_ sociais se interagem. 
Q noticiário de hoje inforrila _que os prefeitos- ·do interiór" de 
Pernambuco, coino, por exemplo, o Sr. M-anoel da Cruz, 
Prefeito de Cedro, cidade situada a 545km de Recife ao men
cionar que_seu Município está sendo atingido pelas s~te Pragas 
do Apocalipse, além de estar sofrendo uma epidemia de cóle
ra, e cansado de esperar a ajuda _gov~rnamt!_n~al, resolveu 
patrocinar o êxodo ru_ral. E, em vez de comida e trabalhe::> 
fornece passage·mrde ónibus para as grandes cidadeS, de pfef~ -
rência São Paulo que tem hoje, pelo menos, 4 milhões de 
pessoas vindas do Nordeste, ou descendentes de nordestinos 
e acaba sofrendo a influência de Uma situaÇãO de calamidade 
pública decorrente de _m.ais um período de seca. 

O presidente naciõnal do Partido dos Trabalhadores, Luís 
Inácio Lula da Silva, esteve no interior- de Pernambuco Visi
tando a região da seca, no último sábado. O presidente do 
PT sugeriu que o -Presidente Itamar Franco, que esteve em 
Olinda por ocasião do Carnaval, vá , proximamente, visltar 
o interior de Pernambuco, o interior do Nordeste brasileiro, 
o sertão nordestino, para ver que os nordestinos estão passan
do fome. 

Sei que, na prõxima-quihta~feira, o Presidente da Repú
blica reunirá todo o seu ministériO e já está definida a pauta 
da reunião: o combate à fome e à miséria. 

Por ocasião da visita do MinistrO Eliseu Resende ao Sena
do Federal, dentre as quinze diretrizes colocadas para à apre
ciaÇão dos Srs. Senadores, estava a execução de políticas so
ciais compensatórias. Mas, naquelã ocasião, não teve o Minis
tro Eliseu Resende oportunidade de detalhar a maneira como 
efetivamente o Pr_e_si_çlente Itamar Franco e o seu Governo 
irão enfrentar o problema da fome. -

Essa_ s1tuáção âe empobrecimento dos brasileiros vem 
se agravando significativamente. Relatório recente do Banco 
Mundial e do IPEA - Pobreza e Distribuição de Renda na 
América Latina - indica que, dos 130 ·milhões de pessoas 
mais pobres da população latino-americana, 44% estão no 
Brasil; isso equivalente a 57 milhões de pessoas. Os indica
dOi'es-sociais do IPEA demonstram que 33.7 milhões de pes
soas se encontram em situação de miséria, passando fome 
e s-em m~radia digna. 
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Ainda hoje, o Senador Esperidião Amin têSSaltou a· ini~ -
portância da Campanha da Fraternidade -Onde moras? -_ 
que vem se juntar a essá preo~upação_ de to-dOs l:tós. 

O Sr. Jutahy Magalhães - y,._EX' permite-me, neste 
ponto, um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Comfuuita honra, Sena-
dor Jutahy Magalhães. -

O Sr. Jutahy Magalhães - Essa campanha da CNBB 
foi m_uito oportuna porq_ue- um dos problemas mais angus-

. tiantes do nosso País é a questão da habitaç_ão,J3 o_ Presidente 
Itamar Franco, com ·as -preOCupaÇões sÓ.cÍaiS que tem, deie"r-'_' 
minou que os Ministros das áreas do Bem~Estar Social, do 
Trabalho, do Planejamento estabeleçam um programa de 
atendimento à área de habitação. V. Ex~, que conhece bem 
as questões colocadas em pauta nas discussõ~~ do nosso dia-a~ 
dia, que tem uma assessoria extraordinária q~e- o coloca sem:. 
pre a par dos problemas atuais, sabe que o _MinistériO -do 
Bem~Estar Social juntamente com o Miriístério do Trabalho 
fizeram uma transferência de recursos para o- FGTS eXã.ta~ 
mente para concluir as obras de 120 mil cas~s.]X>pulares desti
nada à população de baixíssima renda - obras que estavam 
paralisadas - , cujo trabalho deverá ser_.cpn<;lufdo em 90 _ 
ou 120 dias. Essa verba vai ser liberada dejmediato, depois 
haverá complementação, de acordo com a V~taÇão do orça
mento- quando s6 en~ão possibilitará ess_a viabilização.
'para permitir que inais de um milhão de brasileiros_ de menor 
renda tenha a sua casa própria, população _que receba de 
zero a três salários Ififiiirilos; além de um programa específico 
para atender a _população que recebe de três a sete _salários -
núniinos. Acãbou- a época de se financiar_~jtppings e aparta
mentos de luxo; agora, o GOveino está volt~do para o atendi
mento da classe menos favorecida. 

. O SR. EDUARDO SUPLICY -Senador Jutahy Maga
lhães, considero importante todo esse esforço ·e, em espeCial, 
a idéia de se procurar Utilizar o Fundo de Garan_tiã por Telnpo 
de Serviço exatamente e prioritariamente para atender aqueles 
que mais necessitam. _ 

Está sendo dado um passo importante, ainda que a cons
trução de 120 mil habitações constituam algo um tanto distante 
da meta de se diminuir o déficit habitacional no Brasil. 

O Sr. Jutahy Magalbães- V. EX' permite-me mais ·um 
aparte, Se11:ador Suplicy? 

O SR. EDUARDO SUPLICY -Naturalmente, Senador 
Jutahy Magalhães. · 

O Sr. Jutahy Magalhães - Há sempre a preocupação 
de que os projetas isOladamente não vão resolver o problema. 
Mas é necessário dar início a um programa que venha diminuir 
esse déficit habitacional. Essas 120 mil habitações estão quase 
concluídas, mas faltam recursos~ quantiás substanciais-, -paTa 
efetivar essa conclusão. Essa é a preocupação do Governo: 
concluir o que já está em andamento, isto é, 120 mil habitações 
que podem ser concluídas em um período de 90 a 120 dias, 
para depois, então, partir-se par~ um p_rpgrama maiS iúriplo, 
que não vai cobrir o déficit, mas irá minorar essa def~déncia._ 
V. Ex• sabe melhor do que eu que o déficit é_- de mais de 
10 milhões de habitações no País. Então, 'V:- Ex• há de convir 
que nenhum governo sozlnho, principalmente um governo 
que teffi menos de dois anos de mandato pela frente, poderá 
acabar com esse déficit. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Segundo o Ministério 
do _Berri-Estar Social -_que tem à frente hoje pessoa que 
honra a sua gestão, Ministro Jutahy Magalhães Junior....:.....: 12 
milhões é o número de habitações que faltam ser consttufdas 
para ·que 60 milhões de brasileiros, que hoje moram inadequa
damente, possam ter moradia digna. Conforme a Campanha 
da Fraternidade -Onde Moras?, da CNBB, 120 mil em 
12 milhõeS constitui na verdade um primeiro passo importante, 
ainda que deficiente. 

-Temos hoje, Senador Jutahy Magalhães, segundo os últi
mos dados do PNAD de 1990 -Pesquisa Nacional por Amos
tra de Domicilio- da Fundação lBGE, cerca de 38 milhões 
de-famílias no Brasil, das quais 6mil!tões e 909 mil são conside
radas indigentes, aquelas com rendimento per tãpita igual 
ou infeiior -a 1/4 de salário ffiínimo ou famíl~as sem rendi
mentos; ·14 milhões e 404- famílias corisideradas pobres com 
rendimento per capita igual ou inferior 1/4 de salário; além 
de outras famílias pobres com rendimento igual ou inferior 
à metade do salário mínimo. 

-Ora, qual seria, Senador Jutahy Magalhães, o método 
que poderíamos vislumbrar, como o mais: eficaz, para enfren
tar o·prt>blema da miséria, da fome, de forma a atingif o 
maior número de pessoas em qualquer ponto do território 
nacional? ~ 

Foi exatamente com o objetivo de contribuir com uma 
proposta nessa direção, que apresentei ao Senado, que já 
o aprovou, o Programa de Garantia de Renda Mínima; projeto 
qtie institui o impostO de renda negativo que, na rriinha avali.~
ção, viria justamente atingir, com m:aiór eficiência e raPidez, 
a problemática da fome, inclusive da~ueles que hoje estão 
no serião notdestino, daqueles que estão sendo atingidoS Pela 
seca. 

_Por que razão? Preciso ressaltar que, uma vez instituído 
o Programa de Garantia de Renda Miníma, não precisaiiam 
os habitantes do sertão de Solidão, necessariamente, sair de 
seu mUnicípio para vii a Recife, ou a São Paulo, em busca 
de sua sobrevivência. 

Se tivéssemos instituído esse programa, provavelmente, 
não_ teria havido a evolução de problemas com os habitantes 
de Solidão. Segundo o Censo de 1970, conforme registra, 
hoje, O Estado de S.Paulo, Solidão contava com 8 mil habitan
tes; em 1980, 5.775 habitantes e, em 1990, 4,700 habitantes. 
E hoje, segundo o professor da única escola da cidade, Ivo 
Simões da Costa, todo o Município d_~ve contar com 3 mil 
habitantes, a maioria crianças e velhos. 

Por falta de frentes de ttabalho, os moradores que restam 
se deslocam até as margens das rodovias federais para uma 
atividade fruto da má conservação das estradas: jogam terra 
nos buracos do asfalto em troca de algum dinheiro. 

Gostaria de ressaltar que, justamente neste Semestre, de
verá a Comissão de Finanças ·da Câmara dos Deputados apre
_ciar o projeto de lei que institui o Programa de Garantia 
de Renda Mínima. 

E aqui assinalo o trabalho realizado por um estudante 
pós-graduado que está completando o seu mestrado na Escola 
de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação 
Getúlio Vargas, que elaborou um trabalho _com o seguinte 
título: "Modelo com Especificação Insumo-Produto para Si
mular Distribuição da Renda: Uma Aplicação para a Econo-
mia Brasileira". _ _ 
· --T[at3.-se do trabalho de Sarnir Cury, AsseSsor Legislativ.o 
aqui no Senado, que procurou estudar quais_seriam os efeit~s 
da introdução do imposto de renda negativo na econorrua 
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brasileira, utilizando o instrumental de insumo-produto~ ju.nta
mente com a esquematização de uma_matr(z_ de co~~abilid~de 
social para a economia Qrasileii'a. _ _ _ 

A técnica das ~Qelas de insuiJlO-produto foí criãda pelo 
econoroista_russ_o V!a~s.ily _4o_nti~i~rª-dicado, desde as primei
ras décadas deste ano, na Univ<::rsidadç óe Harvard, nos Esta-_ 
dos Unidos. Graças ao deSenvolvimento desta técriica, ele_ 
ganhou o PrêmiO No bel de Economia. 

Foi utilizando esta técnica que Sarnir Cury procurou anali
sar qual seria o efeito da introdução do Programa d~ Garantia 
de Renda Mínima. em tértp.ós da variação, aumento e giminui
ção, da produção de 90 setores diferentes da econo_nii.a •. bem. 
como_ quais seriarrf õs efeitos sobre os .agreg_ados _de x:end_a. _ 
e de emprego. _ _ . _ 

Com relação à produção setorial, a introduç-ão do imposto 
de renda negativo beneficiará Significativamente uma grande 
quantidade de "setores que produzem bens de primeirà necessi
dade, desencadeando um processo de aumento de produção 
em outros setores direcionados para o consumo in_termediário 
das empresas. - - _ : - - -- -

O exercício feJtõ_foi o de se colocar 5% do ProdutO Inter
no Bruto nas mãos daqueles que, no Brasil, ganham até 2 
salários mínimos. Tetíarrtos um efeito de au~ento da produ
ção~ principalmente dos seguintes segmentos: leite e lati<;ínio~; 
24%; indústria farmaCêutica, 23%; saneamento e aba-steci
mento de água, 23%; benefiCia:rii.Cnto_-de afro:i, iiidústmCde 
fumo e cigarros;outros alimentos, 22% para essa:s três catego
rias; moagem de trigo, 21 %; abate e preparação de aves. 
refino de óleos vegetaís. 19%; perfumaria e produtos de limpe
za, abate e preparação de carnes; 18%; aluguel de bens imó
veis, produção_ e refino dç ~ç!!c~r. bebid~, produção_ e distri
buição de energia elétçica. ~açóes parà ilnifnaiS, esses setores 
cresceriam de 14 a 15%; beneficiament~ d~ prqdutos_ v_egetaiS, 
agropecuária, saúde privada, transporte rodo_yiário, ·adubo~ 
fertilizantes corretivos, cresceriam em tomo de 13%. 

Desses dados, podemos depreender que a introdução do 
imposto de renda negativo repercutirá sobre a __ cadeia produ
tiva de inúmeros produtos, provocando efeitos. multiplicadores 
de renda e emprego sobre a totalidade do ~ist~ma económico .. 

Especificamente com relação ao Prod-uto Interno Bruto,· 
as simulações indic~m que o aumento de renda pelos benefi
ciáiíos do imposto de renda negativo levaria ·a uma vari3Ção 
positiVa de 8,5% no PIB. Os mesmoS efeüos são verificados 
no nível de empregos remunerados, que -teriam Tn-cremento 
de 8,9%' significando a geração de 2.887.000 empregos apenas 
no mercado informal de trabalho. Se levarmos em conta os 
empregos familiares não remunerados fs>_rmalmente, locaH~ 
zados principalmente na agropecuária, teríarilos- até a dupli-
cação dos valores informados. _ 

Por outro lado, em função do aumento do nível_ de reflda 
e dos setores que são demandados~ teríariíoS U:Iná- Vanàção 
positiva de 11,93% nos impostos lndiretos (cmrio -o ICMS, 
o IPI, Importa-ção e outros) e de 6,1 o/c rias contribuições sociais 
previdenciárias qUe 1rãrão retorno iffiediatb fiara as firiançaS 
públicas nas três esferas de Governo. _ 

Nesse mesmo sentido, teríamos um incrementO nO lucro 
bruto das empresas da ordem de 9,7%, o que· implicaria o 
aumento da capacidade de investimentO das empresas, estíinu
ladas pelo crescimento sustentado das produções setoriais, 
advindas de introdução permanente de um mecanismo de dis-
tribuição da renda. -- - -

Os dados_ apresentados. relativos ·ao aumento dos impos~ 
tos indiretos (11,9%), das contribuições saciais (0,1%), do 

excedente bruto das ~mpresas (8,5% ). permitem que estime
mos._Uro_· incremento da carga trlbu:tá~üi em tomo de _1!)% 
Consídúando que a carga tributária dos Municípios. dos Esta~ 
dos e da União encontra-se em 25% do Produto Interno Bruto 
__;;,dados para o ano de 1992, segundO O IPEA-...::... , teríãmos 
um retorno de aproximadamente 2,5% do PlB. a nível ~as 

_ r~-ceitas tributárias, decorrentes da introdução do imposto de 
renda riegativo, ou seja, o aumento de gastos governamentais 
da ordem de 5% do PIB, destinados a injetar recurSOs nas 
mãos· dos que ga:riham até dois salários nlíniinOs-. signífica_ria 
um.'áú!flehto na re'ééira de tributos, nos três !J-Íveis, qUe pàticà
meri~e-sería equiValente à metade 4a:queles 5%, cm rel~ção_ 
ao.Prod.uto InteinO-Br_v.to. 

.·. · d_bviamentê,: à ·roi-ma -9-e -finâriciã.r o· imposto de rendá 
negatiVo será obfeto de discussão do Congn!ss9 Nacional com 
o Executivo. De acordo com o projeto 'aprOvado pelo Sen::ido, 
o programa de ga~(lÍlií:i de renda mínima será finânCiado com 
os recursos p~evíStOS no_ Orçamentq çla_U:oJão. Serão,_pfinci..: 
palmente, levados.e!U conta certos_çç~tes cte desPeSaS-de pro
gniinàS rião tão efíéiêrites quanto o imposto de renda negativo, 
pãfa- â "finalidade de se errac;licar _a __ po)?reza e suas conse
CJ:üêiíéiàs comó a·rç_me-e endemias tão graves quatlto o cólera. 
a malária e tanta-5-outras doenÇas que fazem sofrer as famílias 
nlâiS pobres no Brasil. -

···Sr. Presidente. Srs. Senadores, ainda ontem conversei 
com_ ·o_Mipistro âaFai:enda, Eliseu Resende, por cerCa d.e 
60 _minutos sobre_ a' tÍa.tureza desse ·pr0j_e1õ ;-tão discutido aqui 
no_ -§e_nàdo. Tivé-'t3ffihém oportunidade, _três_ semana~. at~ás, 
de dialogar oom·a-Ministra do Planejamento, Yeda Crusius, 
que se interessou sobremal)eira _pelO Pro"jetO.-S. Ex• deter
min-oU ·ao IPEA um e~tudo de sua vi3:biliQade -esse estuçlp 
já ·e~tá' em andâffiénto - e; Útmbéni;- a réalizaç.lo -de -um 
semiriário, em áõfif próximo, no âmbitO do-"MinistériC(-dO 
Planejamento e do IPEA, onde será discutido um dos pontos 
do_ programa de reforma do Estado, um programa de garantia 
de tenda mínima. 

Sr. Presiden~e: O jornal Folha de S. Paulo, de hoje~-publi
cou que a primeira licitação deste ano para a publicação desse 
serviço teve seu vencedor conhecido vinte dias antes da aber~ 
tura das propostaS: -Na data de hoje, encaminhei requerimento 
de iilfonnações ao Sr. Ministro da Saúde sobre quaiS os crité~ 
rios- utilizados na Tomada de Preços-- "típo melhor técnica 
- n~ 001/93, para a escolha da melhor proifosiii técnica relati
vamente à contrataÇão de serviço de publicidade;·visándo à 
campanha de combate ao cólera no __ País. As iiidagaçoés que 
faço são as segll:irt~es: Quais os pareceres ou ariálises que 
embasa!am a atribUíção de notas para cada concorrente? 
Quais os critérios utilizados para a-escolha dos examimidores, 
os_ quais atribuíram a·s notas que defilii:i"aril- a empresa ·ganha
dora na tomada de preços, tipo melhor técnica? Solicitei tam-· 
bém cópia, na íntegt'ã, dó processo de Tomada de Preços 
- Jipó melhor técnica - n9 001/93, coni a documentação 
corres-pondente a tódas as fases da licitação. 
- SI---:- Presidente, para evitar problemas dessa nãtuieia, se
ria importante que pudessem os órgãos governamentais insti
tuir formas mais transparentes. abertas, participativas. Hoje, 
não há quem duvide do propósito ético e esclarecedor do 
Presidente Itamar Franco~ sempre pronto para coibir qualquer 
irregularidade. Mas é necessário que haja mecanismos que 
previ~am _situações como essa, pelos quais possa a comissão· 
que examirúl-a: melhor proposta ser- aquela em que estejam 
representadas, por exemplo, entidades da área e inúmeras 
i!l:~ti!uições ~e naturezas diversas ~om que tenham afinídade. 
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Uma vez present~J como que ~ssessoranq<_:> a comisSão de 
licitação, teriam o maior iriteresse em que não houvesse qual-
quer tipo de irregularidade. · 

Vou dar um exemplo de procedirnen~(_)._ Qu~ºdo-õCi.ij)ei 
a Presidência da Câmara ·Municipal de São Paulo, __ t~~~ de 
verificai qual seria b melhor processo de ·escolha de empresa 
que fosse fazer um estudo sobre a organizaçã'o a:dminjsfrativa 
da Câmara Municipal de São Paulo. cOnvidamos. entãO,- os 
presidentes dos con:s:elhos regionais de administração~ de eco
nomi3 e de cOntabilidade e os presidentes dos sindicatos dos 
economistas, de administradores e de cont,a~oresJ?~~'!_, _ f(_)r
mando uma comissão, asSessorarem a COüliSs-ão de Licit.ição 
da Casa, a fim de verificar-qual a melhor proposta em t~~Irios 
de preço e de qualidade. Trãtava-se--do e:s;a~e e da ÇscOiha 
de projeto não só para se verificar o melhor preço, mas tam
bém para relacionar preço e q ualidad~. OS presidentes dos 
conselhos e dos sindicatos convidados resolveram trabalhar 
gratuitamente. Elogiaram a atitude dei Cãmiia MuniCiPal de 
São Paulo e, consensUa1mente, concluíram.que, dentre seis 
empresas que participaram do processo de licitação, lima efe"ti
vamente tinha o melhor projeto em ternlos'-de qualidade e 
preço. Nenhuma das outras empresas .r~c_l~,J!l9U. 

Sr. Presidente, há duas semanas· enCâffiinhei ao Gover
nador de São Paulo, Luiz _Antonio Fleur)' -Filho, ofíC.iO em 
que mencionei a viageiÍl que fiZ ao EstadO do Acre~~ compa
nhia do Ministro da Justiça, Maurício Corrêa, e do Senador 
Nabor Júnior. Naquela ocasião, além de acompanha~os o 
pro_blema da fuga dos __ assassinos çle Chico Mendes, também 
ouvimos o depoimentO da viúva do.ex~G:qyemador _do_.~c_re, 
Edmundo Pinto._A viúva, Sr~ Maria de F~tima Barbosa de 
Almeida, e a mãe do Governador pedirám-pos que-_s~!tdJ~s
semos ao Governador de São Paulo providências do Ministério 
da Justiça e da Polícia Federal para o exame dos fatos o_ corridos 
por ocasião do asSaSSinato. 

Recebi hoje cqmunicação do Gov:crnador do Estado de 
São Paulo, Luiz Antonio Fleury Filho, nos seguintes termos: 

''Venho à presença de V. Ex• .acusar o recebimento de 
sua reivindicação r~ferente ao ctime de l<;ltrocínio, OCõtrido 
no dia 17 de maio de 1992, no Della Volpe Garden Hotel 
de São Paulo, onde figurou como vítima E4munQo Piitto de
Aimcida Neto, Govetnador do Estado _do Acre. 

Na oportunidade, ~ncaminho-lhe, em a1_1exo, cópia do 
pronunCiamento da Secretaria de Segurança Pública sobre 
a questão." _ __ 

Diz, em anexo, em 4 de iriarço, o Secretário de Segurança 
Pública, Michel Temer: 

''EXni~ Sr. -Governador. 
Em atenção ao· determinado por V. Ex•, confprmc~ seu 

respeitável despacho, exarado no Ofício SJN _ datado de 26 
de fevereiro de 1993, firmado pelo nobre Senador Eduardo 
Matarazzo Suplicy,_ Cumpre-me, respeitosamente, ·passar às 
suas mãos cópias xerografadas das onze Jaudas do Apêndice 
c cinqüenta e sete -oUtras do Relatório Final, referentes ao 
inquérito policial pi-ocessado pelo Departamento de Homi
cídios e Proteção à Pessoa - Equipe F -da Divisão de 
Homicídios, registrado sob o..número 411/92, que apurou o 
crime de latrocínio ocorrido no dia 17 de maio de 1992, no 
Della Volpe Gardcn Hotel de São Paulo, onde figurou co~o 
vítima Edmundo Pinto de Almeida Neto, G_oyernadoi-do Es
tado do Acre. Nesse circunstanciado e bem elaborado relató
rio todos os fatos e nuança estão devidamente referenciados 
e comprovados, não restando nenhuma margem de d~vid~s 

Sobre os acontecimentos com causa e efeito totalmente aleai:ó
- ~Í9§_ a ~qualquer suspeita _de ate!!_taQq pu _cop.otação política. 

Ao ensejo, renovo_(). .V. Ex" meu.s. protestos da mais alta 
estima e distinta coflsideração." 

Aqui está, Sr. Presidente, o relatóriQ _elaborado pelo De
legado da Polícia Popular, Equipe F, Divisão de Homicídios, 
datado de 19 de junho de 1992, Jurandir Correiade Santana, 
que presidiu o inquérito em que descreve com detalhe a manei
ra como o Governador Edmundo Pinto foi assassinado naque
la data. Vou com rapidez ler o trecho_ onde está descrita a 
.form~ como, infelizmente, foi morto o então Governador do 
.Acre. , , _, 

"Gilson José dos Santos foi.entã_o formalmente indiciado 
nos autos, sendo que interrogado às f1s. 2611269, confes_sou 
a prática do crime com riqu6ia -de detalhes._ 

Diss_e que no dia 8 de_ fevereiro_, quando saía do quarto 
de no 703 onde fora servir um hóspede -- visto trabalhar 
como garçom- viu quando a camareira Maria Rozânia C?m
pos escondia os molhos de chaves do 7" e 8" andares ond~ 
estava encarregada de arrumar os- quartos naquele dia, sob 
um saco _ _de Jixo_ que estava no carrinho utilizado pelas cama-

- reiras, não chegandq,a. m~sma a.avjs.t~-19. 
_: Esperou Rozânia apanhar o cJ~vadpr d_e serviço e diri

- giu-s.e ao "carrinho" onde aleatoriamente apanhou um dos 
- molhps de chaves ali deixados, percebendo que se tratava 
da chave do 79 andar, ocasião em que retirou a chave-mestra, 
jogou o molho de €haves no poço do elevador de serviço, 
através de uma fresta existente entre o assoalho e o elevador. 

Gilson confessa que ao subtrair tal chave já tinha intenção 
de futuramente, se despedido do .hotel, ali retornar para sub
trair dinheiro dos quartos dos hóspedes, pois achava que era 
muito mal pago pelo serviço que -realiZava e que _o hotel não 
cumpria com as obrigações trabalhistas,_ não pagando, inclu
sive. ho-ras e-xtras. Como acreditava não conseguir dinheiro 
do hotel, tiraria dos hóspedes. 

_ _ Após subtrair as chaves, continuou a trabalhar no hotel 
até o dia 27 de março, quando foi despedido oob alegação 
de excesso de funcionários. Gilson confessou que, quando 
era arrumador do hotel, chegou a furtar cerca de 40 garrafinhas 
de whisky ( ... ) 

_ Na ocasião de seu primeiro interrogatório, Gilson alegou 
ter ele mesmo tirado cópias das chaves das portas de vidro 
do salão de beleza do hotel, já pensando em futuramente 
nele entrar para roubar os hóspedes. -- - -

Após ser despedido do hotel, resolveu, então, praticar 
o roubo. Mas como não tinha_ coragem de fazê-lo_ sozinho 
con-vidou - e ar cita nomes de outras pessoas. Já na madru~ 
gada do domingo, 17 de maio, por volta das duas horas da 
manhã encontraram-se, sendo que Gilson foi na garupa da 
moto de Edilson e Jomildo, na moto pertencente a "Bel", 
José Roberto de Oiiveir:a Souza, rumando os três para o hotel. 
Informou Gilson que dias antes entregara a Edilson uma tesou
rinha, uma f&ça, algumas meias de nylon .femininas que havia 
pego em lixos _de quartos do hotel, quando a1i trabalhava, 
já pensando em utilizá-las futuramente para amarrar ~óspe
des, quando ali retornasse para praticar o roubo, sendo que 
Edilson também teria arrumado outras meias. Jomildo se en
carregou de arrumar a bolsa ( ... ) Chegaram ao hotel por 
vol~a das 3 horas, quando Gilson alega que teria, juntamente 
com Edilson e Jomildo, pulado o muro, não mencionando 
que tinha a chave da porta da Rua Antônio Carlos. Em segui
da, teria aberto as portas de vidro do salão de beleza, alcan
çando o local onde fica a piscina e após seguirem por um 
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corredor até alcançar o salão de convenções, que estava com 
a porta aberta. Depois de entrar em tal salão, passaram por 
mais duas portas, e assim, ele e o grupo, a certa altura, alcança
ram as dependéncias internas do hotel, e pela escada chegaiam 
ao sétimo andar. 

Gilson resolveu então começar pelo quarto do final do 
corredor, de n~ 712, verificando que o sinal luminoso existente 
sobre a fechadura estava verde e, portanto, a porta podería 
ser aberta com a chave-mestra. Abriu a porta, ocasião em 
que verificou não haver hóspede em tal quarto. A seguir, 
foram ao quarto seguinte, 714, onde estava lohn Franklin 
Jones. Verificando que o sinal estava verde, entraram no quar
to, sendo que Edilson carregava um revólver calibre 38 com 
o qual apontou para a cabeça de John, retirando:.. lhe o cobertor 
que o-cobria. Quando John acordou, foi ele então dominado 

· e amarrado,Por Edilson, bem como amordaça-do, útilízando-se 
das meias lévadas e uma toalha que rasgou, tendo Edilson 
passado a arma para Jomildo, enquanto Gilson procurava 
dinheiro ... E, assim, acabaram roubando aquele norte-ame
ricano, o que é descrito com detalhes. 

presentes autos outra motivação que não fosse a do próprio 
crime de latrocínio. 

-A Sr' Maria de Fátima Barbosa disse-me que o Gover
nador Edmundo PiritO declarara dias antes que, em depoi
mento à CPI, iria lavar a alma do povo do Acre. S. s~ considera 
importante que as autoridades do Governo Federal examinem 
o--caso, Em vir_tu4e d9 ap~lo_ que S. s~ me fez e da importância 
desse fato para o povo do Acre, encaminharei hoje cópias 
do relatório enviado a mim pelo Governador do Estado de 
São Paulo aos três Representantes do Acre, no Sen_adõF~de
rat: Nabor Júnior, Aluizio Bezerra e Flaviano Melo. Reme
terei cópias do me_smo relatório ao GOvernador do Acre, Sr. 
Rorilildo Magalhães, e ao Sr. Prefeito de Rio BrancO, Jorge 
Viana - este último bastante i"nteressadó em qu-e haja uma 
investigação conclusiva a respeito do assunto. __ 

Ex~ minando- o relatórío, essas autoridades poderão en
contrar algum indício, do qual já tenham conhecimento, que 
possa modificar -a conclusão do inquérito. É importante que 
as pessoas que saibam de algum fato relacionado ao caso 
transmitam-no às autoridades competentes: no caso o Gover
nador de São Pª-ulo, o Ministro da Justiça e as autoridades 
policiais. Muit() obrigado. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Mujto bem!) 
·DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 

EDUARDO SUPLICY E;M SEU DISCURSO: 

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DE SAO 
PAULO 

Após saírem do quarto de John, Gilson passou a olhar 
os sinais luminosos de outros quartos. verificando que somente 
o de n~' 704, _onde estava o Governador, estava cOm -o sinal 
luminoso verde e havia claridade no quarto. Mesmo sabendo
que o hóspede poderia estar acordado, resolveram entrar no 
quarto. Gilson foi O -primeiro a entrar e se aproximoU do 
lado da cama onde estava o Governador, deitado, sendo acom
panhado por Edilson que estaria com o revólver-à mão. Gílson 
disse acreditar que o Governador estivesse apenas co-chilando O.GG.LAFF. 027/93 

São Paulo, 10 de março de 1993 e teria acOrdado quando Edilson lhe apontou a arma, ocasião 
em que Edilson ter-lhe-ia aplicado uma "gravata" no pescoço, 
utilizandO-se do braço esquerdo, enquanto segurava a arma 
na mão direita. Gilson alega que se aproveitou pãra subtrair 
umas notas de 50 e 100 mil cruzeiros, não sabendo o rrióntante 
que estava sobre o criado-mudo. Após, enq'uaifto Edilson -
procurava dominar o Govemador;Jornildo (>repanl.va-se para 
amarrá-lo com as meias que levara, enquanto Gilson havia 
aberto o guarda-roupa para procurar dinheiro, ocasião em 
que Edilson teria passado a dar socos no rosto do Governador 
e teria colocado o revólver sobre o criado-mudo, sendo que 
o Governador estaria reagindo, não deixarid6 JOmildo e Edil
soo amarrá-lo. Gilson disse que, em segU1da, Edilson teri~ 
efetuado o disparo contra o Governador_ que, mesmo ferido, 
teria conseguido levantar-se, quando, novamente, teria ocor
rido um novo disparo. Tal informação, posteriormente, com
provou ser inverídíca, pois, com a prisão de Jomildo e Edilson, 
esclareceu-se que foi Gilson quem efetuou os dois disparos 
contra o Goveritãdor, fato reconhecido por Gilson, quando 
novamente interrogado. 

Gilson alegou ainda que, apóS fugirem do hotel, deixou 
todo o produto do roubo ... " . __ __ 

Excelentíssimo Senhor 
Senador Eduardo Matarazzo Suplicy 
Senado Federal 
Brasilia - DFr· 

Senhor Senador, 
Venho a pfesença de Vossa Excelência, acusar o recebi

mento de sua reivindicação referente ao crime ele Latr_pCÍnio, 
ocoirido no dia 17 de maio de 1992, no Della Votpe Garden 
Hotel de"-São Paulo, onde _figuroU -Como vítirpa Edmundo 
P1rífo de Almeida Neto (Governador do Bstádo ·do Acre). 

Na oportunidade encaminha-lhe, em anexo, cópia dOpl'o
=nu-nc-iâmei'ito 'da Secretaria da Segurança Pública, sobre a 
questãO.-

Ao ensejo apresento-lhe meus protestos- de estima consi-
deração. • 

Luiz Antônio Fleury Filho, Govemaclor do Estado de 
São Paulo .. 

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 

Gabinete do Secretário 

S. Paulo, SP, 4 de março de 1993 
As autoridades policiais interrogaram os diversos direto:..--- OF. GS:N9 

res e engenheiros da Odebrecht que, na ocasião, estavam A 
hospedados naquele hotel. Levaram em consideração que o Sua Excelência o Senhor 
Governador Edmundo iria Ser ouvido na_CPI que estava exa- Doutor Luiz Antônio Fleury Filho 
minando as irregularidades no uso de verbas do Fundo de Mui Digno Governador do_Estaçlq de São Paulo. 
Garantia por Tempo de Serviço. Mas o Governador do Acre Excelentíssimo Senhor Governador, __ _ 
deixara ali preparada cópia do pronunciamento que iria fazer Em atenção ao determinado pOr Vossa ExcelêriCia, coo-
perante a CPI, e avaliaram que naquele discurso não havia forme seu R. despacho exarado no Ofício S/n9 , datado de 
qualquer denúncia de maior gravidade que pudesse ser a causa 26 de fevereiro de 1993, firmado pelo Nobre Senador Eduardo 
desse crime. Pelo menos, até o presente momento e, nesse Matarazzo Suplicy, cumpre-me, respeitosamente, passar-lhe 
inquérito, as autori_t:lades não chegaram à co.ndusão de que às suas mãos, cópias xerografadas das 11 laudas do Apêndice 
pudesse_ haver qualquer relação com o çrime apurado nos e 57 outras do Relatório final, referentes ao Inquérito Policial 
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processado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à 
Pessoa, Equipe "F" da Divisão de Homicídios, registrado 
sob n!' 411/92, que apurou o crime de Latrocínio, ocorrido 
do dia 17 de maio de 1992, no Della Volpe Garden Hotel 
de São Paulo, onde figurou como v(tima Edmundo Pinto de 
Almeida Neto- (Governador do Estado do Acre). 

Nesse circunstanciado e bem elaborado Relatório, todos 
os fatos e nuances estão devidamente/referenciados e compro
vados, não restando nenhuma margem de dúvidas sobre os 
acontecimentos, com causa e efeito totalmente aleatório â 
qualquer suspeita de atentado ou conotação polftica. 

Ao ensejo, renovo a Vossa EXcelência meus protestos 
de mais alta estima e distinta consideração. - Michel Temer, 
Secretário da Segurança Pública. - _ 

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEúÓCIOfííK.st::· 
GORANÇA PÚBLICA 

Policia Civil de São Paulo (Os. B) 

DEPARTAMENTO DE HOMICÍDIOS E DE PROTEÇÃO 
)< PESSOA - DHPP 

EQUIPE "F"- DIVISÃO DE HOMICÍDIOS 

Indiciados Agnaldo Pereira dos Santos, RG. 
25.542.382/SP, brasileiro, amasiado, natural de São Paulo/SP, 
nascido aos 10-8-1973, filho de Gildásio dos Santos e Agnólia 
David Pereira, residente na Rua Pe. Nelson Antonio, 5 Jd. 
Nakamura. 

Jorge Antonio Alves, RG. 15.555.949fSP,-brasileiro, 
amasiado, natural de São Paulo/SP, nascido aos 12/911967, 
filho de João Bosco Alves e Francisca M~ria de Jesus Alves, 
residente na Rua Gregório dos Reis Melo, 402- Jd_ Naka-
mura. _ _ _ 

Emilio de Souza Vitalino, RG.18.789.578/Sl', brasileiro, 
solteiro, nascido aos 13-1-1970, natural de São Paulo/SP, f!lho 
de Manoel Vitalino Neto e Izabel de Souza Rosa, residente 
na Rua Ernesto Pasqualucci, 335- Jd_ Angela. · . 

José Maurício Gardini Júnior, Rú. 17.612.374/SP, brasi
leiro, casado, nascido aos 19-6-1969, natural de São Paulo/SP, 
filho de José Maurício Gardini e Mariã do Nascimento Gar
dini, residente na Rua Cel. Floriano ÁlvarO-, -563 ~ Pq. do 
Lago. · _ -

Mauro Gonçalves da Silva, RG. 5. 731.832/SP, braslleiro, 
casado, nascido aos 24-12-1951, natural de Pedra Branca/CE, 
'filho de José Ferreira da Silva e Francisca GonçãlveS d_a_Silva, 
residente na Rua Remo Santi, 127- Vila Remo/Santo A~a-__ 
ro. 

RELAÇÃO DAS PESSOAS OUVIDAS NOS AUTOS 

-John Franklin Jones, vítima de roubo, quarto 714 
(fs.15) Pessoas que estavam hospedadas no Hotel De lia Volpe 
no dia dos fatos e que tinham algum tipo de relacionamento 
com- f:i Governador; . 

-Marcos Antonio Wismann -ajudante de ordens do 
Governador, quarto 708 (fs.21) 

- Luiz Carlos Pietschamann- Secretário da Casa C1v11 
do Governo do Acre, quarto 706 (Os. 26) 

-Marcelo de Freitas Fonseca- engenheiro da Ode-
brecht, quarto ... 709 (Os. 29) · 

- Délio lves Gomes Gaivão- engenheiroda Ode
brecht, quarto 702 (fls. 32) 

-Newton Luiz Abrão - engerihei[o áa -odebrech-t, · 
quarto 806 (fls. 34) 

-Mauro Aquiles de Oliveira Dias- advogado da Ode
brecht, quarto 710 (fls. 106) 

- Vandervan de Souza Rodrigues - diretor presidente 
da Cohab do Acre, quarto 808 (fls. 36) 

- Gilson da Costa Mascarenhas - Diretor Técnico da 
Cia. de Saneamento do Acre, quarto 808 (fls. 38) 

-Funcionários do hotel que estavam de serviço -na ma-
drugada de 17 de maio: 

- Cenzo Carignani (Vicente) -Subgerente (fls. 46) 
-Ivan Verblac- recepcionista (fls. 58) 
-José Gomes daiCosta - mensageiro (fls. 44, 204 e 

217) . 
- Eunisio José Brito -mensageiro (fls. 68) 
-Jérõninlo José de Faria -porteiro de serviço (fls. 

207) .. . 
-Silvano F"rreir_aChacpm- garçom (fls. 61) 
-~Ivanildo João dos Santos- encarregado de limpeza 

(fls.56e218) • 
·-José Valdenor da Silva- faxineira (fls. 57) 
-Antonio Rodrigues Freire- cozinheiro (fls. 103) 

--=--José Robson Pereira Fernandes -ajudante de cozi-
nha (fls. 65) • 

-Ismael do Carmo Gonçalves - camuzeiro (fls. 55) 
Outros funcionários do hotel também ouvidos nos autos: 
-José Medeiros da Fonseca- encarregado de limpeza 

(fls. 40 e 209) 
· -Maria José Ribeiro dos Santos - calista!pedicuri do 
salão de beleza do hotel (fls. 63) 

-Tito Francisco de Andrade - cabeleireiro do salão 
(fls. 101) 

-Amara Cristina da Silva- camareira (fls. 104) 
- Panayotis Adam -subgerente (tis. 108) 

-Francisco Alves da Silva- subgerente (fls. 110) 
Eliene Soares Borborema -- assistente de governança 

~.11~ .. 
~Maria Rozânia Campos -camareira (fls. 117) 
-Helena Pereira dos Santos - ex-funcionária, "cama-

reira" (fls. 119) 

152) 

~Carla Schavaltser -recepcionista (fls. 120) 
-Matias Gonzaga de Andrade- arrumador (fls. 141) 
- Vanilda Damascena Silva -auxiliar de limpeza (fls. 

-Maria Luiza dos Santos Silva - auxiliar de limpeza 
(fls. 154) 
--Luiz Carlos, Moreira da Silva -arrumador (fls.l57) 

-Matias Meireles dos Santos.- arrumador (fls. 159) 
-Maria Odete dos Santos- telefonista (fls. 161) 

, -=-"Francisco de Assis CO"rdeiro dos Reis - maitre(fls. 
162) 

- Elizabeth Garcia Martins - recepcionista (tis. 167) 
-Carlos Alberto Klingspiegel -chefe da recepção (fls. 

169) 
-Sueli Yukiko Shinkawa - encarregada de reservas 

(fls. 206) 

-Josefa Barros da Silva - camareira (f!s. 227) 
-Maria Zélia de Jesus -copeira (tis. 442) 
Outras pessoas ouvidas_ dos autos: 
-Maria Fátima Barbo~a de Almeida - esposa do Go

vernador Edmundo (f!s. 381) 
_-Antonio Carlos Moreira Dubeaux Pinto - proprie

tário da Syncrovfdeo (SPVT)- fls. 74) 
-Lilia Terezinha Herrero Agostini --fU.il.cíonária da 

butique Ele et Lui do Shopping Center Eldorado (fls. 77) 
- Luiz Alberto Marinho -motorista que serviu o Go

~ernador nos dias em que esteve em São Paulo (fls. 112) 
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3e- Lucineide Leite de Oliveira- "garota de propagarida" 
do café photo fls. (131 e 139) 

- Clarice Gularte da Silv_a --"garota de programa,. do 
Café Photo (fls. 133 e 135) . _ .. _ _ . 

- Ailton de Souza Barros -esposo da camareira Maria 
Rozãnia Campos (fls. 143) 

-Antonio José Leal- motorista de táxi do Café Photo 
(fls. 147) 

- Joseildo Barbosa Pinto - vigia do ~difício_ALBER . 
situado defronte do Hotel Della Volpe (fls. 148) 

-Carlos Alberto Pereira de_A_raújO _-pOrteiro do edifí-
cio ALBER - (fls: !56) - - - . . 

- Arurozita Régia da Silva - suspeita no- iifCídio ·ctas 
investigações em virtude de semelhança de modus operandi 
no roubo praticado no falt do comediante Ary Tol_edo (fls_: . 
174) 

-Rubens Gomes de Oliveiiã-genitor de V alter Corrêa 
de Oliveira, amásio de Aurozita, (fls. 795) _ 

-José Farana Filho -policial civil que recebeu no CE
POL o chamado da esposa -de John no dia do crime (fls. 
203) 

-Antonio Moisés Ferreira Guedes- guarda ciVil metro
politano que auxiliou no encontro da arma do __ crime_ ,(fls. 
329) 

- Luiz Carlos de Medeiros- guarda civil inetiopolitano 
que auxiliou no encontro de arma do crime (fls 330) _ _:_--

- ~enedito Miguel Dias - guarda- civl.J metropOlitano 
que exibiu a arma do crime (fls. 327) . . 

-Juvenilia Xavier Ramos·- genitora de Jomildo Ramos 
Barbosa (fls. 258) . 

-Maria da Glória Alves Carmo - genitora de Edilson 
Alves Carmo (fls. 259) · · · 

-Romão Carmo Fonseca - genitor de Edilson Alves 
Carmo (fls. 260) .. . 

-José Roberto de Oliveira· Souza - vulgo "Bel" -
proprietário da motocicleta H onda, placas OP-689/SP, utili
zada por Jomildo para -se dirigir ao hotel no dia do crime 
(fls. 291) 

- Angela Silva Santana·- namorada de Edilson Alves 
Carmo (fls. 320) 

-Maria de Lourdes Bispo Santana- namorada de Gil
san José dos Santos (fls. 322) 

- Cristiane Vieira da Costa - namorada de Jomildo 
Ramos Barbosa - (fls. 324 e 378) . _ 

- Edivaldo Catão Teixeira - sócio do iii."diciado Mauro 
Gonçalves da Silva (fls. 372) _ _ ____ _ 

-Cláudia Alves -prima de Edilson Alves Carmo (fls. 
374) 

- Luiz de Jesus Argento - pessoa em nome da qual 
está registrada a motocicleta de Edilson Alves Carmo (fls. 
376) 

- Jismare Ramos Barbosa - irmã de JomilQo Ramos 
Barbosa (fls. 377) 

- Genilce Lacerda Souza --proprietária da casa onde -
Jomildo Ramos Barbosa ficou escondido até sua prisão (fls. 
393) 

-Josileide Silva Oliveira- namorada de Jom_ildo Ra
mos Barbosa, que pediu a Genilce para deixá-lo em sua cas_a 
(fls. 395) 

-P-edro Prado Souza- proprietário da motocicleta em
prestada a Jomildo Ramos Barbosa, quando da tentativa frus
trada de entrada no hotel no dia 12 ou 13 de maio (fls. 482) 

- Andrea dos Santos Pereira - amíg3 de Josileide e 
Jomildo, que a pedido de Jismare levou ao mesmo, na casa 
de Genilce, os dois milhões e __ seisCentos ntil cru_zeiros, que 
após foram apreendidos (fls. 483) . . __ . .. . . . __ 

- Alda de Souz_a,_ Rocha ---:_pessoa que apresentou Eunice 
Pereira de 'Souza ao indiciado Jorge Antonio Alves, ocasião 
em que foi cOmprada a arma do crime (fls. 672) _ ·~-

-Eunice Pereira de Souza- genitora de Mareio Pereira 
de_ Souza, _que estava de posse da arma do crime, a qual 
foi v·endida a Jorge por Eunice em fevereiro do corrente ano 
(fls. 777) 

-Mareio Pereira de Souza- pessoa que trocou a arma_ 
do crime com Ricardo Costa em janeiro do cõfrente ano (fls. 
778) 

· .:_ "Queila NUnCS Guim-arães·-- namorada de Ricardo 
COsta, que informou de seu falecimento em 25 de_ maio p. 
passado (fls. 787) 

. DOS INTERROGATÓRIOS DOS INDICIADOS 

- Gilson José dos Santos (ns. 261, 350 e 485) 
- Edilson Alves Carmo (fls. 333 e-:3.56) __ 
- Jomildo Ramos Barbosa (fls. 415) 
-Carlos Alberto de Oliveira Adrioti (fls. 450) 
-Agnaldo Pereira dos Santos (fls. 467) 
-Jorge Antonio Alves (fls. 473) 
-- Emilio de Souza Vitalino - declarações_ (fls. 331) e 

interrogatório (fls. 444) 
-José Maurício Gardini Júnior (fls. 461) 

··~Mauro Gonçalves da Silva (fls. 367) 

RELAÇÃO DOS LAUDOS E.ERICIAIS 

-Levantamento pericial do local e cadáver (fls. 8031886) 
__ - -Coniplemehtação do Laudo pericial do local (fls. 

8871897) . . 
- Necroscópio e Quírnkó'Toxicológico (fls. 7351747) 
-Exame de corpo de delito de John Franklin Jones (fls. 

734) 
-Dos projéteis que atingiram o g_overndor e que -roram 

encontrados em seu quarto, bem como de um parafuso encOn-
trado no assoalho (fls. 187) . . . 

-do exam~ de ve-stígios de sangue nos projéteis e para-
fuso (fls. 201) · - · 

.::_·Exame de pesquisa de impressões papiloscópicas efe-
tuado na arma do crime (fls. 409) __ · 

-Confronto entre os dois projéteis encontrados no quar-
to do Governador comproVando terem partido da mesma arma 
-cns. 630) · · - _ _ _ 

-Do confronto entre o instrumento -do crime e os dois 
projéteis, com resultado positivo (fls. 609) 

-Do confronto entre os fragmentos de impressões dígi~ 
to-papilares encontradas no local dos fatos com as de Q-ilson 
José dos Santos, com resultado positivo (fls. 247) 

-Do confiorito de tais Tragme·ntos conf às impressões -de 
Jomildo Ramos Barbosa, com resultado positivo (fls. 306) 

-Do confronto de tais fragmentos com as impressões 
de Edilson Alves Carmo, com resultado positivo (fls. 295) 

-Da mochila encontrada no quarto de John Franklin 
Jones, ã qual apurou-se pertencei-- ao indicicidi::i Jorilildo Ramos 
Barbosa ( fls. 604) 

-Do exame químico-toxicológico efetu_adQ em resquí
cios de substâncül branca exiStente n·a mochila, com resultado 
negativo (fls. 323) -
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-r;> as meias utilizadas para amarrar a vítima John Frank
linJones, bem como as encontradas no quarto do Governador 
sobre a cama (fls. 748/750) 

-Da transcrição do conteúdo da memória da agenda 
eletrônica do Governador (fls. 569) · -

-Do confronto -entre as armas apreendidas na casa de 
V alter Corrêa de Oliveira, amásio de Aurozita Régia da Silva 
com os projéteis enCOntrados no quarto do Governador, com 
resultado negativo-(fls. 563) 

-Do exame sexológico efetuado em Aurozita Régia da 
Silva, com resultado negativo para gravidez (fls. 561) 

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AU
TOS 

-Cópia do fax referente a reserva feita no Hotel Della 
Volpe pela firma Syncrovideo (SPVT) no período de 1415 
a 1715, para o Governador Edmundo, Capitão Marcos Anto
nio, Secretário Luiz Carlos e Dej>utado llson Ribeiro (fls. 
74) 

-Relação de telefonemas efetuadas por hóspedes do 
hotel Della Volpe entre 1315 e 1715 (fls. 80) 

-Fax recebido_ q_a Seçr~taria de Segurança Pública do 
Estado de São Paulo, .que por sua vez- o réceõeu da firma 
NPP- Nacional Promoções e Publ_icidade _1~sre Ltda, repre
sentada por Paulo Cesar da Cunbi,- inform~ll_do não- existir 
nenhuma fita com gravação do GovernadOr referente a qual
quer denúncia ou depoimento sobre ameaça de qualquer natu
reza (fls. 100) 

-Relação dos funcionários de serviço de Hotel Della 
Volpe, na noite do sábado, dia 16 de maio, madrugada de 
domingo (fls. 151) 

-Relação de presença de funcionát;ios: no Hotel em 8 
de fevereiro de 1992, dia em que sumiu a chave mestra do 
sétimo andar (fls. 230) 

-Ficha de registro de empregado do HoteJDella Volpe 
referente ao indiciado Carlos Alberto de Oliveira Andrioti 
(fls. 401) 

-Ficha de empregado do Hotel Della Volpe referente 
ao indiciado Gilson José dos Santos (fls. 410-A) 

-Transcrição da entrevista feita pelo repórter Helvio 
Borelli - da rádio Joven Pan, com os indivíduos Jomildo 
Ramos Barbosa e Gilson José dos Santos (fls. 637-A) 

-Relatório elaborado pela CREA de Brasília referente 
às obras do Canal da Maternidade e da Estação de Tratamento 
de Águas da cidade de Rio Branco, estado do Ac.r.e e Análise 
dos pontos falhos (fls. 488) _ _ . 

- Discurso que possivelemnte seria proferido pelo Gover
nador Edmundo na CPI onde iria depor no dia 19 de maio 
(fls. 527) ... . 

-Certidão de Óbito do Governador Edmundo Pinto 
de Almeida Neto (fls. 675) 

-Ofício recebido do Tribunal de Justiça do Acre, via 
Secretaria da Segurança Pública onde é apresentado o Desem
bargador Jorge Araken para receber cópia de inteiro teror 
dos autos. certidão de óbito do Governador_ e Agenda Eletrô-
nica (fls~ 677) -

-Fotografias da mochila encontrado no quarto· de John 
Franklin Jones (fls. 243) 

-Fotografias dos indiciados Agnaldo Pereira dos Santos, 
Jomildo Ramos Barbosa, José Mauricio Gardini Junior, Emí
lio de Souza Vita[ino;Cailos Alberto de Oliveira Andriotti, 
Jorge Antonio Alves, Gilson José dos Santos eEdilson Alves 
Carmo (fls. 6511660) 

- Fotografías das motocicletas de placas EL-220/Itape
cerica da Serra e placas OP-689/SP. utilizadas por Edilson 
Alves Carmo e Jomildo Ramos Barbosa, respectivamente, 
para dirigirem-se e evadirem-se do local do crime (fls. 6731674) 

-Certidão de Óbito de Ricardo Costa - (fls. 788) 

DOCUMENTOS QUE ACOMPANHAM OS AUTOS 

-Documentos exibidos pela viúva do Governador, a 
S~ Maria de Fátima Barbosa- de Almeida, devidamente rela
cionados nos autos (fls. 383). 

RELATÓRIO 

Meritíssimo Juiz: 
Instaurou-se o presente Inquérito Policial para apurar 

as circunstâncias, motivo e autoria dos crimes de Latrocínio 
e Roubo, ocorrido por volta das 314 horas do dia 17 de maio 
p. passado no Hotel Della Volpe, situado na rua F_rei Caneca, 
1.199, Circunscrição do 49 Distrito Policial, onde figuram como 
vítimas Edmundo Pinto de Almeida Neto, Governador do 
Estado do Acre, (latrocínio) e John Franklin Jones (roubo), 
sendo que o Governador estava hospedado no quarto de nú
mero 704 _(setecentos e quatro) e John no quarto 714 (sete
centos e catorze). 

No dia 17 (dezessete) de maio encontrava-se de plantão 
nesta ·especializada a Equipe "B" desta Divisão, que foi acto
nada para o atendimento do local dos fatos, dando ipício 
as inVestigações, que foram infcialmente presididas pelo Dr. 
Marco Antonio Desgualdo, digno Delegado de Polícia Titular 
da 19 Delegacia de Homocídios .e Latrocínios desta Divisão. 

Esta Autoridade e sua Equipe estavam de sobr~~viso 
no citado dia, sendo então acionada para auxiliar nas investiga
ções, e após, por designação do Dr. Nelson Silveira Gu~~!].a_-. 
rães, digno Delegado de Polícia Diretor desta Divisão, o pre
sente Inquérito -Policial e -as investigações ficaram '! cargo 
desta Autoridade e sua Equipe. . _ 

Nas investigações preliminares efetuadas no local dos fa
tos, apuroU-Se que o Governador Edmundo chegou ao Hotel 
Della Volpe na noite do dia 14 de maio p. passado, quarta
feira, acompanhado do Capitão Marcos Antonio Wismann 
(ajudante de ordem), Luís Carlos Pietschamann (Secretário 
da Casa Civil do Governo do Estado do Acre) e llson Ribeiro 
(Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Acre). 
Apurou-se posterionn~nte que a reserva dos quartos foi feita . 
pela firma Syncrovfdeo e Comunicação Ltda., ou seja, 
.. SPVT", conforme documento de fls. 74; e que em tal dia 
estava de serviço na recepção do Hotel a funcionária Carlos 
Schvaltser, que fez a escolha do andar aleatoriamente, já que 
na reserva não fora mencionado o andar, sendo só exigência 
do Governador e sua comitiva de que os quartos deveriam 
ser próximos uns dos outros. Apesar _Ele terem sido reservados 

-quatro quartos, só utilizaram três, possivelmen~e porque o 
Deputado Ilson Ribeiro iria retornar ao Acre ~a manhã do 
sábado (dia 16 de maio), como foi feito. Ficou então o Gover
nador com o quarto de número 704 (setecentos e quatro), 
o Secretário· Luís Carlos com o de número 706, e o Capitão 
Marcos e o Deputado Ilson com o de número 708, visto eXistir 
em tal quarto duas camas. 

Quanto ao americano John Franklin Jones apurou-se que 
inicialmente hospedou-se no hotel pela manhã do dia 12 de 
maio p. passado, terça-feira, ocupando em tal ocasião o quarto 
de número 511, sendo que em tal ocasião estava na recepção 
do hotel a funcionária Elisabeth Garcia Marti:ris, e a reserva 
fora feita por uma empresa de turismO, só sendo mencionad~ 
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que o quarto deveria ser "standart .superior", o que significa 
que deveria ser do quarto andar para cima, e Elisabcth aleato
riamente fez a escolha do quarto andar. John sai do hotel 
na manhã de quarta-feira, dia 14 de maio, para fazer viagem 
de negócios à Brasília e- Rio de Janeiro, re_toroandÇ> __ a São 
Paulo na manhã de sexta-feira, dia 15 de maio, quando então 
foi se hospedar no quarto de número 714 (setecentos e cartor
ze ), não se recordando Elisabeth de nesse_ dia_ter feito a esco
lha do quarto, apesar de ter feito a anotação na relação de 
entrada de hóspedes na sexta-feira, relativa ao americano 
John, constando como hor;irio de entrada 12:00_ horas._ 

O Governador Edmundo saíra do Acre na Segunda-feira, 
dia 11 de maio, indo para Brast1ia inicialmente, onde perma
neceu até o dia 14 de m_a_io, quarido veio para São_ Paulo. 
Em Brasfiia foi sOliCitar verbas para o Governo Federal, para 
reconstrução do edjfício eiri que fica instalada a Ass.eoobléia 
Legisüitiva do Estado_dq Acr_e, o qual veio a ser incendiado 
dias antes, e também para tratar do caso referentes as cq!Jstfu

: ções do Canal da Maternidade e Estação de Tratamento de 
Água de Rio Branco, obras que foram paralisadas devido 
a instalação no Coxi8;ressso Nacional de Comissão P11rlarp.~ntar 
de Inquérito para apurar uso irregular de verbas do Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço ~- FGTS, envolvendo 
também tais obras, sendo que inclusive o-GovernadorEdmun
do iria ser ouvido em ·referida CPI, onde consta ter oconido 
superfaturarnento, ou melhor, .. preços excessivos" na licÚação 
ganha pela Odebrecht para construção das citadas obras. 

Os engenheiros da Odebrecht Marcelo de Freitas Fonseca 
e Delio Ives Gortie$ Galvão que se encontravam- em Brasfiia, 
vieram então a São Paulo, onde chegaram na noite de sexta
feira, dia 15 de maio, índo ao HotelDe.lla Volpe, onde Marcelo 
se hospedou no quarto de número 709 e Délio no de número 
702, ficando o último ao lado do quarto do Gove_filadQr, 

Na mesma noite também chegaram ao Hotel o Enge
nheiro da Odebrecht Newton Luis Abrão, Vandervan de Sou
za Rodrigues, Diretor Presidente da Cohab do Acre, e Gilson 
da Costa Mascarenhas, Diretor TécniCo da Companhia de 
Saneamento do Acre. _ 

Newton ficou no quarto 806, enquantO Gilson e V3nder
van ocuparam o quarto de número 80_8_~ 

O último participante da reunião à ser realizada só chegou 
a São Paulo na manhã_ do dia 16 de maio, sábac;lo, ouseja, 
o advogado da Odebrecht Mauro Aquiles de Oliveira Dias, 
e acabou por ser hospedad_o no hotel na noite daquele dia, 
indo para o quarto de número 710, sendo que pela manhã 
seguiu direto para o escritório da Tecnosam pata participar 
da reunião. Resumindo então na madrugada em que ocorreu 
o crime estavam hospedados no sétimo andar, o americano 
John Franklin Jones no quarto 714 (setecentos e catorze), 
o advogado Mauro no quarto 710, o Capitão Marcos no quarto 
706, o Governador Edmundo no quarto 704 (setecentos e 
quatro), o engenheiro Délio no quarto 702, sendo que o quarto 
que fica no número 712 qUe fica: no mesmo corredor estava 
vago~ e o engenheir_o Marcelo estava no quarto de número 
709, que fica no outro corredor, onde se localizam os quartos 
de númeroS ímpares. -

Além da reunião para se discutir o relatório do CREA 
de Brasília, veio o "Governador Edmundo também a São Paulo 
para submeter-se a um check-up no Hospital Osvaldo Cr.uz, 
o que foi feito na seXta-feira, dia 15 de maio. Para tal hospital 
dirigiu-se em companhia do Capitão Marcos e do __ Secretário 
Luís Carlos, onde acabaram encontrando o Vice-Gov~mador 

. do Estado do Acre, Sr. Romi~do Magalhães, que ali fora 

naquele dia apanhar o resultado do check-up a que se subme
tera. O senhor Romildo estava hospedado no Hotel_Jandaía. 
e teria seguidÇJ_ viagem para Manaus na man_hã de sábado, 
-dià-16 de maio. 

___ ~-. _.A reuni~o para análise do relatório do CREA de Brasilia 
treve início na manhã do sáb~do, dia 16 de m:;tjo, se_ estendendo 
até a noite daquele dia. Participaram da mesma o advogado 
Maur~, os engenheiros Marcelo, Délio e Newton, os asses
sores do Governador Gilson e ·va_p.dervan, bem como O ire
tores da Tecnosam. 

Por volt_a das 11 Jloras o engenheiro Marcelo acompanhou 
Os diretores da Tecnosarn, AliaDoria e Vítor Hugo, até o 
Hotel Della Volpe, onde se reuniram com o Governador Ed
mundo e q Secretário Luís Carlos, pondo o Govei-midor ·a 
par da análise que estava sendo fe_it_adp relatório do CREA 
de Brasília, prillcipalmente das falhas nele existentes, para 

, que o_ Governador_ pudesse ter subsídios para depOr na CPI 
no dia 19 de maio. Tal reunião durou cerca de vinte minutos, 
e_ após os engenheiros MarcelO e D.élio, juntamente com Os 
diretores da T&riosalil, retornaram ao esçtit:6rio da çjtada 
fi~a, para prosseguirem J;la análise do relatório. 

Cópias do relatório do _CREA de Brasília, da a!l~lise 
dos pontos falhos, bem como de possível discurso que o Go'ler
nador Edmundo iria proferir quando ouvido. na CPI, no dia 
19 _de maio, foram juntadas aos autos, conforme se observa 

-.àS fls. 488 a 555, O"b~erva-se não hayer no discurso qualquer 
possível denúncia, como chegou a ser ventilado pela imprensa 
durante as investigações. 

Seguem anexos também aos autos documentos exibidos 
pela esposa do Governador, Si:: Maria Fátima Barbosa de 
Almeida, quando ouvida no Tribunal de Justiça do Estado 
do Acre, entre eles uma fita de vídeo, os quais verificados, 
pode-se· observar não terem qualquer relação com o crime 
apurado nos presentes autos. Dona M_aria de Fátima em seu 
depoimento alegou não acreditar na ocorrência de crime de 
latrocínio, apesar aas várias. provas constantes nos autos que 
levam à convicção da ocorrência de ta). tipo de crime, mas, 
não soube indiCar quem seria então o possível mandante do 
crime, já que acreditava na hipótese de crime político, e tal 
deve ter ocorrido devido o estado emocional em que se e~con
trava, bem como às notícias veiculadas pela imprensa que
rendo.impingir.a ocorrência ~e crime de natureza política~ 

Durante o tempo em que o Governador Edmundo e sua 
comitiva estiveram em São Paulo, utilizaram-se de um auto 
Volkswagen-Santana, cor preta-, modelo85, placa TS-1541/SP, 
de propriedade _do_ genitor de Luiz Alberto Marinho, pessoa 
que serVia como motorista do Governador, quando ~ste_ vinha 
a São Paulo. Luiz esclareceu que veio a copbecer o Gover
nador quando prestava serviços para a produtora de vídeo 
"S.P.V.T" (Syncrovídeo), de propriedade de Antonio Carlos 
Nogueira Dubeaux Pinto, em meados de juilho de 1991, opor
tunidade em que o Governador se hospedou no Hotel Della 
Volpe, e nas outras três ou quatro vezes eQ1 que retornou 
a São Paulo, também se hospedou no mesmo hoteL_ Anton:j-9 
Carlos informou não ter feito -qualquer gravação de fita de 
vídeo com o Go,vernador Edmundo, onde o mesmo teria felto 
denúncias ou dito que estaria sofrendo ameaças, conforme 
fo~ veiculado pela imprensa no de"cõrrer d~s inve_stigações.. 
Informou taro bém ter feito através de sua produtora de vídeo 
a reserva dos quartos para o GoVernado e su_acomitiva, confor
me documento de fls. 74, e que o fez a pedido de Paulo 

. Cesar Cunha, proprietário da agência de publicidade N.P.P. 
- Nacional Promoções Publicidade Acre Ltda., sediada no 
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Estado do Acre, com a qual a produtora ·cte Antonio CaÍ'los 
já fez alguns trabalhos. 

Paulo Cesar também enviou através da Secretaria de Se
gurança Públi~ de nosso Estado, Fax onde afirma a não 
existência de qualquer fita de vídeo gravada com o Gover
nador Edmundo, onde constariam denúncias de corrupção 
ou que o Governador estaria sofrendo ameaças de qualquer 
natureza (fls. 100). 

Enquanto em São Paulo nos dias que- antecederam os 
fatos, o Governador e seus acompanhantes fiZeram passeios 
a pé nas proximidades do hotel, bem como- foram a restau
rantes e Shoppings Centers, eittre eles o Eldorado, na noite 
do sábado, mais precisamente na loja "'E'le et Lui", onde 
foram atendidos pela comerciária Lilia Teresinha :tierrero 
Agostini (fls. 077), e onde o Governador e o· Secretário Luiz 
Carlos fizeram compras. _ __ _ _ _ _ 

Na mesma noite, o Governador ainda foi ao Cine Geminí, 
situado na-Avenida Paulista, com Joaquim Eugénio de Lima, 
juntamente com Lui:Z Carlos, o Capitão Marcos e o motorista 
Luiz Alberto Marinho onde assistiram ao· filme "Cabo do 
Medo", retornando ao hotel por volta das 24 horas do sábado, 
quando o Capitão Marcos ficou conyersando CO!ll u- Gover
nador até por volta das 1h30min, já do domingo, e após foi 
para seu quarto, deixando o Governador sozinho. 

Quanto ao americano JOHN FRANKLIN JONES apu
rou-se que na sexta-feira, dia 15 de 11_1aio~ foi aõ iw,r__ilenomi
ilado "Café Photo", situado no bairro de Itair, onde conheceu 
as "garotas de programa" Lucineide Leite de Oliveira, conhe
cida por "Mayra" (fls. 138) e Clarice Gularte da Silva (fls. 
135), levando as mesmas para seu quarto nO Hotel Della 
Volpe, onde permaneceram até por volta das 3h50min, do 
sábado, recebendo Clarice cento e sessenta dólares e "Mayra" 
cento e cinqUenta dólares, pelos "programas". Ao saírem 
do hotel foram novamente levadas ao "Caf~ Photo" pelo mo
torista de táxi, Anto-nio José Leal, vulgo "Baianinho" (fls. 
147), que faz ponto no Café Photo. - ···· 

Apurou-se também que no sábado, dia 16 de maio, John 
foi para o litoral, mais precisamente para São Sebastião, em 
companhia de Cla:rice, de onde retornaram a São Paulo por 
voltadas 18h30min/19 horas, indo ao Hotel Della Volpe, onde 
Oarice novamente foi ao quarto de Jonh, onde permaneceram 
até por volta das 21 horas recebendo cem dólares pelo "pro
grama". 

Quanto ao americano Jonh pr<,mkJin Jopes apurou-se ser 
funcionário do Norwest Minnesota N .A., que possui escritório 
na Avenida Paulista n9 1.842, Torre Norte do Primeiro_andar, 
conjunto 15, sendo chefe para negócios relacionados _como 
o citado Banco na América Latina. -

DO ATENDIMENTO DO LOCAL DO CRIME: 

ComO já narrado encontrava-se de plantão nesta Especia
lizada, no dia 17 de maio, a Equipe B de 1' Delegacia de 
Homicíl.ios e Latrocínios, que foi acionada para ate!J-dimento 
do local do delito. 
. O laudo pericial do levantamento do local e cadáver foi 
devidamente elaborado, sendo juntado às fls. 803/897 dos 
autos onde são descritos o local dos fatos, bem como os 
fenl::n~ntos externos observados no cadáver. Assinala-se prin
cipalmente ter sido constatado "que os apartamentos" contam 
com fechaduras, que são providas de um visor externQ redon
do, sobre a maçaneta que apresenta duas condições: apare
cendo uma tarja verde, a mesma esta destravada_. podendo 
ser aberta com a chave própria ou com a chave-mestra, e. 

apã~e~ndo uma tarja vermelha, está inteiramente travada. · 
impossibilitando destarte a abertura cqm a_ ~have própria ou 
mestra, ... e não- foram const~_tados quaisquer vestígio~ de 
víólênda na·s fechâ.duras onde ficam os apartamentos de núme
ros pares do sétimo andar. 

Foram colhidas quando do atendimento do local, pelo 
senhor Papiloscopista, fragmentos de impressões digitais nos 
apartamentos de número 704 e 714 (setecentos e quatro e 
sete.centos e catorze), bem como das portas de vidro do salão 
de cabeleireiros, da porta de vidro do corredor _que dá acess6 
ao priníeiro andar do hotel. _ 

Na noite do dia 17 de maio-, através do senhor Cenzo 
Carignani (Vicente), subger'eilte- dáoHotd Della Volpe. sou
bes-se que uma das folhas de uma das janelas. de Vidro ~~ 
terraço do hotel fora arrancada, sendo então possível o acesso 
usado pelos autores do crime, após fazer uso da escada de _ 
incêndio para entrada nas dependênCias internas -do hotel. 
Esta Autoridade então acionou a PericiaTêcnicade'sta DiVisão 
para o local, sendo elaborado o devido laudo, conforme se 
observa às folhas 803/897 doS autos. AJi também foram colhi
dos fragmentos de impressões dígito-papilares, as quais jlinta
merite com os_outros fra_gmento_s já mencionados foram enca
minhados em lâminas ao Institu~o de Identificação RiCardo 
Glurióleton Daunt para futuro confr_9_nto com impressões- de 
suspeitos (fls. 49/50). · · -

DÃS INVESTIGAÇÕES A RESPEITO DE AUROZITA 
RÉGIA DA SILVA: 

No decorrer das investigações aventou-se hipótese de -pos~ 
sível envolvimento de Aurozita Régia da Silva no crírile-, isto 
tendo em vista a semelhança de "modus operandi" da mesma 
e seus comparsas, quando da prátiCa- -do roubo ao "flat" do_ 
comediante Ary Christomi de Toledo,_.cujo Inquérito Polic_ial. 
foi instaurado pelo 789 _Di~trito Policial, sob n9 3_3619~, ~ .AU.ro
zita teve sua prisâo preventiva decreta_da nos aut9s de processo 
15.800/92 do DIPO~ 

Aurozita acabou sendo presa em ReCife onde estava ho
miziada, por Policiais, âo 39~ Distrito Policial, q1,1_e obtiveram 
informações sobre o seu paradeiro, sendo então apresentada 
nesta Especializada. Solicitou-se então a expedição de Man
dado de Busca e Apreensão na residência de Walter Corrêa 
Oliveira, amâsio de Aurozita, com· quem a mesma possui 
uma filha, visto que Aurozita disse ter deiXado pertences seus 
em tal residência (fls. 177). Após a devida expedição de Man
dado (fls. 178), efetuou-se a busca a fim de apreender-se 
possíveis armas de fogo ou outros objetos que pudessem se 
relacionar com o delito. 

Apreendeu-se então_ sete armas de fogo e:·aigumas fitas 
de vídeo e fitas cassetes, conforme auto de fls. 179. 

Na residência, além de Walter Corrêa de Oliveira, ex-po
licial militar, residem a Escrivã de Polícia Denise Co~êa _qe 
Oliveira, o Policial Militar Reinaldo Corrêa de O!iveira. Ru
bens Gomes de Oliveira, Maria Izabel Corrêa de Oliv~ira, 
além de Karina Régia de Oliveira-. filha de Auro:cita e Walter. 
sendo que das armas apreendidas, cin~o delas s~o -do calibr.e 
nominal 38 e foram devidamente confrontadas com os dOIS 
projéteh que atingiram O GovernadOr E~~undo, obtendo-se 
resultado negativo, consoante Laudo Penc1al de fls. 563/568. 

Aurozita Régia- da Silva prestou declarações ãs fls. 
2211224. ocasião em-que nego-u qUãl(Juer envolvimento no 
delito apurado nos presentes autos, mas confessou ~om deta
lhes o· crime de roubo praticado contra o comed1ante Ary 
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Toledo, e ainda disse que estaria- gráVfda e havia adquirido 
em Recife- compriiriiâOS deoominadps "citotec'', que seriam 
própriOs para gestante-~ mas poderiam ser usados_ cpmo a~or
tivo~- e com taLinte_nção teria chegado a tomar dois cmt~pri
midos, iniciando ·a- .. -oper-ação de Aborto". Disse ainda que 
teda deixado dois comprimidos de ''citotec" entre_ os_ seus 
pertences, que ficaram na sede do 39? Distrito .Polic_ial. 

EnCaminhou-se então Aurozita ao Institutc;> Médico Le
gal, para ser efetuado o devido exame a Ílm de comprovai--se 
a existência ou não de gravidez, tendo_ o m.ç.smo r~s,uJ~:-dp __ _ 
negativo (!Is. 5611562J. · _. - -- . . . .. "" • 

Solicitou-se tambÇm ao 39" Dis_tiito Pol_icial o eqvio "dos 
comprimidos de "citotec" que segundo AurOzitil _estariatri en~ 
tre os seus pertences_ que_ ficaram naquela Distrital, -após sua 
prisão, sendo que conforme informe recebido não cQnsta. 
apreensão de tal medicamento em poder de Aurozitª quando 
de sua prisão (!Is. 414 e 690). _ . ___ ·-· . . 

Foi encaminhado ao 39"' Distdto Policial cópia do termo 
de declarações de Aurozita para instruir Q InquéiitC)Policial 
a respeito do roubQ e_m_ que foi vítimã.- o comediante Ary 
Toledo, visto que o íridiciamento de Aurozita pela prática 
do dtado roubo ~içgU- ~- ~~o~-daqUe_l~ Distrital (fls . .414), 
sendo que após o devido cumprimento do Mandado de Pris_ão 
Preveritiva pela prática de referi.4o. r.o.ubo_(fl.s._ 18~). Aur~n~t~
foi encaminhada à citã.da Distrit~l para as providências -relélti.:
vas ao citado roubo (fls. 287), fazend9~§_e a_ devid~ co_~u!li_::_ 
cação a esse Juízo (!Is. 290). . . . .. 

Comprovado o não-envolvimento de Auro_z!t3:__ no ·crime 
apurado nos presentes autos, foi feita a deVoluÇão das fitas -
apreendidas na residê_ncia de Walter CorrêaQliy~g~; a -Sua __ 
irmã Denise Corrêa de Oliveira, conforme Auto- de fls. 728. 

Quanto às armas· apreendidas na residência de Walter, 
o revólver de marca Taurus,_ calibre 3?_, número 1933610 foi 
entregue~ Walter, conforme auto-de fol4as 729_, visto esta"( 
devidamente registrado em_ seu nome (fls. 730); o revólver 
marca Rossi, calibre 38, J0~73904, foi encaminhado ao 59 
BPM/M onde trabalha o Policial Militar Reinaldo Corrêa de 
Oliveira, Visto-pertencer à Polícia Militar (fls. 731 ); o revólver 
de marca Taurus, calibre 38, número2.176.827, foi eilCàm.i.:.
nhado ao DENARC, visto ter sido depositado por aquele 
Departamento para a Escrivã de Polícia Denise Corrêa _de_ 
Oliveira (fls. 732);-·o revólver de marca Rossi, citlibr~ 22, 
número 901467, que consta estar registrado em nome de Eri~ 
valdo Alfredo dos Santos, a pistola marca Taurus, calibre 
7 ,65mm, n"' FHA~04139, que-corista eStar registrada em nome 
de Roberto Suga numa, bem como o revólver de marca Smith 
Wesson, no C-380252~ do qual não consta registro no DPC, 
foram encaminhados à Divisão de Produtos Controlados, visto 
não estarem devidamente legalizados, ou seja, registrados_ em 
nome de qualquer dos moradores_ da residência de Walter 
Corrêa "de Oliveira, conforme ofício de fls. 781; e o revólver 
Rossi de calibre 38, n"' W-099-174, foi encaminhado ao 49 

Distrito Policial para as providências .cabíveis, visto constar 
queixa de furto sobre o_ mesmo (fls. 726 e 801), e segundo 
declarações do _Sr_. _Rubens Corrêa de Oliveira, subtenente 
reformado da Polícia- Militar, tal arma foi por ele comprada 
de outro policial militar (fis. 795). 

DAS INVESTIGAÇÚES QUE LEVARAM AO ESTABE-. 
L E CIMENTO 

DA AUTORIA DO CRIME: 

Quando do atendimento do locaj do __ d_dit_o yerifíC:Ou~se 
que fora deixada pelos autores do crime riO quartO- de John 

uma mochila de nylon emborrachada, com a inscrição Davor 
Sportwear, contendo IJ.W saco plástico no qual se encontravam 
uma tesoura_ pequena, uma faca pontiaguda, e Um cartuch_o 
íntegro da marca CBC-38-SPL. 

A mochila foi enviada ao Instituto de Criminalfstica para 
exame pericial (!Is. 604), e também ao Instituto Médico Legal 
visto existir em seu interior teJquícios de _substância branca, 
se11;do que con~orme.lau~o de fls .. 123 ta!_ e~ame resultou nega
tivo para agentes tóxicos, inclusive cocaína (fls. 126). 

__ .N:o_quarto de John também foram enContradas as meias 
fem-inina-s de nYlon, cortadas, a? _meio e tiras de pano Obtidas 
de" toalhas cortaçlas, que fora~ usadas Para am':lrrá-lo e amor-
daçá-lo. . _ . · . . . . · . . . . _ _ 

- lá rio quarto de n9 714, ortde estava o Governador. foram 
enGontrados ·os _óculos para sol de cor marron, tipo ray ban, 
o qual posteriormente apurou-se pertencer a John. e que fora 
__su_btr_aído do quarto do mesmo pelo indiciado Jomildo Ramos -
Barbosa, o qual deixou tais óculos cair" no assoalho do quarto 
do Governador ao evadir-se dali._ Enc_ontrou~se no interior 
do -guarda~ro~pa· a chave- do -QUarto- de número 714, onde 
estava John, que também fora subtraída do q1,1arto do ~~~~o 
pelo indiciado Jomildo, alega ter tirado a plaqueta indicativa 
do número do quarto- e tê-la escondido sob_um. dos móv~_is 
do quarto d~ John._ .. 

- No quãrto do Governador também foram locª"li_zª_~os ~ 
dols projéteis -~e a~a de fogo que o atingiram, e ainda meias
calÇas femininas de nylõD e-riieias masculinas, que seriam_ 
utilizadas pelos autores do crin:te- pa:ra amarrar e amordaçar 
o GoVernador. ----- --------- ~-~~ 

No assoalho também foi encontrado um parafuso que 
constatàu~se fazer parte do trinco de _segUi:"ánÇ3. da porta es
querda do _a~mário e~butido. 

Esclareça-se que no Laudo Pericial de -fls. 803/886, eücon
tra~se devidamente descrito.o encontro de ta!s peças, as_quais 
foram fotografadaS e encaminhadas a exam~ peficial. eO~on
trando-se os respectivos laudos às fls. 187, 201, 604, 748 ~ 
751. 

_ _ No quarto do Governador foi -tãmb_énl enContt~~o_ ~lém 
de seus-pertences e documentos, uma mala do tipo executivo, 
com tranca possuidora de segredo. que não apresentava qual
quer vestígio de violência, sobre a penteadeira. havendo sobre 
a citada mala váriâs jornais desorganiZados, conforme apare~ 
cem na fotografia de fiS. 850 dos autos. Ap~rou~Se que só 
tinham conhecimeritO do segredo para abertura d_~-!~ mala 
o Governador e seu ajudante de ordc:::ns, Capitão -Marcos, 
sendo que o Cap!Jão ·abriu citada mala nesta Especializada, 
observando-se conter em seu jnterior Cr$7.350J)00,00 (sete_ 
milhões e trezentos e cinqüenta mil cruzeiros)Le_9qtros objetos 
que foram devidamente arrecadados em auto próprio (fls. 
08), e posteriormente entregues ao Capitão Marcos (fls. 09). 
Encontrou~se também o dente canino direito-do Governador. 
no assoalho à_ direita dos pés da cama. - · 

· Os pertences e documentos d9 Goverq':ldor foram _ar_r~ca
dados em auto próprio (fls. 07), sendo após entregues ao 
ca-pifão MãfOOS An-tonio Wismann, que se comprometeu a 
repassá~ los à família do Governador (fls. 09) com _çxcc:ção 
da agenda eletrônia, que após ter seu conteúdo transcrito 
em laudo próprio (fls. 16), foí entregue ao D_r._Jorge Araken 
Faria da Silva, Desembargador do Estado. do Acre (!Is. 679),. 
atendendo perdido formulado pelo Tribunal de Justiça daque-

-le Estado. 
As inVestigaçõe"S ti vetam então início com as oitiv~s- da 

vítfffia John Fi'-anklin J(úles, das pessoas que faziam parte 
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da comitiva do Governador, dos funcionários da Odebiecht, 
bem como dos funcionários do Hotel Della Volpe que se 
encontravam de serviço na madrugada em que ocorreu o crime 
e outros que pudessem fornecer infonneS de valia as investi
gações para o estabelecimento da autoria do crime; 

A vítima de roubo John Franklin Jones disse que dormia 
em seu quarto, quando subitamente ali adentraram três indiví
duos, acreditando que tal fato tenha ocorrido por volta das 
.3 horas do dia 17 de maio. Acordou quando um dos indivíduos 
encostou-lhe um revólver na cabeça. Em seguida foi amarrado 
e amordaçado, com meias e pedaços de pano, tendo os indiví
duos subraído cem mil cruzeiros de uma carteira que-estava 

, sobre a mesa existente no quarto, e ainda nlil e quinhentos 
dólares e cem austrais que estavam no interior _de tlllHl mala 
tipo executivo, a qual encontrava~se no interior-de um armá
rio. Levaram também um óculos ny ban, de armação de 
cor marrom, encontrado posteriormente no quarto do.Gover
nador, devidamente avaliado em auto próprio (fls. 689) e 
entregue a John (fls. 10). A chave do quarto de John também 
foi levada pelos indivíduos se1_1do abandonada no quarto do 
Governador. 

John alegou recordar-se que os três indivíduos eram mo
renos, magros e aparentavam cerca de -24/25 anos, e um deles 
tinha um gorro de lã na cabeça, sendo que devido ao seu 
estado de nervosismo, bem como a pouca claridade no quarto, 
e ao fato de o terem mandado ficar em decúbitoventral na 
cama, teve dificuldades de visualizar os autores do crime, 
acreditando não possuir condições de reconhecê-los~ 

John ainda informou ter percebido que quando os indiví
duos evadiram-se do quarto, abriram a porta e fecharam-na 
em seguida e, passados cerca de cinco minutos novamente 
a abriram e fecharam saindo do quarto. Fato·após explicado 
pelos autores do crime, porque ao abrirem inicialmente a_ 
porta, ouviram passos no corredor e a fecharam, aguardando 
então alguns minutos até que cessados o barulho, e após nova
·mente abriram a porta e saíram do quarto. Passados cerca 
de dez minutos da saída dos indivíduos do qua-rto~ John alega 
ter ouvido disparos de arma de fogo, ocasião em que apavo
rado, mesmo amarrado, conseguiu se levantar da cama e, 
aos pulos chegou a porta do quarto ocasião em que fechou 
a porta com a "travan. Após en-trou Do ha-nheiro, onde caiu 
no solo e ficou algum tempo, e, em seguida conseguiu se 
arrastar até o quarto, e com muito esforço passou a acionar 
as teclas do telefone, fazendo uso de um dos dedos do pé. 
Inicialmente pensou em telefonar para a portaria do hotel, 
mas pensou que pudesse haver uma quadrilha ass~tando o 
hotel que logicamente dominasse a portaria. Em seguida acio-

. nou a tecla 9, para falar com a telefonista, mas só dava sinal 
de ocupado. A seguir acionou o prefixo 001 para fazer chama
da internacional para os Estados Unidos, e obtendo linha, 
teclou o número de sua residéncia, 6124746743, conseguindo 
conta to com sua esposa Susan, ocaSião em que contou a mesma 
sobre o roubo ocorrido e pediu que contactasse_ a Polícia Ame~ 
ricana e_ pedisse ajuda, que ficaria aguardando na linha. Tal 
foi feito, e sua esposa dirigiu~se a9 telefone exis"tente em_ seu 
veículo de onde foi contactar a Polícia local. Como houve 
certa demora para Susan retornar ao telefone em que falava 
com John, a linha caiu, e novamente John com esforço fez 
nova ligação, e falou com Susan ocasião em que' soube que 
Susan informou já ter conseguido se comunicar com a Polícia 
de São Paulo comunicando' o ocorrido. Nesse instante, dois 
mensageiros do Hotel, a saber José Gomes da Costa (fls. 
44, 204 e 217) e Eunísio José de Brito (fls. 68) entraram 

no quarto, utilizando-se da chave gran-mestra, a qual fica 
em poder da gerência do Hotel, ocasião em que desamarram 
lobo. 

.Esclareça-se que John informou que. ~ntes de corÍleÇar 
a_ acionar as teclas do_ tel~fop.e, iá __ l).~_vja conseguido tirar o 
pano que havia colocado em sua boca, bem como a mordaça. 

Observe-se que conforme relação fornecida pelo Hotel 
Della Volpe, referente aos telefonemas feitos pelos hósPedes, 
o primeiro telefonema de John feito para sua esposa Susan, 
foi às 5h42min., e o segundo às 6hllmin, ocasião em que 
_os mensageiros do Hotel teriam entrado no quarto para sol-
tá-lo. · 

John foi submetido a exanle de.cO.i(Jo de delito, co~Sta
tanâô-se ter o mesmo sofrido lesões_ corporais de natq.r_eza 
leve (fls. 735). ~ 

Quanto ao contato feítO põr'Susan com a POlícia de nosso 
Est_~do, apurou-se ter sido feito com o CEPO L, -mais pi'ecisã.- · 
mente com o Agente de Telecomunicações José Farana Filho, 
o qual prestou depoimentos nos autos (fls. 203), esclarecendo 
que realmente recebeu na madrugada do dia 17 de maio tal 
telefonema, e logo em seguida telefonou para o Hotel Della 
Volpe, comunicando o fato à pessoa que se identificou pot 
Ivan, ou seja, Ivan Verblac, recep~onista_ do hotel (fl!?_._5_8), 
o qual ficou de verificai" se algo realmente ocorrera no quarto 
de número 714, onde _estava John. Nessa ocasião é que Ivan 
teria avisado o sub gerente Cenzo Caragnani (Vicente), e 
após entregou a chave gran-mestra aos mensageiros José Go
me_s e_Eunísio para que fossem ao quarto de John, ocasião 
e~ que confiimou~se-o roubo. 

Após cerca de quinze minutos _de telefonema dado por 
Farana ao Hotel, Ivan ligou para o Cepol informando que 
John fora encontrado amarrado em seu quarto, não chegando 
a mencionar o roubo._ Nessa ocasião Farana disse que man~ 
daria uma viatura do Garra para o local, e Ivan pediu que 
aguardasse que conversaria com o gerente do hotel para saber 
das providéncias que seriam tomadas, e depois novamente 
ligaria ao CepO L Ivan realmente voltou a ligar após às 7 horas, 
o-casião em que foram mandadas viaturas do Garra para o 
local. 

Através das oitivas dos mens_ageiros José Gomes da Costa 
e Eunísio José de Brito, bem como do recepcionista Ivan 
Verblac e do subgerente Cenzo Carignani (Vicente) apurou-se 
que Eunísio quando foi soltar John observou que a porta 
do quarto 712 estava entreaberta, sendo que tal quarto não 
tinha hóspedes, e, portanto a porta deveria estar fechada, 
e que Vicente observou a porta do quarto 704 também entrea~ 
berta:-e com as-luzes acesaS·quando subiu ao sétimo andar 
para ver se algo ocorrera com oútros hóspedes, visto a infor

. mação de John de que ouvira· disparos de arma de fogo após 
a salda dos autores do crime de seu quarto. Em tal ocasião 
Vicente alega não ter dado muita importância a tal fato por 
acreditar que tal quarto também estivesse vago, como o de 
número 712. Em seguida foi a recepção do Hotel para ver 
a relação de hóspedes do sétimo andar quando constatou que 
o 704 ( sete~ntos e quatro) estaria com hóspede e foi verificar 
então tal quarto- em c·ompanhia do mensageiro José Gomes 
da Costa, ocasião em que empurrou a porta e Viu o corpo 
do Governador Edmundo caído no assoalho. Após retornou 
a rece-pção do Hotel quando narrou o que vira ao recepcionista 
Ivan, ocasião em que o mesmo disse que o hóspede do 704 
era o Governador do Estaclo do Acre. 

_ Após Vicente_ pediu a Ivan que telefonasse a P~lícia, 
e logo após ali chegaram alguns ~aliciais Civis. 
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Ouvidos o Capitão Marcos Antonio Wismaim_ (quarto 
708), o Secretário Luís Carlos Pietsch~mann (quarto_ '?0~), 
o engenheiro da Odebres_cht Délio Iv~s 9omes Gaivão (quarto 
702), e o advogado da Odebrecht )v[auro Aquiles de Oliveira 
Dias (quarto 710), informaram não~ter ouVídO qualquer baiu
lho naquela noite ·que pudesse ter relação cOm o crime, com 
exceção de Luís Carlos que disse te{ ouvido barulho que não 
soube definir, mas ·como -dormira com a tele'fisão ligada, ao 
acordar c_om o barulho relacionou-o com a TV, o~sião em 
que a desligou e voltou a dormir. 

Não obtendo-se qualquer informe junto a tais hóSPedes 
que pudesse auxiliar nas investigações, passou-se a oitiVa ·cte 
funcionários-do Hotel, principalmente daqueles que se enconw 
travam de serviço na noite do sábado (dia 15 _de rrtáio) e 
manhã do domingo (dia 17 de maio), conform~- _rela_ç_ã_o de 
fls. 15. · ·· 

Dado imporl:a~Íe obtevewsr,=: ju~tÕ _aÕ-inefls·agéiro ÊlÍníSi'a 
José de Brito (fls. 68v'), de que o mesmo levara um casal 
em lua de mel que deu entrada no hotel por volta das 4 
horas e se hospedou no quarto de n" 701, explicandowse aí 
os passos ouvidos pelos autores do crime_ quando prepara
vam-se para sair do quarto cle John, após roubá-lo e amarrá-lo, 
ocasião em que fecharam novamente a porta do quarto, e 
aguardaram alguns minutos até que.o barulho de passos-cessas
sem, ou seja, o tempo necessário pãra EunisiO deixar o casal 
no quarto e voltar à recepção do HoteL 

Cenzo Carigrtarii,-sUbgerente do hotel. tratado por ViceJiw . 
te, informou que já na iloite do-dia 17 de maio, após os 
fatos, mandou o Chefe de Limpeza José Medeiros da Fonseca 
(fls. 40 e 209) verificar se as portas e janelas que dão acesso 
ao hotel estavam todas fechadas, sendo que por volta das 
22 horas José interfonou para a recepção do hote.l informando 
que uma das folhas de uma das janelas existente no salão 
de jogos, que fica no terraço do hotel havia sióo retirada. 
Vicente então foi verificar O que ocorrera e constatou· cjuê
realmente tal fato ocorrera, ocasião em que comunicou o 
fato a esta Autoridade, sendo então providenciada a perfcia 
técnica para o local,:onde colheu-se fragmentos de impressões 
digitais existentes no caixilho metálico envidraçado que estava 
encostado na parede abaixo do peitoral da janela do meio 
nos lados interno e externo, consoante laudo complementar 
de local de fls. 8871897. 

José Medeiros (fls. 209) esclareceU ter encontrado tal 
parte da janela escondida entre a cort.na e o fó-rro-; encostada 
na parede, justamente como o indiciado Gilson posterior-, 
mente disse tê-la deixado. · 

Vicente inforniou ter notado também após os fatos, na 
manhã do dia 17 de maio, que as duas portas de vidro do 
salão de cabeleireiros do hotel'estavam apenas encostadas, 
e que a tranca da porta de acesso ao hotel pela rua Antonio 
Carlos estava fora de lugar, e que tal porta estava apenas 
encostada (fls. 48). . .. . 

Tal fato foi após confirmado pela auxiliar' de limpeza 
Maria Luiza dos Santos Silva (fls. 154), a qual informou que 
ao chegar ao serviço por volta das 7 horas do domingo? dia 
17 de maio, dirigiu~se no salão de cabeleireiros do hotel para 
fazer a limpeza, quando verificou -que ã pârtif de vidro que 
dá acesso ao s_alão para quem vem da piscina~ estaVa apenas 
encostada, e a outra porta que dá acesso a área ex_terna e 
logo a seguir à porta da rua Antonio Carlos estava totalmente 
aberta, e a seguir notou que a tranca da porta da rua Antonio 
Carlos não estava no local de quando encontravaRse encostada 
na parede, verifiC3:ndo também que tal porta estava apenas 

er1:_costada, sendo que viu a chave caída no chão e colocou-a 
na porta. - -
- "" -A respeito, o niensageirO José Gonles (fls. 217), informou 
·que_:após ajudar_ Eunísio a soltai o_ america_no John~ pediu 
ao ~ncarregado de limpeza lvanildo João dos Santos que fosse 
venficar se a porta de entrada do hotel pela R. Antonio Carlos 
estava devidamente fechada, ocasião em que Ivanildo verifi
cou que estava entreaberta, afastada cerca de quatro dedos 
do batente (fls. 218). · 
· --. · ·vale resSaltar que o auxiliar de limpeza na manhã do 
d~a 17 de maio, não chegou a limpar as portas de vidro
do salão de beleza do hotel, pois já as tinha limpo no dia 

·anterior, o que veio possibilitar a coleta de fragmentos d~ 
impressões digitàis em tal porta, os quais após foram confron
tados com as impressões dígito-papilares de Jomildo Ramos 
Barbosa e seús comparsas, conipi'Ovando-se a existência das 
impre-ssões de Joinildo naqUelas portas. 

- Diante de tais iriformes já se podia cOncluir que os autores 
do crime entraram pela Rua Antonio Carlos, atravessaram 
o _salão de beleia, e após vieram a alcançar a escada de incêndio 
por onde chegaram ao terraçO, e tiveram acesso às-depen
dências internas do hotel, após arrancar uma das partes de 
uma das janelas do salão de jogos. O_ que não se entendia 
era -o porque da escolha do sétimo andar. podendo-se deduzir 
também que 3lguln funcionário ou- ex-fúiiCiOfláfío-=do hOtel 
teria participação rfõ crime, para CónheCei' tão bem os seus 
acessos, e também para conseguir as éhaves, principalmente 
a que possibilitOU a: entrada nos quartos, que até então não 
se ·sabia se teria sido a chave grã-mestra, que abre qualquer 
porta- dos quartos do hotel, mesmo que travadas, ou a chave 
mestra qUe só abre os quartos Cujas portas não estejam trava
das, is_to é, -~·~om sinal verde". E no caso de ser a grã-mestra, 
perguntava-se o_ por que de terem ido ao quarto de John 
e logo em seguida ao do Governador, sendo que havia outros 
quartos ocupados no mesmo corredor. 
· . A investigação então prosseguiu, e os Srs. inveStigâdores 
d~stgnados por esta Autoridade para a realização de dilígên
ctas tendentes ao estabelecimento da autoria do crime se dirigiw 
ram já na madrugada do dia 20 de maio ao Hotel Della Volpe 
onde novamente -côntrataram o sub-gerente "Vicente". que 
fora ouvido nesta especializada no dia 18 de maio, ocasião 
em que o mesmo informou ter se recordado de um importante 
dado que poderia auxiliar as inveStigaÇões, ou seja, cerca 
de dois meses antes dos fatos havia desaparecido um molho 
de chaves justamente a do sétírno andar. o qual continha 
inclusive a "chave mestra" de tal andar, e posteriormente 
tal molho veio a ser localizado no poço do elevador de serviço, 
mas sem a "chave mestra" (fls. 388/389). Estava êntão expli
cado o por que do quarto n(> 712 ter sido encontrado com 
sua porta aberta, visto que não tinha hóspede e portanto 
a porta não estava travada, - possibilitando sua abertura 
com a chave mestra, concluindo-se então que tanto o quarto 
de John como o do Governà.dor, também estavam sem suas 
respectivas "travas" acionadas, o que possibilitou a abertura 
de tais portas com a chave mestra, e ao contrário dos outros 
quartos daquele corredor deveriam estar com suas portas tra
vadas. 

Na seqüência iO.vestigatOria apurouwse que a "chave. mes
tra" do sétimo andar desapareceu no dia 8 de fevereiro do 
coiTente ano, mais precisamente por volta das 12 horas, quan
do a funcionária Maria Rozânía Campos (fls. 117), foi almoçar 
e deixou-a sob um saco de lixo que estava colocado no carrinho 
próprio parà retirada de sacos de lixo e roupas sujas dos 
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quartos. estando tal carrinho no corredor do sétimo andar. 
Por volta das 12h30roin teria sido avisada que precisava dar 
:saída de um hóspede naquele andar, ou seja. verificar se nada 
estava faltando no quarto, quando percebeu que o molho 
de chaves do sétimo andar contendo a chave mestra fora sub~ 
traído .. Após procurá~ lo insistentemente cornu~ic~o.- o fa(ó a 
sua encarregada Eliene Soares Borborema (fls. 15), a qual 
cerca de oito dias após avisoU R~zânia que o molho de chaves 
.fora encontrado no poço do elevador pelo pessoal da manu~ 
tenção, mas que estava faltando justamente a chave mestra. 
Após o esclarecimento do crime, Gilson quando interrogado 
informou que viu Rozãnia escondendo o molho de chaves 
no carrinhO e o subtraiu quando a mesma desceu para almoçar. 

InquiriU-se nos autos ta:rii-6ém o esposo de Maria -RÕZâni3 
Campos, Sr. Ailton de Souza Barros (f!s. 143), que trabalha 
como porteiro no hotel Planalto, o qual disse ter tomado 
conhecimento do sumiço do molho de chaves do sétimo andar 
do hotel Della Volpe através de sua esposa. Pode~se verificar 
que tratar-se de pessoa trabalhadora, sem antecedentes criiil.i
nais. 

A partir de tais informes_ dirigiu-se a i_nv_estigação ·para 
os funcionários que estavam de serviço no dia 8 de fevereiro 
quando foi subtraída a "chave mestra", sendo obtida junt~ 
ao hotel relação de todos os funcionários qUe~ esta varri de 
serviço naquele dia (fls._ 230/232), concentranç:IÇ>-Se prin_çipai
mente a investigação nos funcionáríos_de Servi~Õ naquele horá-

1 rio (12:00 horas), e naqueles que têm livre trárisho nos andares 
do hotel, ou seja. arrumadores, camareiras, garçons;mens:a-
geiros e pessoal da manutenção. _ 

Entre as pessoas investigadas estavam o garçom Óilson 
José dos Santos, em serviço naquele dia e horário, sendo 
que investigadores desta equipe estiveram- em sua residên
cia, onde seu ~rmão Antonio_ Carlos dos_ Santos informou que 
Gilson havia viajado para a cidade de_ Euxenita, Estado de 
Minas Gerais (fls. 389 in fine). Esclareça-se que o mesnio 
fora despedido do hotel em 1"' de abril do corrente ano (fls. 
401-A). 

Em novo contato com o sub-gerente "V_i~nJe" -- apu
rou-se que uma funcionária conhecida por"Zefiriha" ;oU seja, 
Josefa Barros da Silva (fls. 227), teiia confidenciado à gover
nanta que Gilson enquanto funcionário do hotel praticava 
pequenos furtos, bem como assediava funcionárias paia que 
também praticassem furtos (fls. 3"89). 1 

____ _ 

Josefa foi então inquirida nos autos (fls. 2271228), infor
mando que Gilson costumava realmente dizer-lhe que deveria 
subtrair dinheiro, roupas, jóias e outros pertences de hóspe
des, visto Josefa trabalhar como _camareira, sendo que em 
certa ocasião Gilson quis subtrair dinheiro e outros objetos 
de um quarto que Josefa estava arrumando, e a mesma não 
permitiu, Ocasião em- que--oilson chegou a ameaçá-la de agres
são. Forneceu Josefa outro informe muito _-ímfiortante, ou 
seja, que viu Gilson por volta das 15:30 horas do dia 15 de 
maio, sexta-feira, próximo a uma banca de jornal_ situada 
na Rua Antônio Carlos, defronte ao hOtel, ocasião em que 
Josefa estava acompanhada da copeira Maria Zélia de Jesus 
(fls. 442). Em tal oportunidade, Gilson perguntou à Jõsefa: 
"Como é que está no hotel?", quando Josefa respondeu: "está 
lotado", sendo comum segundo ela usar tal expressão entre 
pessoas que trabalham no hotel. Josefa então teria perguntado 
a Gilson o que estava fazendo ali, e o mesmo respondeu: 
"estou esperando tpn colega me~'', e depois disse qu,e _ ix:ia 
para :Minas Gerais "ainanhã ou- depois". Após o esclareci
mento da autoria do crime, apurou-se que Gilson, naquelé -

aguardava o indiciado Carlos Alberto de Oliveira Andiíoti, 
o qual lhe forneceu a chave da porta da Rua Antônio Carlos, 
bem como das portas de vidro do salão de cabeleireiros. Josefa 
disse ainda que quando soube do desapareCimento da chave 
mestra do sétimo andar em fevereiro, a priineíra pessoa que 
_pensou que pudesse ter feito isso, foi justamente GilsOn, pelos 
seus antecedentes de furtar valores e objetos dos quartos dos 
hóspedes. 

Diante do apurado reforçaram -se as suspeitas contra o 
ex-_garçom do Hotel Della Volpe, Gilson José dos Santos. 
S<?~icitou-s'ê então o confronto de suas impressões dígito-pa
pilares constantes de seu prontuário no IIRGD, Com os frag
mentos de impressões colhidas quando do atendimento do 
local dos fatos, bem como daqueles colhidos na janela arran
cada do terraço do hotel, sendo que concluiram os Srs. papilas
copistas· policiais: "afirmam-Categoricamente que os fragmen
tos dígito-papilares colhidos em uma janela do décimó-prj
rneiro andar do hotel Della Volpe. coincidem respectivamente 
com os dedos anular esquerdo, anular direito e médio esquer
do do prontuário de R.G. n• 23.304.380, referente ~a Gilson 
Jos_é __ dos Santos", conforme de exame papiloscoópTCo de fiS: 
247/257. 

Representou-se então ao MM. Juiz de Direito CorregedOr 
da Polícia Judiciária e·ao DIPO, pela decretação d.a prisão 
temporária de Gilson (fls. 233). Decretada sua prisão, efetuou
se diligéncia na cidade de Euxenita!MG, onde o Dr. João 
Renato Weselowski, Dt?legado Assistente e investigadores 
desta equipe lograram prender Gilson na manhã do dia 27 
de J!laio, ocasião em que Gilson confessou ter sido um dos 
aUtores do crime, e fudicoU como cOmparsas Pessoas de preno
me Edilson e outro de vulgo "Bicão", moradores da Rua 

_ Ernesto Pasqualucci, Jardim Angela. 
Realizadas diligências identifiCóU-se EdilsOn conÍo sendo 

Edilson Alves Carmo, morador do numeral 323 da citada 
nra, -e ~'Bicão" como sendo Jomildo Ramos Barbosa, morador 
do numeral 599, apurando~se junto a Seus fariiiliares que am
bos estavam foragidos (fls. 39fl). 

Apurou-se attlda que Edilson abandonara na residência 
de familiares,localizada na rua Teima Riter, 12, Jardim Sônia, 
a mótOcicleta marca Ho~da, tipo XLX 250R, ~o 1984, placa 
EL-220/Itapecerica da Serra, a qual utilizara, segundo Edilson 
pará-Se lOcomover aO local do crime em companhia de Gilson. 
Tal ~?tO foi apreendida em auto próprio, visto estar Com 
sua documentação irregular (fls. 279), sendo fotografada (fls. 
673), e após encaminhada ao Detran, conforme ofício de :fls. 
413, constando estar registrada em nome de Luís de Jesus 
Argento. o qual inquirido às fls. 376 dos autos, -informou 
te·r" veildído tal motocicleta em setembro do ano passado para 
uma pessoa a quem conhece por Gerson, que deve té-la ven
dido para Edilson, pessoa que Luís alega não conhecer. entre
tanto, até a presente data a motocicleta ainda permanece 
registrada em nome de Luís. 

GiiSon quando interrogado ap6s sua pri~ão (fiS. 265) iri
formou que no dia do crime, além da motocicleta de Edilson 
ond~ fora o próprio e Gilson, também Jomildo se utilizou 
de uma outra motocicleta para se locomover até o local do 
crime, ou seja. a motocicleta de marca Honda, CG 125, ano 
1975, cor amarela, placa OT-689/São Paulo, de propriedade 
de José Roberto Oliveira Souto, vulgo "Bel" (fls. 291), vizinho 
de Edilson. Tal veículo também foi apreendido visto estar 
com sua _documentação irregular ( fls. 293), sendo também 
encalliiilhada ao Detran, conforme ofício de fls. 413. Foto
griilias de referida motociCleta foram juntadas às fls. 674. 
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José Roberto, inquirido nos autos, alegou ter comprado e bebidas do hotel, conforme auto de fls. 403. -Auto de avalia-
tal motocicleta há cerca de quatro meses de uma pessoa resi- ção da toalha e garrafas foi juntado às fls. 484. _ 
dente no bairro de Piraporinha, não sabendo se se trata de Na ocasião de seu primeiro iJ:lte-rroptõi'lo ÇHISon alegou 
João Luís Del Fiuma, pessoa:em nome da qual a motocicleta ter ele mesmo tirado cópias das chaves das portas de vidro 
encontra-se registrada junto ao Detran. Informou conhecer do_ salão de beleza do hotel, já pensando em futuramente 
Edilson desde_ a infância, e que realmente no dia 16 de maio, entrar no hotel para roubar hóspedes do sétimo andar, mas 
por volta das 22:30__ horas Edilson lhe pediu a motoCicleta_ posteriormente ao ser novamente interrogado acabou infor-
emprestada dizendo que iria a casa de uma garota, e_c_omo mando que fora o indiciado Carlos Alberto de Oliveira Ao-
José não ia-mais usá-la naqUela noite, concOrdou em empres~ drioti quem lhe fornecera tais chaves, assim como a da porta 
tá-la. Afirmou não saber que seria Utilizada na prática do da Rua António Carlos. 
roubo, o que foi confirmado após por Edilson quando inter-_ Após ser despedido do hotel resolveu então praticar o 
rogado. _ rou~q_, mas como não tinha çoragem de fazê-lo sozinho convi-

Diante da não localização de Edilsoil e Jomildo no dia dou Edilson Alves Carmo porque achava que o mesmo tinha 
27 de maio, após a· prisão de GíiSOil, iilcJ.Uifiu-se a genitora Hcara· de marrudo" e teria coragem de participar da emprei-
de Jomildo. Juvenilia Xavier Ramos (fls. 258), b.em..c..omo tada. Feita a proposta Edilson concordou em participar do 
genitoresde Edilson, Romão Carmo Fonseca (fls. 260) e Maria roubo, e ficou de arrumar um revólver, e também por achar 
da Glória Alves Canno (fls. 259), os qu3iS'fOiiié-ceram suas que duas pessoas não seriam suficientes p3ra· a· PiáifCã 'dO 
qualificações e afíi'maram- desconhecer seus paradeiros. F3la- crime, resolveu convidar seu amigo Jomildo Ramos Barbosa. 
ram sobre o relacionamento de amizade enlrc Gilson, Edilson No dia 5 de abril Edilson disse que já havia arrumado um 
e Jomildo, informaõdo inclusive a genitora de Edilson que revólver de calibre 38 pãra·a prática do roubo, O quarficou 
o mesmo namorava uma menina que residia _na __ m_e_sm_a_ J:&t.sa__ acertado ocorreria na noite do dia 10 de abril, quando Gilson 
da noiva de Gilson, sendo que também informou comerciali_zar _ ou Jomildo iriam juntamen-te COm Edilson em sua motocicleta 
meias de nylon para mulher, tipo de material coincidente- para o hotel, e o terceiro iiia de ônibus. Em tal dia não 
mente utilizado pelos autores do crime para amarrar John chegaram a ir ao hotel porque a motocicleta de Edilson teve 
e tentar amarrar o Governador, mas que Gilson ao ser interro- problemas mecânicos. No dia 15 de maio, Edilson e Gilson 
gado disse ter pego tais peças no lixo dos quartos, ainda quan- teriam combinado que fariam o roubo na noite do sábado, 
do trabalhava no Hotel Della Volpe, já pensando em utilizá-las dia 16 de maio, e que Jomildo também iria particiPar. - · 
futuramente quando ali voltasse para roubar hóspedes. Já na madrugada de domingo, dia 17_de maio, por volta 

Gilson José dos Santos foi então formalmente_ indiciado ~~ 2:00 horas, se encontrarall!, sendo q~e Gi~sQnJoi_ na garupa 
• nos autos (fls. 261!273),sendo que interrogado às fls. 261/269, da moto de Edilson e Jomildo foi na moto pertencente a 

confessou a prática do crime com riqueza de detalhes. Disse "Bel", José Roberto de Oliveira Souza (fls. 265), rumando 
. que no dia 8 de fevereiro quando saía do quarto de n" 703, os tiês para o hotel. Informou Gilson que dias antes entregara 
onde fora servir um hóspede, visto trabalhar como garçom, a Edilson uma tesourinha, uma faca, e algumas meias ·de 
viu quando a camareira Maria Rozânia Campos (fls. 117) nylon femininas, qtie havia pego em_lixo_s de quartos do hotel 
escondia os molhos de _chaves do sétimo e _oitavo _andares, quando ali trabalhara, já pensando em utilizá-las futuramente 
onde estava encarregada de arrumar os quartos naquele dia, para: amarrar hós-pedes quando ali retomasse para praticar 
sob um saco de lixo que estava no carrinho utilizado pelas o roubo, sendo que Edilson também teria arrumado outras 
camareiraS, não chegando a mesma a avistá-lo. Esperou Rozâ- meias. Jomildo se encarregou de arrumar a bolsa para colocar 
nia apanhar o elevador de serviço e após dirigiu-se ao "carri- tais peças e instrumentos, a qual Gilson reconheceu nas foto-
nho" onde aleatoriamente apanhou um dos molhos de chaves grafias de fls. 243/244 dos autos, bolsa essa que foi esquecida 
ali deixados, percebendo que tratava-se da chave do sétimo ~~ Gils~_Q e seuS comparsas no intefiOtdo quarto do ameri-
andar, ocasião em que retirou a chave mestra e jogou o molho cano, conforme aparece às flS: 836 dos autos. -
de chaves no poço de elevador de serviço, através de uma Chegaram ao hotel por volta das 3:00 horas, quando GiF 
fresta existente entre o assoalho e o elevador. Gilson confessa son alega que teria juntamente_com_Edilson e Jomildo pulado 
que ao subtrair tal chave já tinha a intenção de futuramente, o m.uro, não mencionando que tinha a chave .da_ porta da 
se despedido do hotel, ali retornar para subtrair dinheiro dos Rua António Carlos, pois até então não m.encionar;1 o envolvi
quartos dos hóspedes, pois achava que era muito mal pago mente de Carlos Alberto de Oliveira Andrioti_ no crime. Em 
pelo serviço que realizava, e que o hotel não cumpria com seguida teria aberto as portas de vidro do salão de beleza, 
as obrigações trabalhistas, não pagando inclusive horas extras, alcançando-o local onde fica a piscina, e após seguirem por 
sendo que como acreditava não conseguir tirar dinheiro do um corredor até alcançarem o salão de convenções, que estav~ 
hotel, tiraria dos hóspedes. Após subtrair as chaves continuou_ cOm a porta aberta, e após entrarem em tal salão passaram 
a trabalhar no hotel até o dia 27 de março-, quando foi despe- por mais duas portas que também estavam abertas alcançando . 
dido, sob a alegação de excesso de funcionários. GilsOn Ccinfes~ entãq _a escada de incêndio, por onde subiram até o terraço. 
sou que quando ainda era arrumador no hotel chegou a furtar Ali retiraram uma das folhas de uma das janelas que dá acesso 
cerca de quarenta "garrafinhas de whisky", s_endo que muitas ao salão de jogos, onde foram encontradas as impressões d_ígi-
delas foram consumidas por colegas seus, e quando de sua to-papilares de Gils_on e Edilsonposteriormente, conforme 
prisão foram encontradas dezoito "garrafi.i:Ihas" d~ whisky laudo de fls. 250 e__298, respectivamente. Após Gilson pulou 
e outras bebidas, as quais foiain apreendídas em auto próprio através da abertura obtida. e Edilson e Jomildo lhe passaram 
juntamente cOm uma toalha com a inscriçãO- "hotel Della a janela arrancada, ocasião em que Gilson escondeU-a-entre 
Volpe (fls. 275), sendo posteriormente formalizado o auto a cortina e o forro da cortina, escorando-a no assoalho e 
de reconhecimento da toalha, por funcionário do hotel (fls. parede, como o encarregado de limpeza José Medeiros da 
402), e tal peça juntamente com as '"garrafínhas" foram entre- Fonseca a encontrou na noite do dia _17 de maio (fls. 209). 

_
1
gues ao Sr. Francisco Alves da Silva, gerente de alimentação ApóS alCançara_m -~ Cle_pen~~-ncias inte_rnas.do -hOtel, e ~elaJ 
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escada chegaram ao--sétimo andar. Gilson então resolveu ·co~ 
meçar pelo quarto do fíriãl _do corredor, ou seja, o de n9 

712, verificando que o sinal luminoso existente sobre a fecha
dura estava verde, e, portanto, a porta pod~ria ser aberta 
com a. chave mestra. Abriu a porta, ocasião em que verificou 
não haver hóspede em tal quarto. A seguir fo~am ao quart~ 
seguinte, ou seja, o -de n<:> 714, onde_ estava John Franklin: 
Jorres, verificando Gílson (Jiie o sinal ta-mbém estava verde, 
ocasião em que abriu a pórta. Entraram no _quarto, sendo 
que Edilson carregava o revólver de calibre 38,,o qual apontou_ 
para a cabeça de John, retirando a seguir o cobertor _qpe '. 
lhe cobria, quando John acordou. Foi então dominado e amar
rado por Edilson, bem .como amordaçado, qtilizando-se das 
meias levadas e de uma toalha que rasgou; tendo Edilson 
passado ·a arma para Jomildo, enquanto GUson procurava 
dinheiro~ Gilson alega ter subtraído uma nota de cinqüenta 
mil cruzeiros de_ uma carteira que estava sobre a mesa do 
quarto, e a seguir abriu a porta do guarda-roupa e apanhou 
uma mala tipo executivo, a qual colocou· .sobre_ a cama, próxi
mo a John, e só_via um monte de papéiS, .o.casião em que 
indagaram John sobre onde estaria o dinheiro, e o m"eS-1119. _ 
fazendo gestos c·om a cabeça apontava para uma bolsa que-
rendo dizer que ali é-que estariã O dinheírç, quando ___ Gilson 
acabou encontrando_em tal bolsa onze notas.de cem dólares, 
perfazendo o total de mil e cem dólares, as.quais subtraíram. 
Jomildo teria então subtraído um óculos tipo ray ban que 
estava no quarto de Sohn, bem como ao .sair levou também 
a chave do quarto~ _ 

Após saírem do quarto de sohn, Gilson passou a olhar 
os sinais fuiriinosos-de outros quaitos verificaqdo que somente 
o de n~ 704, onde eStava o Governador, eStava com O -sinal 
luminoso verde, e havia claridade no quarto. Mesmo sabendo 
que o hóspede poderia estar acordado, resolveu ingressar no 
quarto, sendo que Gilson foi o primeiro a _entrar, e se aproxi--
mou do lado da cama onde estava o Governador deitado, 
sendo acompanhado por Edilson que estaria com o revólver 
à mão. Gilson disse acreditar que o _Gov,ernador estivesse 
apenas cochilando, e teria acordado quando Edilson lhe apon
tou a arma, ocasião em que Edilson teria lhe aplicado uma 
"gravata" no pescoçô, utilizando-se do braço esquerdo, en
quanto segurava a arma na mão- direita. Gilson alega que __ 
aproveitou-se para subtrair algumas notas .de cinqüenta e cem 
mil cruzeiros, não sabendo o montante, que estavam sobre 
o criado-mudo. Após, enquanto Edilson procurava dominar 
o governador, Jomildo preparava-se para amarrá-lo com as 
meias que levaram, enquanto Gilson teria- aberto o guarda
roupa para procurar dinheiro, ocasião em que Edilson teria 
passado a dar socos no rosto do Governador. ocasião em 
que teria colocado o revólver sobre o criado~mUdCi, sendo 
que o governador estaria reagindo, não deixando Jomildo 
e Ediison amarrá-lo. Gilson disse que erri seguida Edilson 
teria efetuado disparo contra o Governador, o qual meSmo 
ferido teria conseguido se levantar quando novamente teria 
ocorrido novo disparo. Tal informação posterio'fmente- conl~ 
provou-se ser inverídica, pois com a piiSâ:o de Jomildo e Edil
soo esclareceu-se que foi Gilson quem efetuou os dois disparos 
contra o Governador, fato reconhecido por Gilson quando 
novamente interrogado. 

Gilson alegou ainda que após fugire-m do hotel, deixou 
todo o produto do _roubo e as chaves utilizadas para entrar 
no hotel com Edilson. Confessou ter realmente estado de
fronte do hotel na tarde do dia 15 de maio, quando foi visto 
por Josefa Barros da Silva (fls. 227) e Maria Zélia de Jesus 

(fls. 442), mas disse que ali fôra aguardar uma arrumadeira 
do hotel, a qual "paquerava", sendo que só-após o"Oovb 
interrogatório esclareceu que naquele dia fôra aguardar o indi- -
dado Carlos Alberto de_Oliveira Andrioti, que lhe entregou' 
as chaves que possibilitaram a entrada no hotel. Disse náo 
ter chegado a notar a pasta que estava no quarto do governador 
(a qual continha a soma de sete milhões, trezentos e cinqüenta 
mil.cruzeiros). 

Afinno_u s_ó ter ficado sabendo que a pessoa que haviam 
matado era o Governador do Estado do Acre, através de 
no_ticiário na televisão na manhã de ·dOrllingo (dia dos fatos), 
e que também não se recordava de ter servido o americano 
John na época em que trabalhou no Hotel Della Volpe. 

Diante dos informes fornecidos por Gilson representou-se 
pela decretação da prisão temporária de Edilson Alves Carmo 
e Jomildo Ramos Barbosa (fls. 276/277), tendo então o MM. 
Juiz Corregedor proferido decisão decretando a custódia tem
porária de tais pessoas, bem como a de Gilson José dos Santos, 
pelo prazo de trinta dias (fls. 281/284). .•. · 

- Na seqüência das investigações solicitou-~ o confronto 
das impressões dígito-papilares de Edilson Alves Carmo e 
Jomíldo Ramos Barbosa, constantes de-seus- pron_tuários junto 
ao IIRGD, com os fragmentos de inlpreSsóes·colhidas no 
local do_s_ fatos, tendo os senhores Papiloscopistas concluído 
quanto a Edilson que: "afirma categoricamente que um dos 
fragmentos dígito-papilares colhidos junto a janela do 119 an
dar (terraço do hotel), coincide com o dactilograma polegar 
esquerdo do prontuário de RG n' 21.718.510, em nome de 
Edilson Alves Carmo", consoante Laudo de folhas 2951305. 
Quanto a Jomildo concluíram: ''afirma-m categoiícaritente--que 
um dos fragmentOs dígito-papilares colhidos na barbearia (sa
lão de cabeleireiros do hotel), coincide com o dactilograma 
do dedo mínimo esquerdo do prontuário de RG n' 17.937.313, 
ern::norne de Jomildo Ramos Barbosa", conforme Laudo de 
fls. 306/316. 

Provadas, portanto, a presença de Gilson José dos Santt>s. 
Jomildo Ramos Barbosa e Edilson Alves Carmo, através de 
suas impressões dígito-papilares colhidas no local dos fatos. 

Prosseguindo-se as investigações para a captura de Jomil
do e Edilson, inquiriu-se Angela Silva Santana, namOrada 
da Edilson (fls. 320), Maria de Lourdes Bispo Santana, namo
rada de Gilson e tia de Angela (fls_ 322), bem como Cristiane 
Vieüa--da Costa, namorada de Jomildo (fls. 1324), ·as-quais 
a afirmaram desconhecer o paradeiro de Jomildo e Gilson, 
bem como o envolvimento dos mesmos no delito, tendo as 
duas primeiias informado que notaram que Gilson e Edilson 
estavam ''tensos" no domingo, dia 17 de maio, ma:s-·na-da 
falaram sobre o quê os preocupavam. 

Já na noite do dia 29 de maio, Edilson Alves Carmo 
apresentou-se nesta Especializada, aconlpanhado de sua geni~ 
tora Maria da Glória Alves Carmo e de seu defensor, ocasião 
em que foi dado cumprimento ao Mandado d~ Prisão TempÕ~
rária contra o mesmo, e procedeU-Se ao _seu -fornüil indicia
mente (fls-- 333/348). -

Interrogado na presença de seu defensor. que aceitou 
o encargo de curador devid_o Edilson contar com apenas vinte 
anos de idade, bem como na presença de sua genitora, Edilson 
confessou ter sido um dos autores do crime, narrando com 
pormenores o planejamento e execução do delito, e forne
cendo algumas informações não menciOnadas por Gilson em 
seu interrogatório. 

Disse ser 3migo de JornildO desde -a-infância e -ter conhe
cido Gilsori há cerca de quatro me-ses. quando passou a namo-

---· ------~~~~~~=~--'---'-'--'------------_,;._-
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rar Angela Silva Santana, so_brinha de Maria dC.-Lourdes Bispo 
Santana, que por sua vez é namorada de Gilson. Gilson então 
contou~lhe que trabalhava num hotel de luxo, cinco estrelas, 
e após algum tempo disse que 'fóra despedido e recebera uma 
pequena indenização, e que antes de ser demitido havia sub
traído a chave mestra do _sétimo andar, com a qual poderia 
abrir qualquer quarto daquele andar, e que uma pessoa de 
dentro do hotel havia lhe arrumado as chaves do salão de 
beleza e da porta que dá acesso à rua. Gilson disse aiflda 
que poderia ser obtido cerca de oitenta nlil dólares com o 
roubo e que nos armáriOs -dos quartos existiam cofres onde 
os hóspedes costumavam guardar os dólares, e que sabia onde 
deixavam costumeirainente escondidas as chaves dos cofres, 
sendo que então convidou Edilson para praticar o roubo. 
Edilson aceitou e a seguir convidou Jomildo, dizendo ao mes
mo das facilidades ditas por Gilson para ingressarem no hotel, 
que inclusive não possui segui~nças, e que tinham cofres nos 
quartos, e que Gilson dissera que quando ia servir alguns 
hóspedes nos quartos "precisava empurrar alguns dólares para 
o canto' .. e que o roubo poderia render cerca de oitenta mil 
dólares. 

Acrescentou em relação aos informes de Gílson, que ha
viam tentado ingressar no hotel, mas sem sucesso, na madru
gada.do dja 10 de maio, quando foram ao hotel utilizando-se 
de coletivo, e Gilson levou uma sacola plástica contendo uma 
faca, uma tesoura, e meias de nylon para amarrar os hóspedes, 1 

mas em tal ocasião Gilson ainda não possuía a chave da porta 
da rua Antônio Carlos, e foi Verificar se daria para escalar 
o muro existente ao lado de tal porta ficando Edilson e Jomildo 
aguardando nas proxiniidades. 'Mas acabaram não escalando 
o muro em tal madrugada por que o fluxo de veículos era 
muito grande, e por que Gilson chegou a forçar a porta da 
Rua Antônio Carlos, mas não conseguiu abrí-la. Acrescentou 
Edilson que Gilson hã.via dito, antes de se dirigirem ao hotel 
no dia 10 de maio, que após a prática do roubo poderiam 
apanhar um táxi para voltar para casa, e "se necessário pode
riam matar o motorista e por fogo no cadáver". Na segunda
feira, dia 11 de maio, Gilson teria se dirigido ao hotel, onde 
conversou com "um cara" e soube que ninguém havia feito 
qualquer comentário- Sobre a tentativa no hotel no dia 10 
de maio._ 

Na noite do dia 12, madrugada do dia 13 de maio, Gilson 
disse a Edilson que conseguira arrumar a chave da porta a 
qual lhe seria entregue na quinta ou sexta-feiia, ficando acer
tado um encontro para as 2:0Cfhoras da madrugada do dia 
17 de maio, quando iriam praticar o roubo. ~ 

No sábado ficou ajustado, que devido à greve dos moto
ristas de cobradores e motoristas de ónibus, teriam que ir 
de motocicleta até o hotel, e como não caberiam __ os três na 
moto de Edilson, o mesmo_ resolveu pedir a moto emprestada 

.a seu conhecido e vizinho José Roberto de Oliveira "Souza, 
vulgo "Bel" (fi. 291), o fazendo em companhia de Jomildo, 
dizendo que precisava de duas motos, mais uma além da sua, 
e que iriam a uma festa-encOntrar dtias- gàl"õlãs, sendo que 
"Bel" acabou concordando com o empréstimo da moto. Jo_mil_
do se encarregou de arrumar uma mochila (fls. 243) para 
levar as meias de nylon,. a tesoura e a faca. Por volta das 
2 horas do dia 17 de maio seguiram então para o hotel, indo 
Gilson na garupa de Edilson e Jomildo com a moto de ~'Bel". 
Ao chegarem no hotel, Gilson não conseguiu abrir a porta, 
pois havia uma "tranca" na parte interna, e por isso Jomildo 
que possui o corpo mais leve se encarregou de pular o muro 
e tirar a tranca da porta e abri-la para Edi_Ison e Gilson entra-

rem. Edilson esclareceu que em tal ocasião estava com uma 
luv3 bianca dessas usadas por motoqueiros. na mão direita, 
e na mão e~querda_ uma faixa envolvendo a pa~ma da mão, 
deixando os dedos descoi;Jertos, valendo-se salientar que a 
impressão dígito·papilar encontrada na janela, pertencente 
a Edilson retirada do terraço, foi do dedo polegar esquerdo 
(fls. 298): Após, Gilson abriu as portas de vidro do salão 
de beleza, alcançaram o salão de jogos até chegare_m à escada 
de incêndio, seguindo o terraço, onde Edilson e Gilson.forç_a
ram~ uma das folhas de uma das janelas, daí a exphcaçao 
do encontro das digitaiS de ambos. - . 

Em relação às informações de Gilson, Edilson acrescen
tou ainda que quando desciam as escadas para chegarem ao 
sétimo andar, colocou Gilson uma touca de lá na cabeça, 
para ·encobrir parte de seu rosto. Observe. -;-Se q'!e ~~hum 
citou· em suas declarações que realmente um dos mdivtduos 
que entraram no quarto tinha "um gorro de lã na cabeça"·. 

Disse só ter visto Gilson_ subtrair mil dólares, ou SeJa, 
dez notas de cem dólares de uma bolsa do americano. 

Esclareceu que realmente quando iam sair do quarto de 
John ouviram passos no corredor, e por isso novamente fecha
ram a porta, só a abrindo após cessar o barulho dos passos, 
quando saíram do quarto de John. 

A seguir Edilson disse ter notado que todos os outros 
quartos-do corredõr" estavam com os sinais acima das.fech~
duras vermelhos, com exceção do quarto 704, e por 1sso -
Gilson abriu a porta ~!' talquarto. 

Confirma Edils_on quando ingressaram no quarto estava 
com o revólver, e encostou-o na cabeça do Governador, oca
sião em que o mesnió acordou, e Edilson anunciou o "assalto". 
Em seguida entregou a arma para Gilson, enquanto Jomildo 
ficotf do outro lado da cama com as meias pra amarrar o 
GoVernador .. Quando Edilson entregou a afma para Gilson, 
o Governador teria chegado a gritar "socorro", ocasião enl 
que Gilson teria colocado a mão em sua boca, e como o 

'mesmo continuou a reagir, Jomildo ajudou a segurá-lo, jogan~ 
do as meias que segurava sobre a cama, e dando uma ... delas 
a Edilson, que em seguida a colocou na boca do Governador, 
mas como o mesmb estava com sua mão direita solta, conse
guiu tirar a meia e itOVaritente teria gritado "polícia socorro". 
Ato contínuo, Edilson e Jomildo continuaram tentando segu
rar o Governador, e Gilson colocou a sua mão esquerda em 
sua boca, já qúe com a direita seguraVã a arma, ocasião em 
que o Governador mordeu o ~'dedão" da mão de Gilson·. 
Nessa altura o Governador já estava praticamente no "meio 
da cama", e Edilson lhe aplib:ava uma "gravata" no pescoço, 
olhando sentido à parede, ocasião em que ouviu um 'disparo, 
não vendo quando Gilson fez o disparo, sendo que logo a 
seguir saiu correndo do quarto em companhia de Jomildo, 
e quando já estavam abrindo a porta "corta-fogo" do sétimo 
andar que dá acesso à escada de incêndio, ocorreu o segundo 
disparo, e logo após Gilson também evadiu-se pelo mesmo 
local. 

Informou ainda Edilson que entre os dias 10 e 17 de 
maio, num dia útil, tentaram entrar no hotel pela porta da 
Rua Antonio Carlds, pois Gilson disse que um funcionário 

. do hQtel a teria deixado apenas encostada, mas Gilson chegou 
a forçá-I~ e não conseguiu abri-Ia, sendo em tal ocasião visto 
por um yigia do prédio em frente, e por isso se evadiu. Tal 
infprmação coincide com a fornecida pelo vigia do Edifício 
Seber, situado de frente a entrada da garagem do Hotel qella 
Volpe, fpseildo Barbosa Ponto (fls. 148), que disse ter '/isto 
realmen*e na madrugada ·do dia 12 de maio, dois indivíduos 
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mo voltou a afirmar que foi Gilson quem efeniou os disparos 
contra o Governador.· Quànto à- Origem da arma do .crime, 
disse que inicialmen~e contãctou Jcimildo, o qual disSe que 
seu primo Agnaldo Pereira dps Santos-, vulgo "Grilo", poderia 
fazer tal indicação,. Edilson disse então.a Agnaldo que preci
sava de uma arma para fazer um_ assalto a ·um_ hotel, tendo 
Agnaldo apresentado Edilson a Jorge Antonio Alves, o qual 
disse que concorda v~ em emprestar seu revólver Taurus,_ cali
bre 38, visto. c.onfiar·.e.m Agnàldo e o mesmo teria dito_ que 
também participaria do· roubo. Edilson_ disse aindã -a -Jorge 

. que se_ precisasse "sumir com a arma após .o:CI'Íqle", Q·_ii.ldeiti
zaria. Pegou então a arma de Jorge; e deixóu-a com Jomildo 
para guardá-la, te_ndo.t~l fato ocorrido_ antes da priffieira tenta
tiva-de entrada no hotel no dia 10 de maio.' 

Edilson conta_ que ao evadir-se do )ocal do crime no dia 
17 de maio, foi em SUa motO- juntaineP,te.Gom-GilSOn, direta
mente para a ca:sa· de seu vizinho Emfiiõ d,e_ Souza Vitaliriõ, 
quando narrou-lhe o oCorrido, ou seja, contou que praticarain 
roubo no Hotel Della.Volpe, e Gilson~disse que havia matado 
um dos hóspedes. Contaram o dinheiro roubado, verifi~ndo 
que haviam mil dólares e oitocentos mil cr,uzeiros. T81 inipor
tâpcia foí p3ssada por Gilson a Edilson, juntamente com ·a 
arma do crime e aS: chaves utilizadas para entrarem no hotel, 
sendo que tudo, foi passado por Edilson a Emflio para que· 
o mesmo- as ·escondesse, enquanto-Edilson foi levar Gilson 
em sua casa. Quando retornou ã casã. de Emílio após leva!" 
Gilson, Edilson e Emílio jog-aram as-chaves. fora e observe"-se 
que foram feitas diligências por investígãd_oi-es destã. Especia
lizada juntamente cQm Emílio de Souza Vit31ino na tentativa: 
de encontrar-se tais chaves, mas não obtev~-se resultado_ posi-
tivo (fls. 4581459). ~ .. 

Edilson informou que no mesmo domirtgo -dia 17 de maio, 
pegou quatro-centas-mil cruzeiros do dinheiro roubado e entre
gou-os a Jorge_ para indenizar-a arma, que não poderia devol
ver em razão_de terem matado u111:a pessoa-, sendo que quando 
foi entregue tal importância aJorge;-Agrialdo o acompanhou. 

No dia 18 ou~ 19 de maio alega que resolveu trocar os 
mil dólares pois precisava de dinheiro para fugir com Jomildo, 
e por isso consultou Eniílià;- O qUal disse que José Maurício 
Gardini J r., pessoa .casada com a irmã de Maria de Lo urdes 
Bispo· Santãna ( riamor3'da de Gilson- fls. 322), pOderia saber 
de alguém que efetuasse a troca dos_ dólares por cruzeiros. 
Então foram ã éasà de Maurício, o'qu-al acompanhou Edilson 
até a "Pariificadora e Confeítaria Paique do Lago", visto Mau
rício conhecer seus proprietários, a'-sàber, Mauro Gonçalve~ 
da Silva e_ Odivaldo Catão Teixeíta.-Etn tal opoi:"fllrlidade, 
Odivaldo (fls. 372) não sé interessou pelo~ negócio, mas cha
mou seu sócio Mauro para ver se o mesmo '~tinha um dinheiro'' 
para aplicar e se interessava pelo negóCio:- Mauro-so-teria 
perguntado se ·~os dólares eram quentes", sendo que Edilson 
respondeu que sim, não mencionando sua origem-ilícita. Acer
taram então o negó:cio pa"ra o dia seguinte, quando novamente 
Edilson dirigiu-se à padaria em companhia de Maurício, e 
Mauro pagou a soma de_dois milhões e setecentos mil cruzeiros 
pelos mil dólares. Quanto aos quatrocentos mil cruzeiros res-
tantes do produto do roubo, Edilson alegou tê-los deixado 
com Emílio, bem como a arma do crifne. Disse--ãiiida que 
do dinheiro Obtido com a v..!nda d ~ dólares gastou, junta.;. 
mente com Jomild( . cem r<:ii t:ruzciro~ !mconiida, e o restante 
deixaram com "Crl.s~', nau.orada de Jomildo, ou seja, a adoles
cente Cristiane Vieb~ da Co:;tã (fls. '324). Cristiaile retD<:rtnrida . 
às fls. 378, informOu que DO dia 19 de maio fõi à casá"-da 
prima de Jomildo, a quem conhece por Nilza, quando ali " 

enc01_1trou Jomildo e Edilson, ocasião em que Edilson colocou 
alguris maços de dinheiro em sua !ll<\chila, e Jomildo pediu 

_ ~ ,Qlesma para entregar tal importância a sua irmã· Jismare 
RamoS Barbosa, sendo que o rn,_estÍlo também colocou· maÇos 
de dinheiro em sua mochila~_ A_9 sair de tal local prontamente 
dirigi":'-S~-à-~asa de Jismare; entregando-lhe t"odo o dinheiro, 
o qual não chegou a contar. Disse que Nilzinha não presenciou 
a _entr_ega 9o djnheiro feita por Edilson e Jomildo, e que 
os mesmos mencionaram onde conseguiram tal importância. 
Mais uma vez alegou desconhecer o envolvimento de Jomildo 
e Edilson no "crírrie, -so-rA-enie·tom_andQ conhecimentO após 
a prisão dos mesmos._ · - · · . · . . · ~ .. 

· Jismare Ramos Barbosa, irmã de Jomildo (fls. 377), con
firmou que Cristiane lhe entregou o dinheiro a mando de 
Jómildo. Disse não ter contado o dinheiro e não ter indagado 
sobre a procedência do- mesmo; Ao saber do envolvime~t<? 
dé JomildO nO crinie, alega ter entrado em contacto com uma 
amiga do mesmo, ou seja, Andrea dos Santos Pereira (fls. 
483), a qtial disse saber ondeJomildo se encontrava, ocasião 
em ·que_ Jisrit3:te e~brulhou o ~inheiro em papel .comum, e 
pediu ii AndrM, que desconhecia seu .conteúdo, que .o_entJ:e
gasse·a.Jomildo,isto no çiia 29 de maio. An~;-.e~ d_2s_Santos 
Pereira (fls. 483), informou ser amiga <!e Joseleíde ~ilva Oli
verra (fls. '395), a quem cónhece por Joice, a qual mantinha 
um namoro com Jomildo. Confiri:tra que foi procui"ada por 
Jismare a qual lhe entregou uma sacola dizendo que ali ha~ 
dOcumeittos que deveriam ser entregues a Jomildo, o que 
foi feito. Andreã. Sabia que o mesmo eStàva na _casa_ de uma 
amiga de Joice, vizinha sua, ·ou sej~. Genílce Lac;e:rda Souza 
(fls. 393), sendo que afirma que não sabia que havia dinheiro 
em tal sacola_<"? desconhec!a o envolvimento p~ _Jomildo no 
crime. 

Josileide Ramos. Barbo.sa, ''Joice" ·(fls. 395), informou 
ter conhecído Jomildo em 9 de maio passado, quarldo passa
ram a namorar. No dia 28 de maio o ·mesmo esteve em sua 
residência e disse que não tinha dinheiro para voltar para 
casa, e por isso dormiu com o-· mesm-o na-casa de sua amiga 
Genilce Lacerda Souza (fls. 393), ()fazendo também na noite · 
de 29 de maio, sendo qu_e ali se encontrava ·com Jom.ildo 
ná manhã do dia 30 de maio, quando policiais desta equipe 
ali chegaram, efetuando a prisão de Jomildo, ocasião em que· 
o mesmo pediu a J osileide para apanhar seus documentos 
que estariam atrás de um sofá, quando acabou ali sendo encon-

- trado dois milhões e seiscentos mil cruzeiros, parte do dinheiro 
obtido com a venda dos dólares, quantia que foi apreendida 
eín auto própriO (fls. 366), e posteriormente encaminhada 
à Corregedoria da Polícia Judiciária e Dipo (fls. 687), sendo 
devidamente recolhida (fls. 717). J osileide alegou desconhecer 
ãt_e entãq- o envo_lvimento de Jomil4o no crime, e disse que 
Genilce nem conhecia Jomildo e _nada sabia. . 

Genilce Lacerda Souza (fls. 393) afirmou que deixou Jo~ 
mildo dormir em sua casa atendendo pedido de sua vizinha 
JpsUeide, de que é amiga, sendo que desconhecia seu e~volviw 
mento no .crime. Presenciou quando da prisão de Jom.ildo 
em sua casa e, que atrás do sofá foi encOntrado um pacote 
contendo dinheiro. 

Edilson informou ainda em seu interrogatório às fls. 359, 
qUe quando entregou a arma do crime a -Emílio para que 
O meSmo a escOndesse, não retirou os- estojos picotados. 

Diante dos infoi:"mes fornecidos por Edilson em seu segun" 
do interrogatório, representou-se então pela decretação da 
prisão temporária de Agnaldo Pereira dos Santos, Jorge Anto
nio Alves, José Maurício .Gardíni Júriior·e_Em.ílio de So~1 



_Março de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Quarta-feira 17 2285 

forçand,o a porta de entrada do hotel pela Rua Antonio Carlos, 
e que tais pessoas ao lhe_avistarteriarn saído correndo, ocaSião 
em que Joseildo_ foi .áo;hotel e avisou o ocorrido. Tal infor
D,laçãn foj confirmada pelo gerente do hotel, Senhor Genzo 
(t1s .. 47 ~('),que disse ter sido avisado pelo vigia· em tal madru
gada, e reahnente observçm que a porta fora forçada, e por 
isso no mesmo dia comunicou um dos proprietários do hotel, 
sendo então-colocada na parte interna de tal porta uma tranca 
de madeira. 

Informou ainda que em tal dia para item- ao- hotel utiliza
ram-se de sua motocicleta, além ·de outra que seria de "Nilzi
nha", prima de Jomildo, a· qual esclareceu-se posteriorniente 
pertenCer ao namorado de Nilzínha! Pedro Prado Souza, o 
qual foi inquirido às fls. 482, .afirmarido desconhecer que- Jo
mildo pediu a moto emprestada para tal fim, o qUe- fOi cOnfir
mado por JomiJdo em seu interrogatório. -

Já na madrugada do dia 30 de maio, após o interrt:fgatório 
de Edilson, foram inquiridos os guardas civis metropolitanos 
Benedito Miguel Dias (fls. 327), Antonio Moisés Ferreira 
Guedes (fls. 329) e Luiz Carros Medeiros (fls. 350), que traba-
lha ·na Inspetoria Regional de Campo Limpo. - --

Esclareceu-se que- Luiz Carlos Medeiros é iriq-uHino de 
Maria da Glória Alves CatirfCf, genitõrit 'do indiciado Edilson, 
e que· a mesma queria que- o referido policial apresenta-se 
seu filho nesta Especializada. No começo da noite do dia 
29 de maio, Maria da Glória comprometeu-se de levar-Luis 
e seus companheiros ao local onde estaria homiziado _seu _filho 
Edilson, sendo que os levou ao escritório do Dr. Antonio 
José dos Santos em Taboão da Serra, onde Edilson aguardava 
Benedito ii:tf6rina: ter-cOnVersado com Edilson em tal ocasião 
e o mesmo confessou ter participado da prática do crime em 
companhia de Gilson e Jomildo, atribuindo a Gilson a autoria 
dos disparos que atingiiam o Governador, e disse qU:e a arma 
do crime estava com seu viZiilho Emílio de SouZa Vitalino. 
O advogado então não deixou que Benedito e seus compa
.nheiros apresentassem Edilson nesta Especializada, se pronti
ficando a fazê-lo. Os guardas metropolitanos então teriam 
ido à casa de Emílio,· o qual informou· saber que Edilson 
escondera ·uma arma na caixa d'água de uma casa em final 
de acabamento, pertencente a sua falhíliã,--e- qUe se viesse· 
a ser preso Emílio' deveria enterrar tal arma, não mencionando 
que crirrie teria p-rãtíCado. Emüio eritãOteri<l petiriilido a entraw · 
da dos guardas-civis rio quintal de sua casa, de onde tiveram 
acesso a caixa d'água citada, visto tal casa fiCai' ao lado da 
de Emx1io, -quando acabaram encontrando o·revólver TaUrUs, 
calibre 38, Oxidado, cabo de madeira, capacidade para cinco 
tiros, n"' Bk32.435, municiado com três cartuchos íntegros, 
tendo duas câmaras vazias, acondicionado em uma embalagem 
plástica. · · 

Tal arma roi apreendida em auto próprio (fls."326), sendo 
descrita e fotografada no laudo de fls. 803/897, e o local em 
que foi enCoritrada. A caixa d'água do im6Vel situado à Rua 
Ernesto Pasqualucci, n9 339, também foi vistoriado e fotogra-
fado conforme consta e:m ci~ado.laudo. . 

Feito o confronto entre referida arma e os dois projéteis -
que atingiram o Governador, os quais já Coniprovã.ra~se terem 
partido da mesma arma, obteve-se resultado ''positivo". sendo 
comprovado terem sido os dois projéteis dispafadás pelo-cita
do revólver. portanto, localizado o instrumento_ utilizado_ na 
prática do crime, consoante laudos periciais -de fls. 609/629 
e 630/637. 

Foi então efetuado exame papiloscópio no inStfumeilto 
do crime, mas não logrou~se êxito qti3rit0 a ~eve:lação de qualw 

quer fragmento de h:llpressão dígito-pilpilar, conforme laudo 
de fls. 409/412. 

Quando de seu interrogat6rio -iiliCiã.l Edilson disse que 
a arina do crime teria ficado com Gilson, e Dada mencionou 
quanto à participação posterior de seu vizinho Emílio de Souza 
Vitalino, ou seja, de esconder a arma e produto do roubo 
em sua resic,Wncia, sendo que por tal fato, Emílio foi iniCial· 
mente ouvido em declarações (fls. 331), o qual disse que na 
rriãârugada do dia 17 de maio; por volta das Sh30min, Edilson 
e Gilson chegaram à sua residência e Edilson pediu para deixar 
sua moto ali até amanhecer o dia, e que na terça-feira, dia . 
19 de maio~ Edilson lhe disse que havia escondido uma arma 

-na caixa d'água de uma casa vizinh~ a sua, e que pertence · 
_à mãe de Edilson, não mencionando o que teria feito com 
tal arma, e dizendo que "se acontecer qualquer coisa comigo 
você e'nteria a- ai:'ma e não conta para nirigi.Iém". E ali tal 
afi:lla: teria ficado escondida até os :guardas metropolitanos 
a encontrarem. 

Na seqüência das investigações efetuou-se nOvo interro
gatório de Gilson José dos Santos (fls. 350/351), quando o 
rrtes-mo esclareceu que a primeira tentativa de- entnida no 
hotel ocorreu no dia 10 de maio e não 10 de abril como 
informara em seu interrogatório anterior. Disse_ que a segunda 
tentativa de entrada no hotel ocorreu no dia 13 de maio, 
e que para lá foram com a moto de Edilson e outra do primo 
de Jomildo, ou seja, Pedro Prado de Souza (fls. 482), sendo 
que em tal ocasião já havia combinado com o pintor de manu .. 
tenção do hotel, ou- seja, Carlos.AJberto de Oliveira Andrioti, 
para que o mesmo deixasse uma das janelas do salão onde 
fica a pisciiui do hotel aberta, para que juntamente com seus 
comparsas pudesse entrar no hotel, tendo prometido a Carlos
uma parte do produto do roubo. Alegou que não conseguiram 
escalar a parede para alcançar a janela e por isso desistiram 
da empreitada naquele dia. Já na sexta-feira, dia 15 de maio, 
telefonou para Carlos pedindo para que arrumasse a chave 
da porta da rua Antonio Carlos, sendo que o mesmo tinha 
conhecimento de que possuía a chave-mestra do sétimo andar, 
pois no dia em que subtraiu tal chave chegou a mostrá~la 
para Carlos. Observa-se que Carlos realmente estava de servi~ 
ço rio dia 8 de fevereiro quando a chave-mestra do sétimo 
andar foi subtraída por Gilson~ conforme relação de fls. 230 .. 

Gifson disse ter imaginado que o produto do roubo pode· 
ria chegar a oitenta niilhões de cruzeiros, e então-daria uns 
dez milhões para Carlos. 

Gilson esclareceu ainda que na madrugada de 13 de maio, 
quando não conseguiu escalar a parede para pular a janela 
que fora deixada aberta por Carlos, tentaram também forçar 
a porta para abrí-la, mas foram vistos por u-m vigia (Joseildo 
Barbosa Pinto- fls. 148) e se evadiram. 

Disse que -Carlos lhe entregou a chave da porta da rua 
Antonio Carlos e também a chave do salão de Convenções, 
e voltou a dizer que Edilson é quem efefuara disparos contra 
o Governador. 

_ _DisSe ainda que após a prática do crime, Edilson ficou 
com a ainia do crime, com as chaves e com o dinheiro roubado 
e qUe fora Edilson <}uenl arrumara o revólver Para a prática 
do crime. 

Representou-se então pela decretação da prisão tempo
rária de Carlos Alberto de Oliveira Andrioti (fls. 352/353), 
a qual foi decretada pelo MM. Juiz de Direito Corregedor 
(fls.355), sendo então tal pessoa presa. 

Prosseguindo-se as investigações efetuou-se novo interro
gatório de Edilson Alves Canno (fls. 356/359), quando o mes-
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Vitalino (fls .. -BQ0/361) a fim de-apuiar-se possível envolvimento Jomildo informou ter $Ubtraído- um óculOs tipo ray_ ban 
dos mesmos no delito, ·sendo decretada a prisão dos nieSinos' do quarto de John, e também ~~r l~fadO a chB.ve dO quartO 
pelo MM. Juiz de Direito-de Plantão_ Petmànente do Dipo · quaildo saiU, tir-ahdo antes· a p~aca de idéitúfic3çã0 coiri 'o 
(fls. 364), pelo prazo de -tririta ·dias, se'n~?, posteriorine'nte númérO: do qu~i1?, -a~q~al' disSe' te'f·éscondidQ éiéb~i~9 d.e: : 
todos presos. - - --- --_ -- -- --- . -- ' · · · algum móvel, nã_o_se r~cordanÇo Qúal. Esclareceu ter dei~ado , 

Mauro GOnçalves da Silva, sócio-propiiêtário, da Pá.Iiifi- apóS Os óculos ~a_írem no; ~,sç,atpo dp'qualt<,.do Governador, 
cadora e Confeitaria· Parque do Lago, foi formalmente indicia:-' e nãíYse recordar de ter deixado a chave no ióteÍ"iordo annário,-
Ço pela prática de receptação culposa (fls .. 367/371)," sendo quando_ o abriu ·para pegar algum. as meias mai'culirías pãra 
que disse conhecer José Maurício Gardiiti Jú-n10r, já há algum aju9~( a ·amarrar o Governador (foto _fls. 858). Diz. 56 têi 
tempo. Confirma que o mesmo esteve em SéU -estabelecírne-nto. . percebido Qilson -sUbtrair mil dólares do quarto_ de John_. 
em companhia de Edilson Alves Carmo,' à qUêm reconhe'ceu · ' ·Após sair?m do qUàrto 'de JOhn·, 'Gilson foi olhan<Jo as 
em foto juntada aoS autos, e que realmente Maurício véO.deU-- port'a!; dos ·outros qu~rtos· para ver· Se-pOdia abri-las com a 
lhe mil dólares, e que _pagou J?OT tal moeda a quantia d~: . chave-mestra que possui a, até alcan~~~epl o quarto de n~ 704;. 
dois milhões e setecentos mil cruzeiros, e· qUe a cotação· do ocasiã? em qtie' Gilsôn abriu a porta, ,e_ irtgre~sai-àffi. n'Q quart'o 
dólar no dia 18 de maio seria de dois mil e set~centos e poucos ·, · do Govemadót. . - · · - · . 
cruzeiros, sendo qu·e-ó negócio foi feito: na manhã- do dia· · Disse acreditar qu:e o -GoVernador ao perceber que_ i~ 
19 de maio. Disse -que Maurício não mencióriou que os-dólares ser amarrado, deve ter pensado que seria· seqüestrado, e por 
pertenciam a Edilsoô, e que esta foi a prime"ifa- vez qú.é coin--_ ~ isso reagiu, oc-aSião em que foi agieâi4o a _soco's por Edilson, 
prou dólares de Mauríció, e que sabia que tal importânCia. · e e~ seguida Gilsori efetuou .uni dispa~O ~e ar~a- d~ fogo 
não deveria pertencer a Maurício qu'e.sOUbe estar desempre- con~ra o meSmo. Não chegOu :a·ver Gilson pegando dit;~heiro 
gado, e pot-isso acreditou que pertencesse a algum fan'lili:ar · · que est~va so~re 'o_ cx?340~mudb;. e ·após ·o primeiro disp.aro 
de Maurício. Alegou desconhecer a origem ilícita de tal moe- inclusive evadiu.-se_ go _quar.9juilto com'Edilson, e·.quandQ 
da. · já no·cotredor ouviu o segU.ridO diSParo: · · · · · 

Seu sócio Odivaldo Catão Teixelra-(flS.' 372) prestou de-· JAle'ga que·só veio a sabei- 'que a VÍ~iina er'a_ GoVernadOr 
clarações às fls. 372, afirmando não ter· tidO participação em· do J?Stado do Acre. quando assistia o jpgo do Br3.sil na ieleVi-
tal negóCio. · 'T - - ' · -' são; na ttianhii do dia 17 de maio. - · · 

Jomildo Ramos' Barbosa foi formàlmente indiciado nos Confirm.Óu que as Chaves us3das para entrar no hotel, 
autos (f!s. 415/423), tendo também confessado ter sido um após o roubo forma entregues a Edilson que as jogou· fora, 
dos autores do crime, sC do interrogado ·na• presença dÇ seu e que o dinheiro roubado e a armado_ crime fói-ãin' escórididas 
defensor. _ _ . ' ' __ --- -o- : : na Ca'iXa de luz da ·casa de Emfiio: Depois 'JomildO' infóríria: 

Coilfimi.a ter'sido convidado por Ed~Isó~ para participar ter têtirildo o' revólver dali e ·escondido na caixa d'água Ó~d~ 
do roubo ao hotel, sendo que indicou seú primo Agrtaldo veio a ser localizada. Confirma ter gastado com Edijson_cem 
Pereira dos SantOs cOmo a pessoa que ·pude-ria- arrumar urri mil cruzeiros dil iffiPoitânCiâ obiida cOm à venda dos dólares, 
revólver para a prátici do crime, sendo que Agnaldo e E~ilsor:t restando dois milhões,e_seiscentos mil cruZeiros, as quaiS pote-
foram buscar tal arma, alegando Jomildo que só veio a conhe_- riormehte escondeu atrás- do sofá da casa de Geniice L:icefda 
cer o fornecedor da arma, Jorge Alves, '3p6s sua prisão. SouZã (flS. 393), onde estava homiziado ao ser preso. 

Conta Jomildo as tentativas frustradas de entrada no hotel Informa que realmente quatrocentos ·mil cruzeiros .do di-
nos dias 10 e 13 de maio-, informando ,que D.a primeitá vez nheiro roubado fo~a éntregu_es ~Jorge Antonio AlyeS: como 
foram de ônibus, e na segunda utilizou-se da motocicleta do· pagamento da amia do crime·, e· os oti.t'roS cjuatrocentóS--mil 
namorado de sua prima Nilzinha, ou seja, Pedro Prado Souza cruZeiros alega tergasto quando esteye e~'colldido alguns dias 
(fls. 482), afirmando que o_mesmo desconhecia o fato de no Município de Santos·. _ ___ __ _ _ _'_ . ' 

que seria usada em possível prática de roubo ao_ hotel. Emílio de SOUza ·vitalino foi fOtmalmf:mte indiciâdo' Por 
Reconheceu na foto de fls. 241/244 a mochila de sua prática de crime de favorecinierito' re'al (f!s. 444/449). Em 

propriedade que utiliZOu para levar as meias-de nylon, -a -tesou-- s~u interrogatório, realizado na presença de seu defensor, 
ra e a faca, que lhe foram entregues por Gilson, a qual esque- Emílio confirma ter escondido a arma do crime e o dinheiro 
ceu no quarto de John, conforme foto âe'fls. 840. Já no dia roubado na caixa de luz _de sua casa, atendendo pedido de 
do crime Jomildo informa que Edilson fOi "cOin sua moto levan- Edils_on, tendo_ conhe-cimento inicialmente que o dinheiro fora 
do Gilson na garupa, sendo que em tal OCasião· Jomildo se obtidO por Gilson e Edilson num roubo a um hotel, e no 
utilizou da moto emprestada de José Roberto de OliVeira finál da tarde do dia 17 de maio, o ptóprio Edilson lhe contou 
Souza~ vulgo, "Bel'', ·a quãl foi pedidã- émprestada por Edif- que havia roubado o dinheiro de hóspedes do Hotel Della 
son. ---~------ Volpe, e que em tal ocasião teriam matado uma pessoa, a 

Confirma ter escillado o muro, retiradõ a tranca de madei- - qUal através do noticiário da imprensa Edilson veio a saber 
ra existente atràs da p·orta da rua Anton~o- Cã.rlos, e aberto tratar-se do Governador· do Acre. 
a mesma com uma chave que lhe fôra foiriecida por Gilson. Disse não saber quem escondeu a anna do crime na caixa 
Informa que realmente estava em tal ocasião com apenas d'água, mas informa que Edilson chegou a dizer-lhe que a 
uma luva de cor branca, usada para pilotar motocicletas, na arma estava em tal lugar, e que "se algo lhe acontecesse" 
mão direita. Observe-se que a impressãO dígito-papilar de deveria retirar a arma dali e enterrá-la. 
Jomildo encontrada na porta de vidro do salão de beleza Afirmou não ter ficido com qualquer parte do produto 
do_ hotel, corresponde ao dedo mínimo esquerdo (fls. 309). do roubo, e que não tinha conhecimento que Edilson. Gilson 

Após Gilson abrir as- portas de vidro do-salão, alc8nçaram e Jomildo iriam praticar roubo de hOtel antes dos fatOs~ 
o salão de convenções, que estava com a porta aberta, até Carlos Alberto de Oliveira Andrioti foi formalmente indi-
chegarem ã escada de incêndio, o terraço do hotel, e final- dado nos autos (fls. 450/456), sendo que em seu interrogatório 
mente o sétimo andar. disse que conheceu Gilson quando o mesmo trabalhava no 
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Hotel Della Volpe, c que em 10 de maio recebeu teleforierila 
do mesmo, o qual disse que possuía a chave-mestra do sétfmo 
andar, a qual subtraíra enquanto trabalhava no hotel, e que_ 
queria que Carlos lhe arrumasse a chave da porta da rua 
Antonio Carlos, a qual Carlos disse ser difícil de conseguir. 
Carlos então sugeriu a Gilson que -entrasse por uma das janelas 
que dá acesso a piscina do hotel, pois já reparara que a mesnia 
fora deixada aberta, e Gilson concordou dizendo que Carlos 
não iria sair perdendo. Na terça-feira, dia 12 de m~o, GiJs,on. , 
voltou ,a ligar, dizendo que não conseguira entrar· no hotel, 
porque havia muito movíme"n'tó na 'região. Na sexta-feira, dia 
15 de maio, ·quaildo safa para almoçar Carlos avistou Gilso_n 
próxiino a um'a banca de jornaJ localizada defronte do __ hotel._ 
Em tal OCasião Gilson pediu a CarloS pira. arn.iriüu'-lhe. as· 
chaves da porta da rua Antonio Carlos e das duas portas 
de vidro do salão de cabeleireirOs do hotel._ Carlos concordou 
em arrumá-las, ficando combinado de entregá-las a Gilson 
quando saísse do serviço às l5h20min. Carlos então apanhou 
tais Cha,ves que estavam guardadas_ na gaveta de urna If.lt?Sa 
que fi~ ,no corredor ao lado da porta da sauna, e ao sair 
do serviço por volta das 15h40rnin., as entregou a Gilson, 
esclarecendO que Gilson não perguntpu quem seriam os hóspe
des do sétimo andar, e Carlos também não teria condições 
de iriforrhá~lo, visto que também não se 'intei"eSsóú em saber. 
Gilson comentou que já havia ari"uri:tado um revólver. para 
a prática do roubo, e que se desse certo Carlos_seria contem
plado com uma parte do produto do roubo. No dia 17 de 
maio Carlos informa que estava de folga, e assistindo televisão, 
veio a saber do roubo ao americano e da morte do GoVernador 
do Acr'~. logo imaginando_ que Gilson fora- Um dos autores 
do crime ... 

Gilson José dos SaritoS foi novamente interrogado (fls. 
485/486), ocaSião ein qUe confirmou os_ info_rmes __ fcü:n!!c1d.ós 
por Carfos Alberto de Oliveira Andrioti (f!s. 45.0). Disse que 
realmente tentou entrar no hotel no dia 10 de maio, só não 
o fazendo porque havia muito movimenfo- na região, o que 
impossibilitou de escalarem o muro e entrar por uma das 
janelas do salão onde fica· a piscina do hotel. No dia 13 de_ 
maio, outra 'tentatiVa frus_trada, por que apesar de Carlos 
já ter deíxado uma das janelas abertas, verificaram que pOde
riam ser visto_s_pelo vigia do prédio de frente, sendo que 
em tal ocasião forçaram a poitã. e não conseguiram abri-la. 
Confirma que pegou as chaves da porta da rua Antonio Carlos 
e das duas portas de vidro do salão de beleza. com rua Antonio 
Carlos na tarde do dia 15 de maio, e só pediu tais chaves 
porque tinha conhecimento de que a porta do salão de conven
ções e as outras portas existentes até chegar-se a escada de 
incêndio permaneciam apenas encostadas. 

Retificou seus iriforme_s ant_eriQl'es quanto a autoria dos 
disparos, esclarecendo ter sido o autor dos dois disparos que 
atingirirri O Governador, narrando que o primeiro fOi' e-fefUado 
quando o Governador estava deitado na cama, seguro por 
Edilson. e o segundo quando o Governador mesmo ferido 
conseguiu levantar-se e Gilson apontou a arma em sua direção, 
e o Governador tentou segurar a mão de Edilson que empu
nhava o revólver, tentando levantá-la para cima, ocasião em 
que Gilson novamente acionou a arma não conseguindo perce
ber se atingiu o Governador. 

Consoante Laudo Necroscópico de f!s. 735n47, foi o Go
vernador Edmundo atingido por um projétil ao nível crânio/ 
tangencial, e por outro a nível torácico, de frente para trás, 
de cima para baixo e da e_squerda para a direita, sendo a 
·~causa mortis" hemorragia interna traumática, a nfovel torá-

cico, provocada por ·i~s~rumentq pérfUro-contundente- (pro
jétil de arma de fogq). Constatou-se _a ausência recente do 
canino superior direito, o qual foi_ enc.ontr-ido no- assoalho 
do quarto do Governador, conforme foto de fls. 856, perdido 
em virtude das agressões sofridas pelo ÇJovern·ador, as quais 
foram covardemente praticadas por Edilson Alves Carmo. 

Confirmou ter subtraído do quarto de John cinqüenta 
mil cruzeiros em dinheiro, e não sabe ao certo se subtraiu 
mil ou mil e cem P,óla,r~s de tal quarto, sendo que conforme 
Edilson seriam mi~ dólares. Edilson também foi quem lhe 
dis_s~ .cíue o total de cruzeiros roUbados~f9Í'a,m oitocentos mil 
cru~iro&, e, portanto,_ setecentos e cinqüenta mil cruzeiros 

. teria.m sido subtraídOs do quarto do Governador. José Mau
rício_ Gardini Júriiqr foi formalmente indiciadO por "práfícã 
de. receptação culposa (f!s. 4611465). Em seu interrogatório 
infor.ri:toU ser amasiado com a irmã da namorada de Gilson 
José dos Santos, conhecendo tambéiÍl Jomildo, Edilson e Emí
lio. InforrÍla que nO dia 18 ou 19 de maio fOi prOcurado por 
Edilson e Emílio, e Ççlilson lhe perguntou se sabia de algu_ém 
que comprasse dólares, ocasião em que Maurício disse que 
poderi~ ser que o pessoal da padaria comprasse. Alega Mau-

. rício que Edilson não mencionou onde arrumara os dólares, 
sendo que então o ne_gócio foi feito com o comerciante Mauro 
Gonçalves da Silva, a. quem Maurício conhecia por ser fre-guês 
de seu establecimento comercial. Edilson então juntamente 
com Maurício foi aO-estabelecimento, e Maurício foi ao estàbe
lecirilento, e Maurício tratou do negócio com Mauro--rece
bendo_pelos mil dólares de Edilson, a quantia de dois milhões 

. e setecentos mil cruzeiros. 
. Maurfcio afirma que_ desconhecia a origem ilícita do -di

nheiro, e que nada recebeu de Edilson pela vellda dos dólares. 
Esclareceu que apesar de Mauro saber que não tinha condições 
de possuir tal soma de dólares, não chegou a perguntar sobre 
a pro-cedência do dinheiro. Maurício também alega não ter 
questionado Edilson SObre a origem da moeda, alegando acre-
ditar que fosse de familiares de Edilson. · · 

Afirmou só ter tomado conhecimento de envolvimento 
de Gilson, Jomildo e Edilson no crime após sua prisão quaitdo 
veio a saber da origem ilícita do dinheiro. 

Agnaldo Pereira, dós Santos, vulgo ''Grilo", foi foi"mal
mente indiciado (fls. 467/468), e em seu interrogatório con
fessa que tinha conhecimento quando pediu o revólver empre- -
tado a Jorge Antonio Alves, em companhia de Edilson, que 
a arma seria utilizada na prática de roubo a um hotel. Disse 
que só emprestou a arma porque disse que também partici
paria do roubo. Informou ter acompanhado Edilson à casa 
de Jorge após os fatos, ocasião em que Edilson disse que 
nãO poderia devolver a arma, e entregou quatrocentos mil 
cruzeiros a Jorge, e o motivo da não devolução seria porque 
haviam matado uma pessoa durante o roubo. 

Agnaldo alega não ter recebido qualquer parte do produ
to do roubo, e que só veio a saber que a vítima assassinada 
fora o Governador do Estado do Acre, quando viu noticiário 
da imprensa após a prisão de Jomildo. 

Jorge Antonio Alv~~ [oi fOrmalmente indici3.do nos autos 
(fls. 473/478), tendo alegado em seu interregatório que das 
pessoas envolvidas no crime só tinha amizade com Agnaldo, 
e veio a conhecer Edilson quando este esteve em sua casa 
jUntamente com Agnaldo para pedir seu- revólver emprestado. 
Conta que tal fato ocorreu no dia 9 de maio, sendo que ambos 
disseram que precisavam resolver o problema do revólver, 
visto que precisavam resolver o problema do revólver, para 
praticar roubo a um hoteL Jorge alega que por confiar em -
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Agnaldo emprestou-lhe seu revólver marca Taurus, calibre 
38, n~" BK 32.435, e ambos _disseram que poderia "sobrar 
algum para Jorge". 

Quanto a origem da arma, Jorge infOrmou t~-:la_ coltiPr3.dó 
· há cerca de quatro meses_ de uma senhora (Eunice Pereirá 
pe .S.ouza -fls. 777), a qual lhe foi apreseritaifa por uma 
moça (Alda de Souza Rocha- fls. 672). 

.Após os_ fatos, Edilson novamente esteve na casa de Jor
ge, quando lhe deu quatrocentos mil cruzeiros e disse qUe 
não poderia devolver a arma, porque durante o roubo haviàffi 
ferid_o_ uma pessoa, e que teria perdido a arma na fuga. 

Prosseguindo-se as investigações para saber-se da origem 
da anna utilizada na prática do crime, cop.sultou-se a Divisão 
de Produtos Controlados do DEPC (fls. 437), obtendo-se in
forme de que tal arma encontrava-se registrada desde 24-1-84 
em nome de CarloS da Silveira Campos~ hão oonstaDdó ·fUrtO 
ou extravio (fls. 438). · · ·. -

Encetadas diligências apurou-se que--=eartos da SilVeira
Campos faleceu aos 22-2-86, consoante Certidão de Óbito 
<;le fls. 481. Localizou-se sua filha Marta Aparecida Sbo~pato 
de Campos (fls. 480), ·a qual informou·desConheCer se Cai: los 
teria vendido tal arma antes de seu falecimento. mas disse 
acreditar que tal fato possa ter ocorrido, pois a mesma não. 
foi encontrada entre seus pertences após seu falecimento. 

Investigou~se também os informes fornecidos -por Jorge, 
seildo que identificou-se a moça citada pelo mesmo, que teria 
o apresentado a uma senhora que vendeu-lhe a arma. 

Tal moça, ou seja, Alda de Souza Rocha (fls. 672), infor
mou realmente ter apresentado a pessoa 'de Eunice Peteira 
de Souza, a Jorge, visto que o mesmo disse que queria vender 
uma anna de fogo, e Jorge acabou comprando a arma pela 

1 soma de cento e cinqüenta mil cruzeiros. isto no início do 
corrente ano. -

Eunice Pereira de Souza (fls. 777) c_ÕÜfirmou ter vendido 
a arma para Jorge que lhe foi apresentado por Alda, em 
fevereiro do corrente ano. DisSe que: tãr ai'ma pertencia a 
seu filho Márcio, o qual a teria recebido de um inOfãdor 

· do bairro onde reside, como pagamento de um grayador ven
dido por Márcio a tal rapaz. 

Márcio Pereira de Souza (fls. 778) informou ter·ve-ridído 
um gravador, em janeiro do corrente ano, para seu conhecido 
de prenome Ricardo, e que tal negócio teria sido- preSenciado 
pela namorada de Ricardo, ou seja, Queila Nunes Guim:,trães 
(fls. 787). Como Ricardo acabou não arrumando o dinheiro 
para o pagamento--do gravador, ofere-ceu-lhe em troca um 
revólver de calibre 38, sendo que Márcio aceitou tal arma, 
apesar de saber da fama de marginal de Ri~do_. Enl fev~íreiro 

. sua genitora Eunice acabou vendendo a arma por cento e 
cinqüenta mil cruzeiros. 

· I:Õforffiou ainda que Ricardo teria sido "baleado" quando . 
praticava roubo em-25 de maio Próximo pasSado. De Márcio 
observou-se constar passagem por prática de rouboU. Jun
tou-se às fls. 779 pesquisa dos antecederite criminais. 

QueiJa Nunes Guimarães (fls. 787), citada por Márcio 
como sendo namorada de Ricardo, ao ser inquirida nos autos,
confirmou tal situação e também ter presenciado a transação 
do gravador entre Ricardo _e Márcio, confirmando que Ricardo 
deu a Márcio o revólver de calibre 38 como pagamento do 
gravador. Informou que Ricardo possuía passagens pela Fc
bem por prática de roubos, e que o mesmo foi vítima de 
homicídio em 25-5-92, apresentando a respediva Certidão 

_ de Óbito, cuja cópia foi juntada as fls. 788. 
! 

Assim, apesar das diligências desenvolvidas não conse
guiU:se comproVâr se a arma Utilizada no crime fôra vendida 
por Carlos da Silveira Campos. antes de seu falecimento, e 

---como já ditO, não c-onsta· regístto de furto ou extraviO da 
mesma. · · · -

Juntou-se ·ao-s a'utos tránscrição da entrevista· feita pefo 
repórter Hélvio Borelli da Rádio Joven Pan, com os indiciado 
Jomildo Ramos Barbosa e Gilson José dos Santos,- quando 
da apresentação dos mesmos, bem como de Edilson Alves 
Carmo e Carlos Alberto de Oliveii:'<i Andrioti à- imprenSa, 
no dia 31 de maio, onde Jonlildci e Edllson fornecem detalhes 
SObre a prática do crime; e GilsOn itÍclusivê confirniá que 
foi o _·autor dos dois disparos ·que atingiram o GoVernador 
(fls. 637 a/449). · 

PortantO, pelo apurado Edilson, Gilson e Jomildo subtraí
iam cinqüei:tta- mil cruzeií-qs· ~ ~niü ~dólares," bem como um 
óéulos de sol do quarto de John Franklin Jones, sendo os 
_O~ulOs encontrados posteriormente no quarto do Governãdor 
onde Jomildo deixou-o cair no assoalho, sendo devidamente 
avaliado em ·cento e oiten:ta :n:til ,cruz_e~r~~ _(fls. 689). -Do 
quarto do Governador subtraíram seteçentos e cinqüenta mil 
CiuZêiros. Recuperou-se dois_ milhões e seiScentos mil cruzei
ros, provenientes da venda doS mil dólares roubados do ameri- · 
cano (fls. 717), sendo que do produto total do roubo, Edilson 
e Jomildo gastaram quinhetos _mil cruzeiros, e quatrocentos 
mil cruzeiros entragaram a Jorge Antonio Alves como paga
mento_ da arma do crime que lhe pertencia. 

Pelo apurado nos autos Carlos Alberto de Oliveira An
drioti, Agnaldo Pereira dos Santos, Jorge Antonio Alves, 
tiveram participaçãO nõs- cffriies p'rat'i.Cados por J omildo Ramos 
Barbosa, Gilson José dos S~ntOs--e Bdilson Alves Carmo, 

·sehâo então indiciados por cc-autoria nos crinies·; e -todos 
pot ptática de crime de formação de bando ou quadrilha. 

· Quanto a ErriOio de Souza· Vitalino apurou-se não ter 
envolvimento em tais crimeS, sehdo indiciado por prática de 
favoreci~ento real, e José Maurício Gardini Júnior por prática 
de crimes de receptação culposa, também não ficando compro
va~o s.eu envolvimento nos crimes· de latrocínio. quadrilha 
ou bando, motivo pelo qual solicitou-se.ao MM. Juiz de Direi
to Corregedor da Polícia Judiciária ·e· DIPO autoriZaçãO para 
liberação dos mesmos (fls. 681), e após a devida autorização 
(fls. 682), expediu-se os devidos alvarás de soltura, sendo 
os mesmos colocados em liberdade (fls. 683/684), esclarecen
do-se que não registram antecedentes criminais (fls.-068.-e 
~- ' 

Quanto aos outros indiciados- repreSentou-se pela decre
tação da prisão preventiVà dos mesmos, devido a prátiç:a de 
tão hediondo crime (fls. 6921699), sendo acolhida pelo MM . 
Juiz Corredor após manifestação favorável do Representante 
do Ministério Público (fls. 70lv e 7031714). 

Gilson, Edilson, Jomildo, Carlos Alberto, Agnaldo e Jor
ge foram então recolhidos na C3.sa de Detenção (fls. 760, 
763, 766, 769, 772, e 775), onde'se encontram" a disposiÇão 
da Justiça Pública. 

Isto posto, esclarecidas as circunstâncias, motivo e autoria 
do crime, submeto os autos a douta apreciação de V. Ex~, 
e do digno Representante do Ministério Público, para as escor
reitas considerações, protestando pelo envio posterior dos lau
dos de exames de corpo de delito requisitados. 

É o relatório. _ _ 
_ São Paulo, 19 de junho de 1992.-:- O delegado de Polícia 

Títular da Equipe "F" - Di v. de Homicídios. - Jurandir 
Correia de Sant' Anna. 
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MARIA HE~ENA DEGE~O JULIO 
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. - . E•-c:rlvio <i> 

Cartório do 13; Of{c:io CRIMIN~ 

da c:ldade de SAO PAU~O 

na forma dlil lRi, 

Quarta-feira 17 2289 

í't,:JLO 
Oiretor <a) do 

CERTIFICA, atendendo solicita~ão, 

que pesquisAndo dados do processQ ***409/92-

em que figura come réu JOMILDO RAMOS BARBOSA 

Filiac:Ão• MANOEL CATARINO BARBOSA 
JUVELINA XAVIER RAMOS 

Natural de JEQUIE 

Estado Civil: SO~TEIRO 

v~rificou constar. o seg~inte: 

Data da d istribuic:ão: ·: 29ile69'92 

Data do delito: 17AJS/9e 

R.G. nQ 17.937.313. 

e 

Estado: BA 

Nome Is) da Is) vítima Is>: JOHN FRANKLIN JDNES e 

Data da denuncia: 29'/-.06/92 D.a._~a do Recebimento da Denu"ncia: ifi1~7~92, 

Artigo Is)' 157,§22,! E ll,E ART.iS7,§39,U~TIMA FIGURA,NA FORMA ARTS.29 
"CAPUT" E 69 DO CP: 

OBS. :DECRETADA PRIS~O TEMP.P/30-DIAS EM~7-.S.S2,COM MAND.PRIS~O NA 
MESMÃ DATA. DECRETADA PRIS~O PREV-~. <DIPO> EM 12.06. 92 .MANO .PRIS210 EXP . 
iS-46..82 E .. Clli1PRIDO NA MESMA DATA.PROC.EM ANDAMENTO,NA.,FASE DO ART.499 
DO CPP.OBS.CONSTA NOS AUTOS COMO' VITIMA FATAL O 'GOVERNARDO 00 ACRE, DR. 
EDMUNDO PINTO_ DE no NE'T('!. NADA ...., • ., . 

Eu, LUCIANO ROLLO 

EsCrevente, 

Escrivão <ã) Diretor (a), subscrevi. 

CA}lTÕRt& 0013-" OFÍ<:'<11 

t..." ~~ t~z\1., DA COMA R C'.\ L::: 
~SXO PAULO- CAPiT.'. ! . 
.MAt~:tA. 1-:~<t. oaa.o .;::::_;.1 

é verdade e da fé. E~3. 

a impres§io. Eu. 

----MÃRIÃ-HELENA-·DEGELo-J~Io 
Escrivão <ã) Diretor <a> 
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PODER 
CE/lTIDIIO 

t\ •. ~-! ... ' .. j ... \(..,t. 

JUDICIARIO - SilO PAULO 

Março de 1993 

PAULO 
MARIA HELENA DEGELO JULIO 

DE j\NT~J;!2Jt!ITE3. CRjMJNA!a. Q 
UU t.S 1 ADO Ut SA 

E11erlvlo <11 Dlretor (ai da 

C•rtório da 13Q Oficio CRIMINAL 

CERTIFICA, atendendo •oliclt&~io, 

que Pesquizando dados do processo ***409/9ê-

em quR flsur& como réu EDILSbN ~LVES CARMO 

Filia~io' ROMIIO CARMO FONSECA 
MARIA DA GLORlA ALVES CARMO 

Natural de SilO PAULO 

Estada Civil, SOLTEIRO _________ Ida<!.e_c__ 24_-"l5t'72 Co~, BCA, 

VeriTícou const.ar c seguint-.: ·\: ---·--. -~ . 
;"f· ·,r--,·· 

D,;ota da distribui~ão, 2'1'1'00/92 1 L ' J ~ ,: I 

Data do delito' 17J'e51'9a,__ t ::::;,..; '{/ 
I . ~~ . 

Nome (s) da (&) vítima (s), JOHN'FRANKLIN JONES e 

f ~~~ ' 
Data do Recebimanto da Denuncia: ~~7~92~ Data da denuncia, 29to6192 

' f- f -
A~~Ã~~T~."~'6/~b·~·I E II E ARTfi57,§_3/.~~FI.GURA,NA FORMA ARTS.29 

A si tuaç:ão aroc:essual ~ nesta -dat:. f é -a ·sQ9~~ ·· 
~-· 

OBS. •DECRETADA PRISZIO TEMPORARIA >P/30 DI~S EM 27'->1)5-92,COM MANO. PRISI!óO 
NA MESMA DATA.DECRETADA PRISZIO.PREV. '1DIP0) EH 12.06.92,~ MAND.PRI
SilO EH 15-!!16-92 .E CUMPRIDO·NA MESI1A-tlATA;PROC.Ef1 ANOAHENTO,NA FASE DO 
ART.499 DO CPP.OBS.COSTA NOS AUTOS COMO VITIMA FATAL~ GOVERNADOR DO 
ACRE,DR.EDHUNDO PINTO DE OLIVEIRA NETO.NADA 11~IS: 

Eu, LUCIANO 

Escrevente, 

~ ferido 

ROLLO 

pesqui denciei 

_ .... ..:_· -
·--·.... -· 

· 10 :!.FIO 
~.PA '&MARC.\ O 
. uQ lruitt>- CAPIT.l.!. 

lll'itiA HafNA D€GB.O ... ·,,_;.~ 
' E~CII'h'l. Datara 

é verdAde e dA fé. Em 05~~& 

a impressio. Eu. 

Escrivão <ã> Oiretor <a>, subscrevi . 

------r:iiim-i=iEü:Aüi:rõ _____ _ 
Escrtvio <i> Diretor <a> . 

. l 
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. I'ODER ~UDICIARIO - SilO PAULO 

' ·~tu. r. r·,f. -~~~f~11.&. ~~~~ocRB'r"t~o 
MARIA HE~ENA DEGE~O JULIO. Ee~rivlo lll 

PAULO 
Diretor <al do 

Cartório do 13; Oficio CRIMINAL 

da cidade de SAO PAU~O 

CERTIFICA, atendendo solicita~ão, 

que pe5quis~ndo dados do processo ***409/92-

em que figura ccmc réu CAR~OS ALBERTO DE O~IVEIRA ANDRIOTI~ 

Filiacic: JURANDIR ANDRIOTl .. 
DIONISIA APARECIDA ANDRIOTI 

Natural de 

Est~dc Civil: AMASIADO Idade: 18~~4 Cor: PARDA -----
Verificou constar c seguinte'i. , __ ~ 

. t .• 
D•t• da distribui~ic: e_9,oebi'92 

Data de delito: 17+e5~2- / 

\ 
t . 

-r-~)--., 
L~ . 
:;-~~~(' ~ 
. " 

' Nome (s) dA <s> vítima Is): JOHN FRANKLIN JONES e .... 

Data da denuncia: 29/06792~ ~~t~ ~~-Rec~im~tc .da Denuncia: ·~~~2 
~ . ,; t \ //' 

Artigo <s>: 157 ,!122;I E IVE AR1!.157 ,§3ii,U~TIMA:Ft6URA,NA FORMA ART .29 
CAPUT E 69,CODI.GO P~NAL. ~ t .", ··?: í \- '· . 
·A situa«;ic proces~u.T·; ::neSta daU..,: é .a ~.sJ;,;.''é'é: '1 

.: :' 

-

Eu, ~UCIANO RO~LO ~eferido 
Escrevente, pesqui~~enc1ei 
Escrivio <ã> Diretor (~). subscrevi. 

a impressio. Eu, 



2292 Quarta'feirà 17 

··rr:Jr·r ''.·/~·L 
MARIA HELENA 

. DIÁR{Q J:).Q.Ç<?NGRESSO NACIONAL (Seção ri) 

Cart6r1o do L3Q Ofl~io CRIMINAL 

da cidad• d• BAO PAULO 

Março de 1993 

PAUlD 
01r•tor Cal do 

CERTIFICA, at•ndendo salicitacãc, 

que pesquisando d•dos do processo ***409/92-

em que fisura como réu AGNALDO PEREIRA DOS SANTOS 

R.B. nQ 2~.~47.382, 

Filia~io: GILDASIO DOS SANTOS XAVIER 
AGNOLIA DAVID.PEREIRA 

Natural de SAO PAULO 
• 

Estado: SP 

Estado C i vi I: SOLTEIRO ld~d~=--~~-08/73 Cor: PARDO 

Verificou constar ·a· -sasruínte\ . \ ;;---- [. 

Data da distrib~~ao: '~6l.ri2~ : l. V ) l~ 
Data do dalitat 117/~/~2''~'\ :, l J ~- t 
Nome <sl da (sl vitima <sl: .ilOHN kNI<LIN JONES e 

. -· "'·~ t -q~. ..... ! 
Data da denuncia: 29/0b/92 Dat• do Recebimento da Denuncia: ~~7~2 . ·- . : r 
Artigo <sl: 157,. 22,I E II,E ARTr15J-.§ 3Q,UL.TIMA'FIG.,NA FORMA DOS AR-
TIGOS 29 "CAPUT" .c:F: ·6'! ;DO .. CP_ : ~r , · ~~ J. :: .. 
A sit - · · 
- . - ... , --~- 1 ~--.:.,. ; . t . /' ' -- ._.. 

.ERIS. TEMP .30 .05.92 .PRlS :PRE\7 .Eiot'.il!f.:Õ6..S2 .JliPO.MAND.EXP .1S...C6-92. CUMPRI 
DO NA MESMA DATA.EM ANDAMENTO..NA . .F.ASE""''.ART.499 DO CPP.OBS.CONSTA CO
MO VITIMA FATAL. O SOYENAOOR:::DO"ACBE ;DR'; Elli"'UNOO PINTO' OE .'ALMEIDA NE;TO. 
NADA MAIS. ·. . - J . /-·. · . . ... ,. 

---- - .. - - ·;..;... ~t·· -..... - -

Eu, LUC I ANO ROU.O R 

.:":.:.DA ro.•: '~ 
SÃOP:.~::.., r-·!)-_ 

.. ~r.:-~·-t; DI~'"'• 

.~ M.\JUL.,J. 
···~J t-~.~· 

v•rdade v dA fé. Em O~Ae~93. 

Escrevente~ idenciei A impressão. Eu, 

Escrivão <ã) Diretor <•>, subscr•vi. 
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PODER JUDICIAAIO - sao PAULO 

TRIBUNAL DE J~~VrE'ADE~t~P,'T1.E~cJA 1~.~A 1~r>. ! 1 ~_::_0 
MARIA HELENA DEBELO JULIO Escrlvla <11 Dlretar lei da 

Cart6rla da 13Q Oficia CRIMINAL 

da cld•d• d• SAD PAULO 

na forMa da lei, 
CERTIFICA~ •t•ndendc aolicitaçio, 

qye pesquisando dados do proc•••o ***409/92-

em que figura como r•u JORBE ANTONIO ALVES 

Filiaclo: 

Natural d• 

JOAO BOSCO ALVES 
FRANCISCA MARIA DE JESUS ALVES 

SaD PAULO 

Estado Civil: ~MA~!~DD. _____ _ 

. -----'' .. -~ . 

• 

OSS.:DECRETADA PRI5a0 .TEMP.~DIPOI-~-30~S.9a,SERVINDO O OFICtO COMO
MAND.PRIBaO.DEC~TADA PRfSZIO..!!RE!l.:itDIPOl .-Efl 1a.06.9a,COM MAND.PRISaO -
EXP. i :!I. 06 .92'lH::UI1PRIDQ "NA -<tlESI'IA'IiATA :t.IB.f'ROV. El'l 14. OS ,92, COM TER!10 E 
ALV.SOLT.NA MESMA-DATA:PRDC.EPI ANDAI'IENTO,NA FASE 00 ART.499 DO CPP.OBS 
CONSTA NOS AUTO? ,COI'!O VITIMA .J:.f\TM:-Q._GOIIERNADOR_QO ACRE. DR. EDMUNDO PIN 
TO DE ALMEIDA NETO.NADA MAIS. -

Eu, LUCIANO 

Escrevente, 

··_ .... 
~:->·. ... ·.;.-

f•rido 

RDLLO R 

pesquis p denciei 

Escrivao <~> Diretar (a), subscr•vi. 

... -.........:... 
-:"~:----

CF..IJiili:;~.:. DA co:: ~_;_ 
slO p::::•·. -::.r:
r..vr:~ H~'..D:-: r.:t::~ - .::. 

Eacn•.4 Dwctou 

Jlfi.IA JjOSIEIA• 
• v•rdad• • da fé. E• 0:5/031-.flloW ~"""-· 

a impressão. Eu, 
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F'ODER JUDICIARIO - SliO F'AU1.0 ·- ...,.. ... .,..,._ ....... 
·r r ...... -:=.,. i:E:RT.JtlliO DE fiNTECE~NT.Ell ,f;RII~IIti/II8 •o "'·A···:U:·- ·'o- . · ., 

'·. --: ;IC/, ~·U .. E!:>If...lJ,l l)!: :;;A p L 
MARIA HELENA DEGE~O JULIO ' E•crlvla <11 Dlretar (ai do 

Cartório da 13g Oficia CRIMINAL 

da cidade d• BAD PAU~O 

na forma da lei~ 
CERTIFICA, atendendo •alieita~io, 

que pe5quisando dados do processo ***409/92-

em que figura como réu JOSE MAURICIO GARDINI JUNIOR 

\ •-. R.G. nll 

Filia~io' JOSE MAURICIO GARDINI 
MARTA DO NASCIMENTO GARDINI. • 

/ 

/ 17.612.374SF', 

Natural de SliO F'AU~O Estado, SF' 

Estado Civil, AMASIADO Idade, 19/06/ó9 Cor' F'ARDA 
-~----_;;==----...,..., . 

_,><~,_,.-o·~·?'"'; ,;- ;~··· ---) 't 
Data da distribui~lo: 29~6+92 ~ 

Data do d•lita.'-.17~192"-.. ··, . l, · L .. ,_· :-V / 
. ..... \ ··- ~ ~ -

Nome <si d• (&)vítima (s), JOHN FRANKLIN JONES e 
.... ~...... t. 

Da. ta dA danunc i&: 29·}-96192. Dat« de Recabi~ento da Denuncia: 

Artigo <si' ! - ' 180 ,til-'1, NA FORMA ART . E9 "CAF'UT • DO CF' • 
. . ~ 

/) 
. . . . . t 

A si tuac;:io processuAl ;-n.;Sta data ílt · .. ~- f 

OBS.,DECRETADA PRISZO TEMPORARIA iDIPol El'l-3o·;o:5.92,SERVINDO O OFICIO-· 
COI'ICI 1'1AND.PRI5ao.SOLTU EM iOA6.92. lDIPOl .PROC.EM ANDAMEU.JO,NA FASE DO 
ART.499 DO CPP:OBS.CONSTA NOS AUToS~ VIT!I'IA FATAL Õ~GOVERNADOR DO 
ACAE,DR.EDI1UNDO PINTO DE ALMEIDA NETO.NADA MAI!= .. -. -

Eu, LUCIANO ROLLO AI 

··---·' / 

··---

CARTOii.IO DO 13.• OFÍCIC 

L P.JMIN.:.L DA 00!\1.-\RC.~ 
SlO PA:,L.Q- CAPITAL 
f.o:»t!A H~l.E'Nt. Da3EtO ..!.t .-; 

J:::..a;'l'l. Dt.ct.a 
cEl.l4 N!)GUEa;A 

erido é verdade R da fé. E• 0:5/03~ Mú. 

Escrivia (i) Dir•tar (a), subscrevi. 
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PODER JUDICI~RIO - sao PAU~O 
';::r 1•.:: L OE .Tff..~fllaer ~0EC~D~fl~8'1"'0'f:I'18SÃO PAULO 
MARIA HE~ENA DEBE~O JU~IO , E•o:rivlo <ll Diretor fa) do 

c .. rt6rl'ó do i3!õl Oficio CRIMI~ 

da cldad• d• SAO PAU~O 

CERTIFICA, at•ndendo soiiclt•cio, 

que pesquisando dado5 de processo ***409/92-

em que figura como réu EMI~IO DE SOUZA VITA~INO 

R.G. n!õl 1B.7B9.S7BSP, 

Filiacio, MANDE~ VITA~INO NETO 
IZASEL DE SOUZA ROSA 

Natural de SAO PAULO 

• 

SOLTEIRO~----------~l;d;&;d;•~·~· ~13~1~70 Cor, PARDA 

iPr:~ 
Estado Civil: 

Verificou constar o 'seguirite~. r-. 1 
Data da distribui~io: 29~~ 

Nome (s) da (&)vitima (5), JOHN FRANKLIN JONES e 
- •' ~~~.,.__,. I ,......__ ~ , . 

Datil da denuncia: 2.9.'0l:W92, ~&tA..do Recebime'\.to da Danunci.a: )f!rYt8~9e 
~ .;.1!1\~ ... /.' 

Artigo <s>, 349 DO ,CODIGO PENAL. v , . ,_...:.. ': . 
A situacão procl!..sual7 : .. ~~a-data 'J <t ~~<.,;-.}- ',: ;: / 
DREC.PRISAO TEMPORARIO DIP0.30~:..9e.SÉRvJNoo -J~ió-c0110 f'IANDADO DE 
PRISAO SOLTO El'l 10.b-92:.DIPO.I'ROCESSO -El'I.ÀNDMENTO NA ~~~DO ART .499 
DO CPP. OBS. CONSTA NOS AUTOS-t:OIIO VITIJIIA"'f'~TAL." O GOVERNARDO DO ACRE, DR. 
EDMUNDO PINTO' DE ALMEIDA NETO.NADA'HAIS. . . ~ 

~ /_.~ (,,/ 

---~~~---

é verd&de e d& fé. 

Eu, LUCIANO 

Escrivio <ã> Diretcr <a>. subsçrevi. 

CA 'uu 13." m'Tt lO 
CRIMINAL DA CO~HRO DE 
, ~PAU~·CAPITA!. 

· IIWDA~'- DEGao .::..rLIQ 

':--
- CI!IJA-

Eoo OS/~r_u-

------~ÃIHELENÃ~~-~-,~~~----------
Escrivio <ãl 



zzg6 ~Quarta-feira 17 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Março de 1993 

PODER JUD1C1AR10 ~ sao PAULO 

TP.IBUNtd. DE SfJsf{'reJ..C ~'b~1"6~11SÃO PAULO 
MARIA HELENA DEBELO JULIO E•cr1vlo <11 D1retor <•> do 

C•rt6r1o do i3g Oficio CRIMINAL 

n• .forma da lei, 

que pesquiaando dado• da proc•••c ***409/92-

em que figur• come réu MAURO GONCALVES DA SILVA 

R.S. ng :5.731.832. 

e Fili.ac;:lio: JOSE FERREIRA DA SILVA., 
FRANCISCA GONCALVES DA SILVA 

Natural de PEDRO BRANCA Estado: CE 

Est.ado Civil: CASADO· Idade: 24/12/Si Cor: BRANCA 

Verificou const~r c s•guinte:-} .~ • 
• ~ <. 

~,. ~ ,,.,c,W<do. ,,ç;;;., ' F ) ! 
Data do delito: "17/.6:5/~~' \ : I I t 
Nome <si da <s> vitt~• (si: .JdHN FRANK~IN JONES"e 

Oa.t.a da denuncia: 29/06/92'/ Data ~d~-~:ec:i;.n~o d~ Denuncia: 01/07/~ 
j ' ~ 
Í ~-~--L 

A situaç:io proc•~~ual.-n•~t.a- U&taJ •··•~~n~--~ 
Artigo <si: 180,11 i,DO CP. 

~ - ; . - . •. --.~------.. 
PROCESSO E11 ANDAI1ENTO~F DD--~T. 499 DO -C. PP. OBS. CONSTA NOS AUTOS 
COMO VITIMA FATAL O : DO.:DO. ÃCRE;OR.:::·EDf'IUNDO PINTO .DE ALMEIDA NE 
TO.NADA MAIS... ·, · .. ·:...;:._:-;:-]:à);-·-~-~----/ ~ / ~ .. -- --

Escrevente, pesquise 

Escrivio <ã> Diretor (a), subscrevi. 

--MARIAHELENk D ~ ~ IÕ ___ _ 

Escrivio <i>~~~) 
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PODER JUDIC!ARIO - S~O PAU~O 

RfHU!-:AL DE 'Jf.'en~DJ':' ~~_tNTJg~Df.1j'[_~ cr.~~~'!~c; PAIJLO 
MARIA HE~ENA DEGE~O JU~IO Escrlvio <il Dlr•tor tal do 

C&rt6rlo do 13Q Oficio CRIMINA~ 

da cldad• d• SAO PAU~O 

na .forma da lei, 
CERTIFICA, atendendo solicit•çio, 

qu• pesquisando dados do proces~o ***409/92-

em que figura como rRu GI~SON JOSE DOS SANTOS 

/ 
R.G. nQ 23.304.380 

.. Filiacio' BENEDITO JOSE DOS SANTOS 
DORVA~INA ANJOS DOS SANTOS 

Natural de MATER~ANDIA · E&tado, MG 

Estado Civil: S~TEIRO Idade, 23/08/69 Cor' PARDA . '•·- ---- --··-..-·-~ ··-- . 

Varific:ou constar o sl!guinte: -

DatA d& dist;ibuic;:io G;,J,/92 \ r· . } ( 
D•ta do d•llt&'. ;!7/05/~'··,) Á ~ I' 

. ~, ... " t r-- ' 
Nome (si da 'tsl vítima <sl, JOHN FRANKLIN JONES e 

~. 
D•ta da denuncia,.29/06~2 Data do Recebimento da Denuncia: 01/07~2 

f 
Artigo (s), f~7,629,I E II,E 157,§32,U~TIMA FIGURA,NA FORMA ARTS.29, CA 
PUT, E 69, DO CODIGO.PENA~. i . ; 

f . t 
situ•c:io processuâ""l ,:. nest• d•t.~, :V a ses"li]rite': 

DEC.P.TEMPORARIA·POR'30.~IA5 EM 2Z-5-92,M.PRISAO MESMA DATA.DEC.P.PRE
VENTIVA,12.6 .. 92,M.PRISAO EXP...Et1...1~.-6....92,CIJI'IPRIDO NA MESI'IA DATA. PROC 
EM ANDAMENTO,NA FASE·..OO 'ART':409:i>o·CPP.OBS. CONSTA COMO VITIMA FATAL O 
GOVERNADOR' DO ACRE,OR:EDMUNDO PINTO DE ~IVEIRA NETO.NADA MAIS.7 

' 
·-- ~~ 

Eu, LUCIANO ROL~ RIBEI 

Escrevente, pesquisei 

... -··. -
;;:.----.....,_ ___ _.-: 

. . CAilTOIU'O 13.' rlf 
l'H-Il'UNAL DA C1>M ~R,. · 
. sX:> PAl'!J)- C.,c;'T . 

.... ~P·!. :.::!..fr.:. c~ca~ ::... 
~.cri·.'ll on ... t.on 

é verdade e da fé. EtD O~~ 

impres5lio. Eu, -•~ 
Escrivão <ã> Diretor <a>, subscrevi. 

-------------------·~~!~----------MARIA HE~ENA ~IO 
Escrivão <ã> 
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TJumnw o úi ... ·c:arso do 8r. Pduardo .t;;upficr o 
Sr: Nc..•lson \o\-'cdckin, 44\ Secretário, dt'ix.a a :c:u.ll•ira 
da prcsidencia, que é ocupada pelo Sr. Lucfdio Por-
tella, suplente de Secretário. __ _ -

O SR. PRESiDENTE (LÜcídio Portella) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador G~ribaldi Alve·s Fiillo .. 

O SR. GARII.IALDI ALVES FILHO (PMDB-RN. Pro
nuncia o seguinte discursa. Sem revisão_do_ orador.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores assomo, esta tarde, à tribuna do 
Senado para associar-me aos Senadores nordestinos -:- e até_ 
mesmo ao Senador paulista, Eduardo Suplícy - que denun
ciaram o agravamento_ da situação causada pela seca no Nor
deste. 

O problema é dos mais graves e está exigiÕ.do providências 
do Governo FederaL 

N~ minha avaliação e it~r do Senad9r Ney Suassuna, que 
, ocup-ará a tribuna em seguida, a Medida PrOvisória il9 313, 
que .será aprecia-da amanhã, às 10 horas, por· uma ComiSsão 
Especial Mista, não atende às necessidades do N ardeste com 
a liberação de Cr$ 200bilhões de cruzeiroS para toda a região. 

O estado é calamitoso; esses recursos não farão faCe 
à situação de verdadeiro desespero que toma conta da Região 
Nordestina. -

Sr. Presidente, quero, neste instante, dizer que há necessi
dade de que nos dirijamos ao Palácio- do Planalto, o-que 
já está sendo articulado pelos Senadores Mauro Benevides 
e Marco Maciel, na qualidade de Líderes do PMDB e do 
PFL~ Iremos ao Palácio do Planalto, numa comissão de Sena
dores nordestinos, para--dizer ao Presidente Itamar Franco 
da gravidade do problema e da necessidade da liberação de 
novos recursos._ A situação é de fome e de sede; há uma 
calamidade sem precedentes naquela região! 

Muito obrigado. Sr. Presidente.~(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a 
palavra ao nObre Senador Iram Saraiva.(P~U:sa.) ' 

S. EX~ não se encontra em plenário. -
COncedo a pálavra ao nobre Senador Ronaldo Aragão. 

(Pausa.) 
S. EX" não se encontra em ple~rio." 
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Suassunà. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB- PB.~ Pronuncia o se_guin
te discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores volto a ocupar a tribuna para falar sobre a calami
dade que se abate sobre o Nordeste. Hoje, a Cidade_de Souza, 
na Paraíba, foi irlvadl.da por mais de 1.200 pequenos produ
tores. No desespero da falta de água e da falta de comida, 
ocuparam aquele centro urbano com o intuito de, por bem 
ou por mal, conseguir algum recurso para alimentar suas famí-
lias. _ _ -

O sertanejo, Sr. Presidente, além de hos})hateho, é- por 
natureza honesto; sua palavra vale como ouro. Se um homem 
tradicionalmente criado dessa forma invade uma cidade para 
tomar, por bem ou por mal,_ mantimentos para levar à sua 
família, imaginem V. Ex~s o sofrimento pefo qual esse homem 
está passando! 

Recentemente, participei por telefone do programa ''Cal
. deirão Político", da Rádio Progresso, na Cidade de Souza. 
E realmente o caldeirão fervia. Ouvia-s~ o povo, abaixo do 
edifício da rádio, gritando: ''Comida! Água! Comida! Água!'' 

É um quadro terrível! Mas não ocorre só em Souza. 
ls~o está se_ repetindo no Rio Grande· do Norte, no Ceará, 

no Piauí, enfim, pOr toda a terra nordestina. 

Logo depois, participei de um programa, também por 
telefone, da Rádio Borborema, de Campina Grande. E o 
quadro não era diferente. Contáva~nos o articulista que rilaís 
de cem prefeitos_ invadiram hoje a sede da Sudene clamando 
por soluções. 

Desesperado, compungido, arrasado, pedi, juntamente 
com Dej:tutados pelo Ceará, o Senador pelo Maranhão Bello 
Parga e o Senador Cesar Dias nqs prestigiando_, uma audiéncia_ 
à Ministra Yeda Crusius. 

Ouvimos da Ministra que- ~oram liberados, por -Vía de 
uma medida provisória, CR$200 bilhões de cruzeiros para 
minorar a crise nordestina. Disse-me a Ministra que os-CR$100 
bilhões de cruzeiros aprovados em fevereiro não tinham sido 
utilizados. ~Desses CR$200 bilhões de cruzeiros. CR$ 100bi
lhões de cruzeiros já foram liberados e a outra metade irá 
e~ seguida. Preocupava-se a Ministra que 65% vão para a 
rubrica- de investimentos. 

O Sr. Lavoisier Maiã- Senador Ney Suassuna, V. EX" 
me permite um aparte? 

O SR. NEY SUASSUNA -OuÇo V. Ex', SenadorTavoí-
sier Maia. · 

O Sr. Lavoisier -Maia- Nobre Senador, tenho ido aos 
ministérios pat'a tratar de assuntO- idênti"CO, insistindo que a 
seca que lamentavelmente assola o Nordeste brasileiro, princi-. 
palmente nos Estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Cea
rá e Pernambuco é grave. Os reservatórios de_ água diminuem 
numa velocidade muito grande, causando um problema sério 
para o consumo humano e animal. Eu -disse a<? Mini~tro ~le
xandre Costa, na quinta-feira, que o_s recursos eram absoluta
mente insuficientes para atender às necessidades dos municí
pios do Nordeste~ A situação é de uma calamidade nunca 
vista; e a perspectiva, pior: rião chover. Inclusive, eu disse 
aos Ministros Alexandre Costa e Henrique Hargreaves que 
os recursOs eram abSolutamente insuficie"ntes. Este me respon
deu que os Cr$200 bilhões liberados -100 agora e 100 depois 
- eram somente para investimento, mas que enviaria uma 
emenda, que ~i~da não c~egou_, no sentido de que uma parte 
fosse destinada ao _custeio. Tta:ra-se de uma situação que se 
agrava cada vez mais. 

Assim, Senador Ney Suassuna, nós, do Nordeste, deve
mos nos unir para alertar o Governo que, em caso de calami
dade como essa seca, há uma obrigação constitucional que 
determina que o Governo Federal é o responsável pelo atendi
mento da comunidade. Este é o momento de nos unirmos 
para mostrar ao Presidente da República que a situação é 
mais grave do que se imagina. Solicitamos uma audiência, 
por intermédio do Ministro Henrique Hargreaves, ao Presi

-dente da República a fim de narrar a Sua Excelência a verda-
deira história. A realidade não é só de fome, é de sede, _ 
é de falta de água:, que é mais grave airida do que a- de fome. 
Os reb~nhos estão sendo dizimados totalmente naquela área, 
os recursos liberados são insuficientes e estão sendo aplicados 
de uma maneira inadequada. Senador Ney Suassuna, está 
na hora de, todos nós unidos, fazermos uma advertência 

ao Governo para que envie um representante à região para 
ver que a situação é ainda pior do que estamos falando aqui. 
Solidarizo-me, portanto, ao pronunciamento de V. Ex~ Va
mos, com esta união, defender, maTs unia vez, a nossa região 
já muito sofrida, como nunca na História do País. Muito obri
gado. 
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O SR. NEY SUASSJJNA- Muito obrigado, nobre Sena
dor Lavoisier Maia, pelo aparte de V. Ex\ que vem exata
men'e, endossar as minb~~ palavras. 

. Sr. Presidente e Srs. Senadores, 65% desses Cr$200 bi
lhões representam míseros US$ IOmilhões para quarenta e 
cinco milhões de pessoas. Isso representa absolutamente nada 
quando, só na arrecadação do IPMF, os bancos deverão arre
cadar US$750 milhões. Isso significa quatro centavos de-dólar 
para cada cidadão que está passando uma crise; significa 
Cr$30.000,00 por dia, três notas de Cr$10.000,00, sufiCiéntes 
para comprar exatamente três refrigerantes para sustentar fa
míliãs que são riumerosas. O nordestino não passa por essa · 
crise porque quer. ele não se humilha porque quer. 

E o Nordeste. Sr. Presidente, Srs. Senadores, não_ é pro
blema, o Nordeste é solução. Basta que haja von(ade política 
para se resolver, Se Israel, localizado numa região muitas 
vezes mais seca do que o Nordeste, conseguiu solucionar 

seus problemas, também podemos encontrá-la. Nos Estados 
Unidos, por exemplo, a Califórnia, que tem uni clima mais 
ou menos parecido com o Nordeste, é, hoje, um dos celeiros 
do mundo e, sozinha. responde pelo equivalente à sétima 
economia mundial. Portanto, bastam vontade e decisão p<>líti
cas, para que transformemos o Nordeste de pedinte a produtor 
privilegiado de frutas, cereais e tudo o mais. 

Então Sr. Presidente e Srs. Senadores, eu aplaudiria· 
o GoVerno' se fosse editada uma segunda medida provisória 
destinando à seca nordestina maior d~tação, porque estamos 
vendo uma hecatombe, estamos yendo pais de família andar. 
40 quilômetros para trazer para ·casa água contaminada com 
ameba e cólera. 

Portanto, pediria a cada Senador, como pedi da outra 
vez. que vestisse a pele de um cidadão desses para ver como 
se comportaria frente a tal situação. -

Sr. Presidente, Srs. Senadores, esperamos que o Governo 
Federal tenha sensibilidade para fazer uma destinação maior. 
Mas não paramos por aí. Conclamamos todos os Parlamen
tares nordestinos para que participem de um encontro, que 
ocorrerá ainda este mês, quando debateremos m_edidas de 
curto, médio e longo prazo para as soluções nordestinas. As 
conclusões serão encarn.in_h_a_d~_s_ aQ Senhor Presídente da Re
pública, através de minuta de um projeto, para que, de 
uma vez por todas, se resolva essa calamidade do Nordeste. 

Todas as vezes em que falamos em seca, os do Sul e 
Sudeste perguntam como anda a "indústria da seca", e suge
rem que sejam postos na cadeia aqueles que desviam o dinhei
ro destinado aos programas regionais, que visam minorar a 
vida daqueles miseráveis que ainda estão sofrendo _com a 
seca, os milhões de nordestinos que não têm culpa de terem 
nascido numa região onde o clima é inclemente, onde a elite 
é insensível e onde o Governo Federal, muitas vezes, faz 
vista grossa para o,que está ocorrendo. Duzentas mil crianças 
morrem de fome e de sede, por ano, no Brasil. É mais do -
que Hitler matou em cinco anos de guerra. E nós- deixamos 
que isso ocorra todos os anos!. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, encerro este pronuncia
mento dizendo que, se uma medida provisória fOr baixada 
pelo Presidente da República, aumentando os recursos para 
atacar a crise que hoje assola os sertões, o Cariri e os Estados 
nordestinos em geral, ela merecerá os aplausos de todo o 
Senado e toda a Câmara. 

Muito obrigado e _até, se Deus quiser. esse encontro em 
que nós, Parlamentares do Nordeste, estax:emos defendendo 
esse projeto, como subsídio à Presidência da__ R.epública. 
. Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR .. PRESIDENTE (Lucídio Portella) ~ Concedo a 
palavra aq nobre Senador Aureo Mello. 

O SR. AUREO MELLO (PRN - AM. Pronuncia o septe . 
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores ante a ameaça 
do querido amigo Senador Rachid Saldanha Derzi, de a~abar 
com o quórum da sessão, inicio_ fazendo um apelo a S. Ex~ 
que se mantenha firme dentro das diretrizes partidárias, por-
que o PRN é firme, e, miteni, n-a Comissão de Orçamento, 
garanti ás emendas do nobre e talentoso Senador mato-gros
sense, que estão aprovadas dentro do esquema feito_ pela~ 
lideranças e relatori~s. 

O Sr. Rachld Saldanha Derzi -Muito grato a V. Ex• 

O SR. AUREO MELLO- O assunto sobre o qual insisto 
em falar é horóvel, e o Senador Rachid Saldanha Der:Zi, tomo 
médico, inclusive, poderá atentar para este assunto, assim· 
como os demais Senadores aqui presentes, Ney Maranhão 
e Lucídio Portella. 

Insisto nesta matéria. porque não vi" a i"mprensã. publicar 
uma nota a respeito, apesar de eu ter tirado prospectos, excer
tos desse trabalho e. levado pessoalmente ao Comitê de Im
prensa. Não houve repercussão. 

A história refere-se ao câncer. Em 1967, aqui em Brasília, 
tínhamos os aparelhos M:MlOO e St&bilipam. Este quebrou-se 
em setembro de 1992 e o MMlOO ainda funciona. · 

Essas máquinas de_raios-X convencióhais têm tirlalidades 
diferentes (no·mundo moderno, essas funções são totalmente 
substituídas pelos feixes de elétrons do Acelerador Linear). 
Porém, em nosso meio, essas máquinas ainda são usadas em 
serviÇos considerado.s. como razoáveis. O MMlOO trata lesões 
superficiais como quelóides; o Stabilipam se presta, principal
mente, ao tratamento dos cânceres de pele. O MMlOO, máqui
na_ que funciona no momento, não substituirá o Stabilipam, 
quebrado há cinco- meses. 

A mesma máquina de cobalto de 1%7 vem funcionando 
no momento para o tratamento de lesões profundas. É especí
fica para o tratamento de tumores de mama, cabeça e pescoço, 
metá~tases da coluna, costelas, calota craniana, entre outros. 
No momento, poréni, essa máquina trata tOdos os tumores 

-e idalfrO-priadamente, já que é a única em funcioitatrieritó. 
EsSe aparelho atende a uma grande demanda de pacien

tes, utilizando funcionários técnicos trabalhando de 7 às 21 
horas. Mesmo assim, atende a um terço do número de pacien

. tes que senam--ãterididos com a presença de -cobalto e acele
rador juntos. 

O Acelerador Linear é de 1980. Esta máquina, além dos 
quatro anos para ser instalada, ficou parada mesll)o depois · 
da sua instalação, nos fins dos anos 80, por mais ou menos 
dois anos e meio, por falta de verba para o seu conserto. 

Atualmente, esta máquina encontra-se parada desde o 
dia 12 de novembro de 1992. Há problemas de refrigeração 
e com a importação de uma peça para o funcionamento do 
aparelho. (Relato da SIEMENS, companhia que mantém a 
ruãquína). 

Essa máquina é indispensável ao tratamento de tumores 
do colo de útero (o câncer mais incidente nas mulheres braSi
leiras) e tumores de abdómen (cólon, reto, canal anal, rins,, 
etc.) além de pulmão e outros. 

Outra calamidade pública nos anos 90! 
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_ Há ~~is ou nle_nOS-vinte ariõs, a giaõde-IDãiOr_ia dos hospi~ 
tats brastlezros destmados ao tratamento do câncer-usa o siste
ma AFrERLO:'-DING (Carregamento adistãncia), signiflean- · 
do qu~ o médtco e o pessoal de enfermagem trabalhariam 
com peças metál_icas colocadas tranqüilamente no paciente, 
e uma vez no letto, as_ fontes radioativas seriam,_ colocadas. 
Porém, nada se modifico~ no Hospital cte Base do- Dístrito 
Feder,al. No ato de se fazer a radiomoldagem, duran-te todo 
o penado de tratamento, médicos e enfermeiros técnicos 
físicos, todos se expõem desnecessariamente à irradiação, ex~ 
tremamente nociva à saúde. - - · . 

Esse procedimento é feito· na Enfermarià n\'- 3~2,":do 39 
~dar, e é extremamente doloroso para os pacientes. E preco
nlZado _fazê-lo ao nível do centro cirúrg-~co,_ em presença de 
anestes1stas (anestesia geral leve). _ _ . . .. 

A Fundaç_ão Hospitalar precisa adquirir o mínimo (SISte
ma AfterLoadmg) e melhorar as condições de braquiterapia. 

. fl:-pesar ?o desgosto dos médicos- da R:adioterapia e da 
Qu1m1oterapia, estas unidades funcionam de modo interli
gado. Devem e são !J,nidades independentes na maioria dos 
serviços de câncer no Brasil. Apesar de haver pedidos e expli
ca~ões constantes sobre a necessidade da separação, essas 
umdades podem se contentar apenas com projetes. Nada de 
concreto funciona no momento. . _ _ _ 

A Quimioteràpia do HospÜal de Base de Bra"sília funciona 
~penas ao nível de_ ambulatóf;io. Não há enfermarias para 
mtemação dos doentes. As quimioterapias são feitas rapida
mente, em condições bastante precárias, com pacientes sentã.
dos em cadeiras tipo consultório de ~~nJista, bastante descon
fortáveis, sem suporte de enfermaria. 

De ~cordo c.om i~fo:mações das indústrias que II!ê!~têm 
as máqumas de uradiaçao (como o Cobalto, o MMlOO e o 
Stabilipam, adquiridos em 1967), após mais de vinte anos 
d~ uso cont_ínuo, é aconselhado pela OMS (OrganizaçãO-Mun
dial de Saude) a colocação em desuso, pois há "fadiga" do 
material. 

Há exemplos bem caracterizados na Inglaterra e nos Esta
dos l!nidos de que o uso desses aparelhos nessas condições 
tem Sido documentado como causador de leucemia nos profis
sionais que _trabalhã.m diretamente cqm a máquinã. PortantO. 
essas má9um~ devem ser de_sativadas .e ~bstituídas por no
vas. D~v1do ~ falta de condições mín1mas, o ·s-e-rviço _único 
de radioterapia em Brasília, Distrito Federal, instalado no 
Hospital de Base de Brasília. funciona precariãrlléflte. Muitos 
pacientes estão se tomando inCuráveis (FPT- Fim de Trata
mento Paliativo) na fila de _espera e até· mesmo falecefldo. 
Muitos pacientes ainda na flor da juventude, portadores de 

. patologia e grau de doença 100% curáveis, em qualquer servi
ço ?e câncer razoável neste Brasil, devido à fila de espera, 
e~t~o se torn~~do FPT. São vidas dizimadas pela irresponsa-
bilidade de dmgentes. · 

O Sr. Ney Maranhão- Permite-me V. EX' um aparte? 

O SR. AUREO MELLO -Com niUita honra. 

O Sr. Ney Maranhão - Senador Aureo Mello, V. EX' 
traz ao Senado Federal, nesta tarde, uma denúncia muito 
grav_e, mostrando a falta de equipamentos nos hospitais da 
Capital Federal. Num ho•pita! <la in "'Ortância do Hospital 
d~ ~ase de Brasília, um et;,uipmnento ;Orno esse é iilljlfes
Cindxvel para o com.bàte a uma doença tão grave como o 
câncer. E que~ mai~ q)fre c e maic;. é prejudicado com a 
falta desses equxpamentos é a );K)pulação menos favorecida, 
é o povo que precisa procurar o hOSPital para tratar de uma 

doenç_a tão grave e q~e n3o pode ter seu_trafamente ínterrom
pido. Congratulo-me com V. E~ pela denúncia que faz, na 
certeza de que ela encontrará eco no Ministério ·da Salide 
ju~to a~ Governo do_ Distrito Federal, no -sentido_ dé qu; 
seJa devxdamente apurada o mais rápido possível. Parabéns 
a V. Ex• 

O SR. AUREO MELLO- Perfeitamente, Sr. Senador 
Ney Mararihão, muito obrigado pelas palavras de V. EX" 

Eu não teria coragem_ de insistir num tema tão crUcial 
e brutal como este, se não fosse realmente uma coisa de neces~ 
sida&~ imprescindível. A Secretaria de Saúde do Distrito Fede

- r'ál tem que tomar conhecimentO dessa matéria. Pretendo, 
inclusive, transformar em requerimento de informações esse 
assunto. 

O fato de eu estar trazendo tal matéria à tribuna é, a() 
mesmo tempo, um apelo que faço a essa imprensa que aqui 
está, sempre pronta a divulgar, que trate de pedir a atenção 
das autoridades para esse assunto. 

Apenas duas máquinas estão funcionando há rriaiS ou 
menOs três meses e não conseguem atender à demanda de 
pacientes, que aguardam na lista de espera. Porém, os seus 
neoplasmas, os seus cânceres não-param de crescer, não- são 
nada paCientes. - -

Em 1980, a Fundação Hospitalar do Distrito Federai ad
quiriu o Acelerador Linear. Essa nova máquina iniciava Bra
sflia no modernismo dos anos 80. Foi construída uma sala 
apropriada para o novo aparelho. Isso seria um passo em 
direção ao futuro promissor do tratamento do câncer no DF 
não fora pela espera de quatro anos...até que a máquina foss~ 
colocada em funcionamento. Já existiam a máquina e a saiã 
só faltava ligar o aparelho. Com_essa conduta, houve perd~. 
do tempo de ga~ntia da máquina e, Inesbidno seu-surgílhento,. 
o aparelho funciOnou sem as vantagens das garantias qlie teria 
se apenas fosse ligado quatro anos antes. - · -

Em 1967, o Dr. Juracy Couto Mergulhão. estabeleceu 
o serviço de radioterapia do DF, tendo sido enviado pelo 
Minístério da Saúde para essa missão. Esse ilustre mestre 
desenhou o modelo da Unidade Radioterápica da Capital Fe
deral. 

Com a implantação de aparelhos de Raios-X convefl
cional e Bomba de Cobalto, tornou-se necessária a construção 
de paredes especiais de concreto para impedir o vazamento 
da irradiação para fora da sala de tratamento. Com esses 
aparelhos, razoáveis para a épocã, tratar-se-ia todos os cânce-
res de Brasflia e cidades circunvizinhas de Goiás. · 

Nesta m~sma ~po~, o Dr. M~rgulhão ~onstrui'! º-apare
lho de braqunerap1a, para tratamento de câncer de colo de 
útero. Apesar ?e modelos mais apropriados na época, esse 
mestre constrmu - provavelmente em razão do custo -
9o próprio bolso, esses aparelhos. 

Em 1980, a Fundação Hospitalar do Distrito Federal ad· 
quiriu o Acelerador Linear. 

Esses dados me chegam de pesSoas que estão atuando 
na área e que trouxeram ensinamentos no~oS, razão pela qual 
eles próprios estão e-starrecidos, porque sem esse m31:erial 
de primeira necessidade, nobre Presidente Lucídio Porte lia 
-V. Ex~, que também é médico, sabe-, não há possibilidade 
de o tratamento cancerígeno, no Distrito Federal, ser feito 
aQequadamente. 
- . E por isso que estou repetindo a matéria que já trouXe 

aqut, o apelo e o clamor que já foi trazido a esta tnõUn3: 
por favor, que se divulgue, para qoe se tome conhecimento 
desses dados, para que o Distrito Federal, dirigido superior-
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mente pelo Governador Joaquim Ronz, que é um hoqu;~~ - Os -contrª~tes na área de formaçãO de recu·rsos humanos 
dignq e um verdadeiro estadista, urgentemente, tome conhec1~ são muito· grandes. Enquanto- a Eilgenharia Civil, como 'mos--
mente dessa matéria e não meça despesas, nem faça economia, trou- a i"êviSta Veja, tem excesso de profissionais; enquanto. 
para normalizar a situação do tratame"Qtoo cto·câncer no ~is~~ito - segundo a Federação Brasileira das· Associações de E_nge-
Federal que - como dü;,se em boa oportunidade o nobre nheiros, hâ hoje cem -mil engenheirOS desempregados no País; 
Líder do PRN, Senador Ney Maranhão -atinge mais os há, por outro lado, áreas específicas do mercado para enge~ 
pobres, os que não tem meio de se locomover desse Estaçlo, nheiros cóm grandes carêricias. - · · 
dessa Cidade, desse Distrito para outros Estados, para outros A ve_rdade é"que os'técnicos atualmente disponfveis~inde-
países, que ficam sujeitos àquela condição de FTP - Fim pendentêmente- dã- ()Uãlidade de sua formação, não atendem 
de Tratamento Paliativo-. tendo, ~s vez~s,_ac~mtecido_ ~<3:S?S , às-demandas do mercado ele trabalho e_m segme_ntos esped-- · · 
de morte por falta da aparelhagem adequada, que lhes permi- .. ficas da engenharia, nos quais o" B~asil é Carente. - -
tiria sobr.eviver dent_ro de um prazo .que fosse compatível c.om . . Esse descompasso ocorre, segundo avaliação do Interna-
o tratamento. _ tional Institute for Management Development; da Suíça, por~ 

Obrigado, Sr. Presidente, obrigado, CompanheiroS, pel~ que o B[asil é o Pãís, entre Os índustrializados, com a menor 
honrosa presença. (Muito bem! Palmas.) integração entre eiÍlptesa ~ es~ola; __ .. _ _ _ -:· _ 

, . _ Aos problemas de mau duectonamento âa fomiaçãO de 
O SR. PRESIDENTE (Luctdto Port~lla) --Concedo a.. nossa mão.;.de-obra, que acabam por resultar na insuficiência 

palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhae~, do número de técniCoS qualificados, em diversas áreas, ·so-
O SR. JUfAHY MAGALHÃFS (PSDB - BA. Pronuncia mam-se outros, como a baixa qualificação de nossos recursós

o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, S~. e Srs. Senad.ores, _ humailos; a redução ·doS gastos das emeresas em treirtam_ento; 
a revista Veja, recentemente, publicou matéria a respeito da _ a pequena taxa de renovação de nosso parque industriai; bem 
atual ocupação de cinqüe_nta engenheiros civis formados em corno o uso de técnicos -mais qUalificados em funções que 
1980 nas duas melhores faculdades de engenharia brasileiras; exigem menor qualificaçãO. · · 
a Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e a Escola Esses problemas todos deságuam na baixa produtividade 
de Engenharia da Universidade _Federal do Río de. ~_a_neirO, . . de no"ssá mão-de-obra, e vão reSultar· na reduçãõ da coinpeti-

A revista constatou que, dos cinqücnta engenheiros civis tividade de nossos· produto·s e no aumento da demanda pela 
formados naquela ocasião, apenas a metade continua'íu:rpro- automação industrial, pela assistência técní~à estrangeira, pela 
fissão. Os demais lançaram-se a todo tipo de atividade, desde importaç_ão de setviçoS técnicos e pela maior ·ímportação de 
a atuação no ramo da informática, até a avaliação de imóveis, tecnologtas. 
a fabricação de laticíriios- e-o comércio a y~rejq ,di;: rOJ,ipas, Corno conseqüência, o Brasil acaba ficando muito aquém -
autopeças, verduras, etc. ,·, _ _ _ =., , , de suas potencialidades. Para se ter uma iâéfa·ctas vantagens 

SegUndo Veja, "todos os profiSsionaiS- brasileiros foram que o investimento erlt"reCursos humanos pode trazer para 
de alguma forma tocados pela freada econômica dos ãnos o Brasil, basta lembr~r que estima-se em 11% do PIB, algo 
80, mas poucos acabaram tão influenciados pela "década per- em tomo de quarenta bilhões de dólares, o montante que 
dida" como os jovens que ganharam um diploma de Enge- poderia ser economizado de imediato, com a elimínaÇão de 
nharia Civil". desperdícios nas cadeias produtivas, pelo aprimoramento da 

O objetivo prinCipal da reportagem é demonstrã.r cômo formáção de nossa mão.,;de-obra. 
a ch~~ada ''década _perdida" afetou a vida dos profissionais --·FeliZmente, o GOVétnó começa a atentar pa:ra essas dis-' 
brastleuos, mas obliquamente, ela lança luz sobre u_m __ dos torções l!istóricas na fonhação de nossos recursos humanos. 
grandes proble~as que o ~rasil terá de ~nfrentar. se quis~r Um relatório recente dã. Secretaria de Ass4rito& EStratégicos 
tornar-se um pats desenvolvtdo: a adequaçao entre a form&çao da Presidência da República sobre o assunto, denominado 
de seu~ recursos ~umanos, em todos os níveis, e sua efetiva "Fo~maÇão de RecursOs_ Humanos Sustentável para a Moder-
necesSid_ade de mao de ~bra. . . _ .. nizaçâoAa PrÇ>dução"~ propõ~alguns ~ecanismos_de aproxi-

A ngor_. os engenhe1_ros abrangtdos pcl_a reportagem t_1ve- mação e maior sintonia."do_sctor formaçãO de recUrsos huma- _ 
ram aprovettamento maiOr que o da rnédta de engenheuos nos com as demandas da economia brasileira. 
<:!vis que se fo~mam no Pa!s, utna vez que, segund_o os·e~~ecia- Já não é sem tempo. :É preciso que o Governo_ !orne 
listas~ o B:as1l forma tres vezes ma1s engenheuos CIVJ.S do medidas efetivas nessa· área, uma vez que ó investiinento em 
qu'e necess~~a. __ _ . _ _ _ . _ reCurSos humanos _é d-ali- formas mais baratas, em curto prazo. 

É praticamente consensual, hoje, o entendimento de que de estimular o crescimento económico. - · 
o Brasil precisa urgentemente dar um basta à recessão e reto
mar seu padrão históriCo- de crescimento económico, única 
forma de resgatar a imensa dívida social acumulada ao longo 
das últimas décadas. 

Muito embora várias medidas de política compensatória 
estejam sendo colocadas em prátiCa para minorar o Sofrim:ento 
das áreas mais pobres de nossa população, ninguém se ilude 
quanto à capacidade do assistencialismO para resolver, em 
longo prazo, as vicissitudes d~ nosso povo. 

Nesse caminho de retomada do crescimento, que envolve 
a realização de investimentos na expansão e modernização 
do capital fixo, representado inclusive pela infra-estrutura físi
ca de apoio à produção, não podemos relegar a segundo plano 
a qualificação do capital humano. 

O investimento em educação, nessa acepção ampla que 
inclui não apenas a escolarização formal, mas a especialização 
e o preparo para o merCado de trabalho, abrangendo desde 
o treinamento e a qualificação dos operáriOs até-a educação 
e a reciclagem de engenheiros, executivos e cientistas~_-reve
la-se indiscutivelmente como um dos caminhos qUe o Pãls 
terá de trilhar para chegar à vertente do desenvolvimento. 
O investimento em educação é fundamen_tal, pOis valoriza 
justamente aquele que é o objetivo central do desenvolvi
mento: o próprio homem. 

Era _o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem t) 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Odacir Soares. 
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'o SR. ODACIR soAREs -(P:FL ....:... RÇ>~ Pro11:un~~ ?.~sC~i-':1-. · _ mitE!ntes q·u·e ·tOlheM e rel:~rj)~~-a· s~u.a ~c~~inhada Para o -?~~e.n~ 
te discurso.)- Sr. Presidente, S~s. e Srs. Senadore!;l, o·poQ.to volvimento. - . , 
de estrangulamento da economia de Roitdônia, assim como Obrig~do, ~t. Presidente~ (Muito ~e~!) 
o grande obstáculo que se antepõe ao desenvolvimento" pleno o SR. PRESIDENTE (LucídiO Portella) - ConoecJQ a 
do Estado - além da incompetência e dos desvios adminis- palavi-a ao nobre Senador Fra11:cisco Rollemberg. , 
trativos de seus últimos governantes - é a precariedade dos 0 SR. FRANCISCO ROLLEMBERG (PFL _sE: Pronun- . 
seus sistemas de geração e transmissão de· eOergia elétrica. 

· cia o seguinte discurso.):-:- Sr. Presidente~ S~s. e SrS. Se'n:ado-
Rondônia vtVe, intermitentemente,'sob o regime de racio- res, a impressa tem infoniiado que o Ministério da Saúde 

namento de energia elétrica, com óbviOs e graves reflexos pretende sustar a importação do metanol, não apenas como 
em.toda a sua atividade ecQnómi_ca. - · , combustível, mas sob qll;ak}uer_f~rm~ d~ utiliZação; ·: -

Basta dizer, Sr. Presidente, que d9~ qUarenta in~n~c~pios. Tudo is·so -decorre dos grandes problemas que ele'tem 
que integram o Estado, apenas PortoVelbo dispõe de fqr_neci~ ocaSionádo pelo uso indiscriminado e ineSCrufm~ó~?.: l~y~~do _ 
menta regular, assim mesmo depois que passou a ser .suprida inclUsive a óbifo pessoas que· ó ingeriram -em misturas alc_o_ó-
pela EletronOri:e. ' ' ' . ' . J ~ ' ' • licaS SérVldas ení bareS e em recepções. ' ' I ' 

A energia para os demais munictptõs,é gerada p~r_motores Suâ UtilizaçãO divi::i:sa da'dest'inação para: a qual foi produ-
a óleo. diesel, importados da Rús_sia, _em ,1991, que, além de__ zido causou mortes, recentemente, na Argentina, ao ser incor-
poluírem intensamente o meio ambi~ote, ,sofrem, cons~~ntes parado a determinada marca de vinho. • ,,-- __ 
interrupÇôes~ - ' . Seu próprio manuseio em postos de combust~vets tamb_é~ 

Dessa forma,-sendo Rondônia umdos·maiores produtores pode ser prejudicial ao ftentista~ 'efn cOntalo d1retQ con~: ·os 
de alimentos da R~gi~9 Nqrte, importà; rião obstante, a maio- gases: erfi~n~do~ d_o prOd~to. · ' ; _ , _ _ . , ~ ' . · 
ria dos produtos do Centro~Sul, por· Ílão ter infra-estrutura A população tem stdo al_erta.d~_ p_~ra _os_ g~a!l?~s males 
própria de benefiCiamento. _ ~ : _ _ _-___: __ ~~--'----- _____ que 'ele prcsvo·ca, tais como a ceguet~a •. a hepat~te., ~ doença 

Para regUlarizar o fornecimento. e -livrar o E.s~adp, desse de Pârkinson; problemas renais e çadíacos, _além d_a. m?rt~. 
grave e~tranguia_Ine_nto, elevado n.ú.~e_r9 de parlament.ares, No erit3nto, ludibiià.da pot oomercian~es ansiosos por aufenr 
prefeitos e representantes de classe de Rondônia encamtnha- maiores lucros, era ·se encontra hripotente para se defender. 
ram, em 15.10.92, Veemente ápdô ~9 Ministro· das Minas ·Durante a crise do álcool, em 1991, sua importação se 
e Energia, no sentido da aceleração. ~ ,cc::mclusã~ :<!_as _obras justificou pelos transtornos havidos no abastecimentO da frota 
da Usina Hidrelétrica de Samuel e do sistema de Tr;:m~ll).issão nacional. Cessado aquele momento, sua entrada ~o País pe~-
Associado. . . · · · . mãneCêú até hoje', chegando a 800 milhões de htros anuats 

A. resposta do, Ministério s(f ago~r~ ,'róe veio às mãos e, destinados aos pOstOs de Min-as e de São Paulo. ' · 
por sinal, não é nada alentadora. . , _ _ o MinistériO da Sàúde hâvia 'conCedido ·unt praZo' para 

Com efeito, segundo informações, passadas pelo Secre~ o uso do metanol como S~bstânda' êoll).btistíVel, vericidó desde 
tário de Energia do M.M.E, o anda_mentq ~as_o~ra~ coqtinua agosto de 1992. O JBAMA, por mais paradox~l qUe t:K'ssa 
sujeito _aos ritmOS recessivos, ditados pela crise brasiJeira. parecer, permitiU: sua utilização-até outubro de 1997, medtante 

A construtora Norberto Odebrecht S/ A teria comuqicado concessão de licença. · 
à Eletronorte sua disposição de abandÇ>nar a obra, a menos A proposta ~e proibição que-~- pret:nde ~erá. encam~~ 
que receba 40%_ do valor correspondeqte à dívida a!lterior nhada pela Secretaria Nacional de V1gilâncta Samtána do Mt~ 
a 30.04.90, em espécie. . _: , : : ;.·,- nistério da Saúde· ao Ministé-rio das Minas e Enêfgiã; em 

Cierlt'e. dessa ameaça, a Secretaria d.e Energia do M.M.E atendimento a solicitação de parecer formulado pelo D"eparta-
limitou~se a subtlú:~ter o_problema ao-secretário Executivo mente Nacional de Combustível àquele órgão, acerca-dos ris-
daquele _Ministéri<?, _u!!l_a _vez que o en_quádramento da dívida cos à saúde provocados pelo metanoL ' · 
anterior a 30.04.90 estaria pendente do exame do Grupo de Urge, portanto, que se tomem imediatas providências 
Trabalho integrado pelos Secretários E"e_çutivos do Ministério para que aquele combustível não continue a provocar tam~-
da Economia e Fazenda Pública, do Ministé_rio dos Trans- nhos danos reais e potenciais à saúde da popula_ção, por via 
portes e Comunic~ções e do MinistériO~dãs Minas ·e Energia. da interdiç(io de seu uso em ~odo o território nacional,_ o 
· Quanto aos recurSos para o aridamente da obra, estes que estará garantido pela proibição de sua entrada no País. 
se limitam a US$ 10 milhões (preço de abril de 1992), previsto Estou ·certo- de- que o poder público estará atento· a esse 
no Orçamento Fiscal da União/93, acrescidos de US$ 37 mi- alerta da Secretaria Nacional de Vigilâhcia Sanitária tio Minis-
lhões, previstos no Orçamento de Investimentos da Eletro~ tério da Saúde. em nome do iriteresse social. 
norte (preço de abril de 1992). ~ . ~ ·~ Obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

É pouco, Sr. Presidente, é muito pouco, para que não 0 SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a 
se asfixie a economia de Rondônia. Além disso, a solução palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin. 
pendente no M.M.E está- sujeita--ã lentidão que marca as 
decisões da burocracia. O SR. NELSON WEDEKIN (PDT - SC. Pronuncia o ~ 

Apelamos, pois, diretamentc par& o novo Ministro da guintc discurso.) -Sr. Presidente. Sfl's. e Sr~. Se~adores, 
Economia, Enge-nheiro Eliseu Resende, que, além de enten~ lamentavelmente, por causa de viagem ao extenor, nao pude 
der do ramo energético, afirmou ser sua intenção promover estar aqui no dia 8 de março último, para juntar~m~ aos colegas 
o aceleramento da retomada scletiva do desenvolvimento do que, desta tribuna, prestaram homena~em e~pecta~ às mul~e-
Pafs. res, pelo transcurso do dia que lhes e dedtcado mternaciO-

Que ele incluã., nos -Seus critérios seletivos, a conclusão nalmente. _ 
da Hidrelétrica de Samuel. pois sem isto, Rcit-Jáóriiã. e parte Faço~o hoje, com algum atraso. mas com a mesma ~":'o-
da Região Centro~ Norte estarão sujeitas às convulsões inter~ ção e a mesma admiração que dedico a essa parcela femmma 
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do gên~ro humano, tão presente quanto indispensável e in-
substituível na vida de cada um de nós. , 

A presença da mulher não pode,_.d~ forma algurri~, ser 
subtraída à existência do homem_. É a mãe que dá v1da à 
criança, que molda a sua personalidade e lhe transmite scg?
rança; é a mocinha que faz o jovem_ soohar e amar ma1s 
a vida; .é a e:;;.posa que ampara o mando ~ o çomplementa. 
O dia-a-dia está a nos mostrar que, sé _assim não for, os resul
tados normalmente não são os melhores. Tpdo intercâmbio 
malconduzido ou mal-encaminhado entre um homem_ e urn_a . 
mulher pode se transformar em f~t9f ~dVÚs9- :Para arobõs .. 
e geralmente está na orig~m de insu~ssos e desagregações. 

A situação Qa mulher muito. tem-se transf?rm~<!~ n~s 
últimos,tempos~ No campo da saúde, é cada vez ma10.r -~ 
número daquelas que têm acesso fáCil ao aten(jimentp -~á.s~co~ 
No campo profissional já s-e lhes assegu~am ~~ mcsm~s duettos 
deferidos ao homem. E bem verdade que alguns te1mam em 
descumprir as suas o_bdgaçóes, ainda que previstas em lei. 
No funcionalismo público, por exemplo, está ela em pé .de 
igualdade com o homem. P~r isso, para nó_s é gran,de motivo 
de satisfação ver que, a cada ano, é ma10r o nume~_qd;.s 
mulheres bem_-sucedida~ _nos_ eJÇ.eçut_iyqs m,unicipais e esta
duais rios ministérios nas cã_maras legislativas, iriduindo esta 
Casa' orlde três combativas e ·atuantes colegas· repre~e_n~ãrit- -
três dos nOssos Estados: as Senadoras Júnia Marise, de Minas, 
Gerais; Eva Blay, de São Paulo; e tvfariUce PlritÇ>~ de ~Oi3h:na. 

Infelizmente, porém, não é essa a realidade mats comum 
de se encontrar por esse Brasil afora. O que nós vemos, em 
grande parte_ dos_ casos, é a mulher sendo trans~or~ada_ ~m _ 
objetu da tirania masculina: ao inv~s, ~e ser pa~ceua_e c~-p~_ 
tícipe é tratada cotno serviçal, como submissa, quando nao 
como' saco de pancada de neurOse~ m,a~ctüinas mal-resolvidas. 
Essa é un)a lriste e indesejáv_el r~aHdade presente em n<~.sso 
meio. S_eg).mdo apurou a Comissão Parlamentar de Inq,uénto, 
instaurada na Câmara ·para analisar a situação feminina, a 
cada dia, em média, 337 mulheres são vítimas de violêqcia .. 
Pior do que a violência física, q~e ~e ~anifesta atravé~ de 
agressões e espancamentos, é a v10lencta moral, que atmge 
a mulher nQ seu âmago, n~ sua essência, que se perpetra 
contra ehi justamente por ser mulher: são as exigê~~ias-de 
atestados negativos de gravidez, de atestados de estenhzação, 
e a discriminação àquelas que são casadas. .- __ : . 

Se, por um lado, esses dados no~ assustam ~ entn~t~c_em, 
por outro, têm servido para provocar ~ força combahv.a e 
reivindicativa da mulher. A era da submissão total paulatma
mente tem cedido lug3.r a um tempo de luta por direito_s e 
de participação nos destinos da soci_edade e do País. A c~~ç_ão 
das delegacias da mulher, em vá nos estados d~ Federaçao, 
veio fazer com que ela perdesse o medo de reclamar e mesmo 
de denunciar um agressor prepotente. 

É por causa dessa nova consciêncict que surge que, a 
meu ver o dia da mulher deve ser comemorado. _ 

A Par de regozijar-me com as mulheres boas m.ã.e.s e 
boas companheiras do homem, com as mulheres empresánas, 
operárias e servidoras, rendo as mi_nhas hom~nag:ns àquelas 
que se dispõem a lutar pela melhona de sua sltuaçao, àquelas 
que batalham por seus direitos e que emprestam a su~ vontaÇ.e 
e sua inteligência na edificação de um mundo de Igualdade 
e fraternidade, sem discriminaç~o e sem di~tinção de raça, 
de credo e de sexo. _ 

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

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador GilberH> Miraóda. 

O SR. GILBERTO MIRANDA (I:MJ:>B -, AM. Pronun
cia q .seg~in~e discurso.)"-_ Sr. Presidente,_ Srs. Senadores 
no -diã 11 de março, .enviei aos dretores do JOrnal O "Esta.do 
de s: PaUlo a seguinte Correspondência: 

· · · "São Paulo, 11 de março de 1993 
' . . . .. 

Aos Srs. 
Julio de Mesquita Neto 
Diretor responsável de O Estado de S. Pa~l~-
Àluízio Maranhão . 
Diretor dé Redação · _ · 
Foi cOm espanto e indigná.ção" que li, na edição 

'"'de 11-3 de O Estado de S. Paulo, a reportagem "Senador 
'se be'neficioU dei ação de Noronha", publica?a _à_ J?~g. 
i -A citada reportagem não passa de um amont~~do 
de afirmações mentirosas, distorci_da~, com o _n_1ttdo 
abjetivo de m~ ag~ed~:. · . . _ 

· O desejo d_o reporter de me atmgu fica -patente 
quando ele produz uma reportagem com graves acusa
ções-e sequer procura ..., ... -jr minha versão. Não pude 
contestar as acusações graves --e fals;as - lançadas 

· à sombra por fontes -anônimas. PiOf ~ff!_da, eu esta~a. 
durante todo o dia no Senado Federal, em_ Brasília, 
cumprindo com. minhas obrigações parlamentares e, 
pàit.into poderia ser localizado faCilmente pelo repór
ter auto; de reportagem ou por outro jornalista de 
O Estado de S. Paulo. Como seí que' uni.a das regras 
elementares da ética jornalística exige a audiência a 
qualquer um acusado _po.r.-.Q~trem - regra p~s-otea~a 
pelo repórter --- ,- só posso ver no texto uma mtençao 
evidente de ofen_der e agredir. . . _ 

Ao se examinarem as fontes que deram base a 
"reportagem", é fácil verificar a falta de profission~
lismo do repórter e sua intenção evidente de a~red1r 

- :__ em vez de informar. Do repórter textó publicado 
indicam-se -as "folltes de informação". Cito literalmen
te: "nas rodas sociaiS -de Manaus" 1 "um. ~mp~esário", 
·•uma fonte da Sufr3.ma". Ora, é rls_ível. O repórter 
me ataca com base nessas pretensas -''fontes". escon~ 
didas pelo anonimato, não apresenta uma prova ~u 
evidência das acusações lançadas contra mim e nao 

- nle- Procura! · -
Quanto ao COnteúdo das "ac\lsações_", respondo 

uma a uma. 
1. Não detenhO nenhum recorde de aprovação de 

projetes na Suframa. . . . 
- 2. Comecei minhas ati ;:idades empresáría1s na Zo
na Franca de Man3us em 1974. Estou trabalhando na 
região há 19 anos. Nesse período, graças _a ~eus, fui . 
bem-sucedido (o que não me parece constitUir-se num 
crime ao contrário) e estabeleci laços e fixei raízes 
nos â~bitos empresarial, pessoal e político. 

3. Ao contrário do que afirma o repórter; nunca 
pratiquei nenhuiria ujogada". Sou ~in empre~ári"~ ho
nesto, pago todos os impostos de le1, nunca agi contra
riamente às regras legais em minha atividade empre
sarial. Sempre desenvolvi minhas atividades empresa
riais em parceria: Qual é o problema? Qual é a "joga
da"? Meus sócios na Zona Franca de Manaus são todos 
idóneos grandes empresas nacionais ou estrangeiras, 
que igu~lmente não se presta~ a nenhull!a "jog_ada". 
Para seu conhecimento, relaciono, a seguu, as empre
sas das quais sou sócio ou estou associado em projetas 
na Zona Franca de Manaus: Xerox, IBM. Olivetti, 
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Semp-Toshiba, Evadin-Mitsubishi, Commodore, Bra-. 
sinca e Mitsubishi. Esclareço ainda que já estive asso
ciado, por exemplo, à Lego e à 3M da Amazónia, 
entre outras. 

4. O fatõ de ter sido um dos pioneiroS na ZOna 
Franca de Manaus é, para mim, motivo de orgulho. 
Esclareço qtie não fui à primeiro a íristala-r um proj_eto 
de informática na Zona Franca de Manaus, e sim a 
Distn.ac. DepoiS dos pioneiros, viei'am muitos outros: 
Ronda, Panasonic,_ Gradiente, Sharp, Abril Vídeo, So
ny, Yamaha, Phillips, Bosch e dezenas de outras em
presas. Há algum problema no fato de minhas empresas 
e todas as demais terem se instalado na Zona Franca 
de Manaus? Há alguma ilegalidade no faio? O fato 
é que a Zona Franca de Manaus é alvo de inúmeros 
ataques movidos por interesses. escusas que preferem 
se esconder a debater à luz do dia. 

S.-Dii"-ainda a reportagem que uma ''façanha" 
minha sempre foi conseguir um valor de quotas de 
imp6rtação maior que o de outros empré.sários. O re
pórter novamente não apresenta evidências, forites ou 
nUmeros. E lança mão de um infantil truque em seu 
texto. Diz que minhas empresas conseguiram: mã.is quo
tas que outras. Pergunto novamente: qual é o proble
ma? O repórter "esquece-se" de dizer qué iriinhas em
presas conseguirain mais qiiotas que algumãs empresas 
e menos quotas que outras, o que ê a sitUação-de todas 
as empresas de Manaus, exceto duas: a que conseguiu 
mais quotas que todas as outras e a que conse-guiu 
menos quotas que todas. Ou seja, o repórter usa um 
''fato'' vazio para, de maneira maledicente, me atacar. 

6~ _ _Quanto à ''acusação" co-ntida na repo-rtagem 
segundo a qual eu "cobrava 10% sobre o valor da 
quota de ~p_ortação" para_ revendê-las a outros empre
sários, ela é falsa, insultuosa. Não há cutro caminho: 
essa acusação leviana será imediatamente motivo de 
ação judidãl"que moverei contra o jornalista Aldo Re
nato Soares para que ele prove o que escreveu ou_ se 
submeta às penas da lei. 

7. O repórter insiriu:i-que fui f3.voreéido pela elei
ção do ex-presidente Fernando Collor e pela condução 
de meu irmão Egberto ao cargo de Secretário do Desen
volvimento Regional. Mentira deslavada. Meu. irmão 
jamais adotou qualquer ato que me favor~cesse ou às_ 
minhas empresas. O repórter desconhece a Zona Fran
ca de Manaus e lança, mais uma vez, acusações sem 
qualquer alicerce na realidade. Em que meu irmão 
teria me favorecido ou às minhas empresas durante 
sua gestão à frente da Secretaria de Desenvolvimento 
Regional? Qual ato. qual fato 'L Acrescente-se que foi 
exatamente na gestão de meu irmão que foi revogado 
o decreto de 1976 que estabelecia o sistema das refe
ridas quotas da Zona França de Manaus. 

8. Com referência à reunião da Suframa marcada 
para o próximo dia 26, em Manaus, e aos 42 projetas 
de informática que lá serão discutidos, _no que me toca: 
a) são três os projetes de minhas __ empresas que serão 
objeto de deliberação na reunião. Mas nenhuma deles 
trata-se de implantação, ou seja. novo empreendimen
to. São wdos projetes de modernização e diversificação 
industrial. Como o repórter desconhece a realidade 
da Zona Franca de Manaus, não sabe que cada modifi
cação nas e-mpresa-s já ihstaladas ria ZFM deve ser a pro-

vada pelo conselho da Suframa; b) o quarto projeto 
a que se refere o repórter já foi aprovado na Ultima 
reunião da Suframa, em Macapá. 

9. Quanto ao Sr. Raimundo Nonato Noronha, 
atual cOrregedor-geral-da União, confirmo que sou seu 
amigo·e admirador. O Sr. Noronha é uma das pessoas 
mais competentes, dignas e patriotas que conheci na 
minha vida. Hoje, é alvo de uma campanha covarde 
-e torpe. -

Finalmente, de conformidade com a Constituição 
e a Lei, solicito a publicação dessa correspondência 
no mesmo local e com o mesmo destaque em -que foi 
publicada a reportagem. 

Atenciosamente 
Senador Gilberto Miranda Batista (PMDB-AM)." 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- A Presidência 
conv.oca sessão conjunta, solene, a realizar-se amanhã, às llh, 
no plenário da Câmara dos Deputados, destinada a promulgar 
a Emenda Constitucional n" 3. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio IC'ort~Ua) - Nada mais 
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, 
designando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte: 

ORDEM DO DIA 

-l-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 5, DE. i993 . 

(Em regime de urgência, oos' termos .do a.rt. 336, c, do 
Regimento Interno) 

Votaçã"o,-em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n• 5, de 1993 (n' 3.520/93, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da RepUblica, que dispõe sobre a vinculação 
do servidor público civil, ocupante dç cargo em ·comissão sem 
vínculo efetivo com a Administraçã-o Pública Federal, ao Regi
me Geral de Previdência Social e dá outras providências, tendo 

-Pareceres, proferidos_ em Plenário, Relatores: 
-senador Bello Parga, favoráv~l_, ~m substituição à Co-

missão de Constituição, Justiça e Cídadanía; e · 
-Senador Cid Sabóia de Carvalho, favorável, nos ter-_ 

mos de Substhutl_vo· que ·apieserttã', -em subStitUiÇãO à ComiS
são de Assuntos Sociais. -. --- ~ -

(Dependendo da votação do Requerimento n• 236, de 
1993, de preferência para votaÇã~ dO ~Ubstitutivo so_bre o 
Projeto.) 

-2-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 67, DE I992-

COMPLEMENTAR 

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

(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei do Senado 
n~ 46, de 1992 - Complementar) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n' 67, de 1992-Complementar ( n' 71/89, na Casa de origem), 
que dispõe sobre o processo judicial de desapropriação por 
interesse soei~!. para fins de reforma agrária, tendo 

-Parecer, proferido em Plenário, Relator: Senador Al
fredo Campos, favorável, na forma de Substitutivo que apre~ 
senta. 
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-3-
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 46, DE 1992 

COMPLEMENTAR 
(Em regime de urgência nos tennos do art. 336, c, do 

Regimento Interno) 
(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei do Senado 

n• 67, de 1992-Complementar) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n9 46, de 1992-Complementar, de autoria do Senador Hum
berto Lucena, que dispõe sobre o procedimento contraditório 
especial, de rito sumário, para o processo de desapropriação 
por interesse social, para fins de reforma agrária, de imóvel 
rural que não esteja cumprindo a sua função social. 

-4-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 89, DE 1992 

(Em regime de urgência nos termos do art. 353, 
parágrafo único, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do ProjetO de Decreto Legis
lativo n• 89, de 1992 (n' 142191, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato qu-e-renova a concessão outorgada à Tele
visão Bagé Ltda., para explorar sérviço de radiodifusão de 
sons e imagens (televisão) na Cidade de Bagé, Estado do 
Rio Grande do Sul. (Dependendo de parecer.) - - -

-5-
PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 13, DE 1991 

- COMPLEMENTAR 

VotaçãO, em turno único, do Projeto de Lei da Cãffiara 
n• 13, de 1991-Complementar (n' 223/90-Complementar, na 
Casa de origem), que regulamenta o§ 2' do art. 171 da Consti· 
tuição Federal, dispondo sobre a edição e 6 processo legislativo 
das medidas provisórias previstas _no-art. 62 da ·constituição 
Federal, e dá outras providências. tendo 

-Pareceres, sob n~s 49 e 88, de 1991, da Comissão 
-de Constituição e Justiça e de Rcdação, 1~ pronuncia.:. 

mento: favorável ao projeto com as Emendas de n"'s 1 a 4-CCJ, 
que apresenta; 29 pronunciamento: contrário às Emendas de 
n~ 5 a 17, de Plenário. 

-6-
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 393, DE 1991-

COMPLEMENTAR 

Votação, em turno único_, do Pr_:ojdO de Lei do Senado 
n" 393, de_l991-Complementa:r, de autoria do Senador Moisés 
Abrão, que altera a redação do § 2• .do art. 2' e do§ 2• 
do art. 4~' da Lei Complementar n9 24. de 7 de janeiro de 
1975, tendo 

Parecer favorável, sob n"' 370, de 1992, da Comissão 
-de Assuntos Econômicos. 

-7-
PARECER N• 12, DE 1993 

Votação, em turno único, da Parecer n9 12, de 1993, 
da Comissão de ConstitUição, Justiça e Cidadania, sobre recur
so interposto pelo Senador Cid Sabóia_de Carvalho contra 
a dectsáó fOrnada pela Presidência desta Casa pOi ocasião ~ 
da votação- do destaque para a ·rejeição do inciso IV e § _29 
do art. 37 do SubstitU;tivo ao Projeto de Lei da Câmara n9 ' 

11, de 1991. 

-8- -
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÀO N• 23, rlE 

1991 

Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda 
à Constituição n• 23, de 1991 (45191, na Câmara dos Deputa
dos), que dá nova redação ao_art. 16 da Constituição Federal, 
tendo 

Parecer favorável, sob n' 24, de 1992, da 
-Comissão Temporária. 

-9-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 10, DE 1992 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 172, I, do 

Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, 4o Projeto de Decreto Legis
lativo n• 10, de 1992 (n' 61/91, na Càmara dos Deputados), 
que aprova o texto da Converição n9 141 da Organização Inter
nacional do Trabalho - OIT, relativa às nrganizações de 
trabalhadores rurais e sua função no desenvolvimento econó
mico e social, adotada em Genebra, em 1975, durante a 60• 
Sessão da Conferência Internacional do Trabalho, tendo 

Pareceres: 
-da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacio

nal, sob n"' 35, de 1993, solicitando audiência da Comissão 
de Assuntos Sociais sobre a matéria; e 

-de Plenário, em substituição à Comissão de Assuntos 
Sociais, Relator: Senador Almir Gabriel, favorável. 

-lO-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 157, DE 1992 

Votação da retificação encaminhada pela Câmara dos 
Deputados, através de Ofício n9 84, de 1993, do Presidente 
daquela Casa~ solicitando seja incluído no texto-do ProjetO 
de Lei da Câmara no 157, de 1992, após o ·tndso V do art. 
19 , o seguinte inciso VI, renumerando-se os demais: 

"VI- Ministro de Estado da Previdência Social." 

I ProposiÇões que Deverão Figurar em Ordem do Dia ria"S 
Três Sessões 

Ordinária_Subsequemes 
(art. 170, § 2•, c do Regimento Interno) 

Dia 18-3-93, quinta-feira: 
Projeto de Lei da Càmara n• 56, de 1991 (n' 1.451/88, 

na Casa de Origem), que disciplina a criação do Banco de 
Desenvolvimento do Centro-Oeste. 

Projeto de Lei do Senado n' 258, de 1991, de autoria 
do Senador Nelson Carneiro, que fixa o-Valor dos títulos públi
cos na composição de bens a serem alienad_os. 
Dia 19-3-93, sexta-feira: 

Não foram agendadas matérias para a Ordem do Dia. -
Dia 22-3-93, segunda-feira: 

Não foram designados matérias para Ordem do Diã.. 
II - Projetos em Fase de Apresentação de Emendas Perante 

as Comissões 
a) <Je Constituição, Justiça e Cidadania 

Projeto de Lei do Senado n• 20, de 1993, de autoria 
do S_enador Márcio Lacerda. que acrescenta parágrafo ao art. 
1.159 e inciso ao a_rt.1.162 da Lei n9 5.869, de 11 de janeiro 
de 1973 (Código-de Processo Civil; dá nova redação ao art. 
10 da lei n• 3.071, de I• de janeiro de 1916 (Código Civil); 

'm'escenta inciso ao art. 29 da Lei n" 6.515, de 26 de dezembro 
de 1977 (Lei do _Divórcio); altera o _inciso 8" e acrescenta 
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inciso 12 ao arr. 80 da Lei n" 6.015, de 31 de dezembro de 
1973 (Lei de Registres Públicos). 
Quarto dia: 17-3-93 
Ultimo dia: 18-3-93 . ,-

Projeto de Lei do Senado n' 22, de 1993, de autoria 
n" da Senadora Júnia Marise, que altera os arts. 342, 447 
e 449 do Código de Processo Civil e dá outras providências. 
Quarto dia: 17-3-93 . -
Último dia: 18-3-93 
b)de Assuntos Económicos 

Projeto de Lei do Senaclo no 21, de 1993, de autoria 
do Senador Álvaro Pacheco, qUe dispõe sobre a abertura 
e movimentação de contas bancárias, em moeda estrangeira, 
e dá outras providênCias. - -
Quarto dia: 17-3-93 
Último dia: 18-3-93 

III - Comissões Temporárias 
1. Destinada a examinar o Pro Jetb de Lei da Câmara 

no 118, de 1984, que institui o Código Civil. 
Composição - --- - _o---

Presidente: Senador Cid Sabóia de Carvalho Vice-Pre
sidente: Senador Wilson Martins Relator Josaphat Marinho 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a-sessão às 18 horas e 25 minutos.) 

ATA DA 13' SESSÃO; REALIZADA EM 18 i> E DEZEMBRO 
DE 1992 

(Publicada no DCN- Seção II, 19-12-92) 

Retificação 

Na Página no 10674, 2• coluna, no despacho dado ao 
Parecer no 495, de 1992, da Comissão Diietora orereCimdo 
a redação fínal do Projeto de Resolução 09 119i92, na Fala 
da Presidência, in fine, 
Onde se lê: 

Aprovada. 
A matéria vai à publicação. 

Leia-se: 
Aprovada. 
A matéria vaf ã prorimlgaçáo. 

ATA DA 18• SESSÃO, EM 22 DE DEZEMlllfO DET992 
(Publicado no DCN - Seção II, de 23-12-92) 

Retificação 

Na Página n9 10901, 2~ colUna-, na numeração dO Requeri
mento n• 1.000, de 1992, 
Onde se lê: 

REQUERIMENTO No 1.050, de 1992 

Leia-se: 
REQUERIMENTO N• 1.000, DE 1992 

(*) ATO DO PRESIDElllTE No 102, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe
tência regimental e regulamentar, de conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n9 2, de 4 de abril de 1973, e tendo 
em vista o que consta do Processo no 017.312/92.2;1-esolve: 

Aposentar, voluntariamente, MIRTÓ FRAGA, ocupan
te do cargo isolado de provimento efetivo de Assessor Legis
lativo - DAS-3, do Quadro de Pessoal do Senado Federal 

-Parte Especial, nos termos do art. 40, inciso III, alínea 
a, da Constituição da República Federativa do Brasil, combi
nado com os arts. 186, inciso_ III, alínea a, e 67, da Lei n9 
8.112, de 1990, bem assim com o art. 11 da Resolução (SF) 
n? 87, de 1989, com provento.s integrais, observado o disposto 
no art. 37, inciso XI, da ConstituiçãO FederaL 

Senado Federal, 12 de fevereiro de 1993. - Senador 
-Humberto Lucena, Presidente. 

(*) Republicado Por haver saído com incorreção no DCN, (Seçâo 
II), de 13-2-93 -

(*)ATO DO PRESIDENTE No 111, 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 n9 -2, de 4 de abril de 1973, e tendo 
em vista o que consta-do Processo n" 001878/93-0 resolve: 

Alterar o Ato desta Presidência _n" 79, de 1981, publicado 
no DCN, Seção II, de 26 de junho de 1981, para manter 
aposentada a servidora MARIA RIZA BAPTISTA OUTRA. 
Analista Legislativo, Classe Especial, Padrão V, do Quadro 
de Pessoal do Senado Federal- Parte Permanente, no cargo, 
em comissão, de Diretor da Subsecretaria de Análise,_código 

· SF-DAS-101-4, nos termos do art. 40, inciso III, alínea a, 
da Constituição da República Federativa do Brasíl, combinado 
com os arts. 67, 186, inciso TII, alínea a, e 193, todos da 
Lei n'8.112, de 1990, arts. 517, inciso I, e 524, do Regulamento 
Administrativo do Senado Federal,--bem assim com o art. 
11 da Resolução SF n• 87, de 198'9, com proventos integrais 
do cargo, em comissão, de DiretOr da Subsecretaria de Aná
lise, código SF-DAS-101.4, a partir de I• 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 FederaL 

(*) Republicado por haver saído com incorreção no DCN, (Seção 
II), de 17-2-93 

(*) ATO DO PRESIDENTE No 113, 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 ri"' 2, de 4 de abríl de 1973, e tendo 
em vista o que consta do Processo no OOI66J/93-3 resolve: 

Alterar o Ato desta Presidência n9 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. Padrão 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 III, alínea a, da ConstituiÇão da Rep-ública Federa
tiva do Brasil, combinado com os arts. 67, 186, inciso III. 
alínea a, e 193, todos da Lei n' 8.112. de 1990. 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 proventos integrais do cargo. em comissão. de 
Diretor, Código SF-DAS-101.4. a partir de I' 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 FederaL 
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(*) ATO DO PRESIDENTE N" 116, DE 1993. 

O Presidente do Senado Federal, no uso de sua compe
tência regimental e regulamentar, em conformidade com a 
delegação de competência que Ihe foi ~utorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n~ 2, de 4 de abnl de 1973, e tendo 
em vista o que consta do Processo n9 002248/93-0, resolve: 

Tornar sem efeito o Ato desta Presidência n9 18, de 1993, 
que alterou o Ato do Presidente no 14, de 1986, para manter 
aposentada a servidora MARIA DO CARMO RONDON 
RIBEIRO SARAIVA, Diretora, DAS-4, efettva, 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. 40, inciso 
III alínea a, da Constituição da República Federativa do 
Br~sil combinado com os arts. 67. 196, inciso III, alínea a, 
e 193' todos da Lei n• 8.112/90, bem assim com o art. 11 
da R~solução SF n~' 87, de 1989, com proventOS Tli.tegrais do 
cargo, em comissão, de ~iretor da SubseCretaria d~ Adm~nis
tração de Pessoal, Código SF-DAS-101.4, a partir de _1· _de 
setembro de 1992, observado o disposto no art. 37, mc1so 
XI da Constituição Federal. 

' Senado Federal, 15 de fevereiro de 1993. - Senador 
Humberto Lucena, Presidente do Senado Federal. 

(*) Republicado por haver saído com incorreção no DCN, (Seção 
II),- de 17-2-93 · 

(*) ATO DO PRESEDENTE N• 124, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso das suas atribui
ções regimentais e regulamentares, em conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora iJ9 2, de 1973, resolve: 

Nomear CARLOS MAGNO FAGUNDES FRANCI, 
Analista Legislativo, Área de Engenharia e Arquitetura, Clas~ 
se uEspecial", Padrão V, do Quadro de Pessoal do Senado 
Federal, para exercer o cargo, em comissão, de Diretor da 
Subscretaria de Engenharia, Código SF-DAS-101.4, do Qua
dro de Pessoal do Senado Federal. 

Senado Federal, 16 de fevereiro de 1993. - Senador 
Humberto Lucena, Presidente. 

(*) Republicado por haver saído com incorreçáo no DCN, (Seção 
II), de 17-2-93 

(*) ATO DO PRESIDENTE N• 133, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso ~~sua compe
tência regimental e regulamentar, em conformtdade com a 
delegação de competência que lhe foi o_utorgada pelo Ato 
da Comissão Diretor~ no 2_, de 4 de abnl de 1973_~ e tendo 
em vista o que consta do Processo n~ 002058/93-6, resolve: 

Alterar o Ato desta Presidência n9144, de 1988, publicado 
no DCN, Seção II, de 4 de riovembro de 1988, para m.ant~r 
aposentado o servidor AMÉRICO DIAS LADEIRA JU
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 Se:vi~os 
Especiais, Código SF-DAS-101..5, nos termos do art. 40,_ mc1so 
III alínea a, da Constituição da República Federattva do 
Br~sil combinado com os arts. 67, 186, inciso III, alínea a, 
e 193,' todos da Lei n• 8.112, de 1990, 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 proventos integrais do cargo, em comissão, de Diretor 
da Secretaria de Serviços Especiais, Código SF-DAS.101.5, 
a partir de 1~' de setembro de 1992, observado o disposto 
no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal. . 

Senado Federal, 16 de fevereiro de 1993. - Senador 
Humberto Lucena, Presidente do Senado Federal. 

(*) Republicado por haver saído com incorreção no DCN, (Seção 
II), de 17·2·93 · 

(*)ATO DO PRESIDENTE N• 134, de 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso de sua compe~ 
tência regimental e regulamentar, em confonn_idade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n9 2, de 4 de abril de 1973, e tendo 

· em vista o que consta do Processo n~' 001580/93-0, resolve: 
Alterar o Ato desta Presidência n9 127, de 1989, publicado 

do DCN, Seção II, de 29 de abril de 1989, para manter aposen
tado o servidor NEWTON ARAUJO SILVA, Analista Legis
lativo, Classe Especial, Padrão V, do Quadro de Pesso_al do 
Senado Federal- Parte Permanente, no cargo, em comissão, 
de Assessor Legislativo, Parte Especial,· 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, e 193, todos da 
Lei n' 8.112, de 1990, e arts. 517, inciso I, e 524, do Regula
mento Administrativo do Senado Federal, bem assim com 
o art. 11 da Resolução SF n' 87, de 1989, com proventos 
integrais do cargo, em comissão, de Assessor Legislativo, Par
te Especial, Código SF-DAS-101.3, a partir de I' de setembr? 

_ de 1992, observado o disposto no art. 37, mc1so XI, da Consti
tuição Federal. 

Senado Federal, 16 de fevereiro de 1993. - Senador 
Humberto Lucena, Presidente do Senado Federal. 

("') Republicado por haver saído com incorreção no DC~, (Seção 
11): de 17-2-93 · 



República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

ANO XLVUI- N•43 QUINTA-FEIRA, 18 DE MARÇO DE 1993 BRASÍLIA- DF 

CONGRESSO NACIONAL 
EMENDA CONSTITUCIONAL N' 3, DE 1993 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3' do art. 60 da Constituição . 
Federal. promulgam a seguinte Emenda aa: tex_~o constitucional: __ -

Art. 1' Os dispositivos da Constituição Federal abaixo ~numerados passam a vígoràr coiil as se·guintes 
alterações: 

"Art. 40. o •-·~~; ~~• •-• ••~ •• o •--~~ o o M ,,.~,.._..~~ .. ' ••-• ,._,..o • "-'';o ~-~-• o._ .. ,_ ~•-• o o o o n •: o o o o o o • • o o o o õ o o • • o o o o o • • o',-. o o • • o o o ou: o o o o no o·-~ o •_ 

••••••••••••• - ••••••••••••• .-~ --·- ........... -~ ··:- ._,..... ____ •••••••• ·-- ~- -- ~-. -- •• - •• • _ ••••••••••• : • ••.•• •.;.· ~. ,,. •••• ' •• _ ••• -~ ~ •• '·''"-'"! ••••• -- ••••• 

§ 6' As aposentadorias e pensões dos servidores públicos federais serão custeadas co.m recursos prove
nientes da União e das contribuições dos se_rvidores, na forma da lei." 

Art. 42. • •'- • o o o • •• • ·~~o--~ •• o O"o o_,_., •o~·----r-••-1' •-•-•-•-• o o o • • • • ••• • • .• • • o o o o o •• • o o o o~ • • • •• o •• ••• •• o o • o • • o o •• o •• •_~•-+-• --• o M~ o •• •-n-o 

............. -........ -~----···· ·- -----:~- .. ,._~ .... ·__: .. ~-- ..... ;~ ~ ~-- --·· ..... .., .... _,...... .......... ~ .. --~- ................ ~- "'. .. "'-" ... _..,._ ... ~ ... -..... _ .. 
§ 10. Aplica-se aos servidores· a que se refere este artigo, e a seus pensionistas, o disposto no art. 

40, §§ 4•, 5' e 6'. ,_ . . _ ..... . 
0o O o o OT O O O O O o o O o O O ~.--o O-~ O 00 O O o o O O O o o O o o -,o O O' o o o O O O O-~ O ~-~4 00 o O o.~•;oo O,.. o o O O~- 0 O o oo "',O 000 o o-~~ O O o o 0 O O O~- o-· oooo•-oo 00 o o o o O O O~ O---~-- O~ O o O O O O 

"Art. 102. • • • • • • • • ·~ • • • • -.-• "" • •' • •• •-• •~ o • ••••'"-" •-•- •_•• o o • • • • •"' o • ooo • • oo o o • • O,"' • • o • • •" •• ""' • o .. • •< ""•• • • • • • o """ •• o"" •""'" n.o • •" 

I - ....... ·-·-·. -~------~~--- -~-.-- ....... , .. ---,"9\:".·.· ·-· .•.• ·-· ••• -................ _._ ._ ...... _ • ................. - •• - ...... --·.··-· """":" •• ~- -·~--. ~--
a) a ação dir.eta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação dedaratória 

de constit~cionalidade de lei óu_ ato normativo federal; -

§ 1' A argüição de descumprimento de preceito fundamental, decorrente desta Constituição, será 
apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, na forma da lei. 

§ 2' As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal pederal, nas ações declara
tórias de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal, produzirão eficáéía contra todos e efeito 
vinculante, relativamente aos ~máis órgãos do Poder Judiciá.rio e ao Pqder Executivo.'' 

"Art. 103. • • • • •• • • • • ··••• ••.- •• •n-- • • ••• """" • ·--~·~ • • • -~-·· • ._.. __ --••• • •-·. • • • • •. •. • • • • • ••• • • • • • •• •:• • • • ·- • • • • • • •. ·• • •• •• •• • • • • .,. .. •• . . 
O O O O O o o o o O O O O o o 00 O O 00 o o o o O MO~~--~--- 00 ~--o O~--~--- o o O O 00 o·~~...-·-~~ O ~~--.• O o,_. 0'0 O O O o <-o O-~-- o o O O O o •_• o o o O O O'." o O 00 o o o o o O-~ o o o o-~~-~··~ o o o o O o O O O o o 

§ 4' A ação decl~atórla de constit~ciomilidaci.e pode~á ·ser proposta pêlo í'residente da Repiiblica, 
p.ela Mesa do Senado Federal, pela Mesa da Câ:m.ara dos Deputados ou pelo Procurador-Geral da República." 

·' Art: rso. . ... : ... ,_ .......... ~ ... ____ : .. : ... ; .. .. ,: ... .. '··············::· ... ·--'···.-·· ... ,,., .. , ... , ........... _,, .... ~ .. 
~ ~ J.,- •••••••.•••• ·-· ........ -~ ·-:-- -· ·- -~~- ...... ~- •• ----- . .,_ "'-"''"" ·-·:---· .. ~: . .... ·-- ~~:.: ....... : ":.- .••. ;::::_·_~ •• --:~· •• -- :·. _. .. ··:··.· •.• . : .. -:-·.- .. ~ -. 
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EXPEDtENTE 
CENTRO GRÁPICO DO SI!NADO PEDI!RAL 

DIÁRIO DO COHGIU!IIIO IIACIOIIAL MANOEL VILELA DE MAGALHÃES 
Dir8tor.Oera! do Seaado PederaJ Iaprc.ao tob rc:apouabiiWade U Meu 4o Soado Ptlden.l 

. ACiACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor ~utivo 
CARLUS HOMERO VIEIRA SINA 
Direlor AdailliluatJvo 
I.l:IZ CARLOS BASTOS -
Dir•IOI' Ladurnal 
FLORIAN AUGU5!'0 COliTI!'IHO MADRUGA 
DirelOl Ad)uto 

ASSINATURAS 

Se.es1nl ...... ~ .. - .. ·-·---· .. --·----·-----· .~;---·-·Cr$ 70.000.00 

...... 1.200at•pllra. 

§ 69 Qualquer subsídio ou isenção. redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, 
anistia ou remissão, relativos a- impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei 
específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima "elmmeiadas ou 
o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2', XII, g. 

§ 79 A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo 
pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata 
e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido." 

"Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: 
I- transmissão causa mõi1is e doação, de quaisquer bens ou direitos; 
II -operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interes

tadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior; 
III- propriedade de veículos automotores. 

§ 1' O imposto previsto rio inciso I: 
................ -... -..•.... ~ ··•. ,-. • '· .... • .. ~~ ... ,. ...... ~ .. ~ ~;;:;; ~ .. ~. · ....• \. ......... ~- ......... ~ ..... ~ ......... • ... .-.; :-. ~ .. ~--~-....: •••• -.•. -.~.L;,. 

§ 29 O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: 
... ' ....... ·-·' .... ··~· ....................... ;.. .. ; ......... . ~.·~;: ...... ..... : .. :•. :-:. ~ •.. :·~ ... -:~ .. -~.~..-';.; .· ... .-.•.. ~ .•. :·:. ~:-.. ~; :-:.-:;: ... -~·:;! .. ~'-· 

§ 39 À exceção dos impostos de que tratam o inciso~ II do caput deste artigo e o art. 153, I e II, 
nenhum outro tributo poderá incidir sobre operações relativas a energia elétrica, serviços de telecomu~ 
nicações, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do País." 

"Art. 156. . ................................. , ............... '· .... , ••. ··'· ...•...... . : '·; .... , .... . : •.. ... .•... ; .. ,"' .• ;:i:: .... . 

• • o • o • • • • o • • •• .,, • • ••'•••" •••• o.,""' •• '" •ooH •••-.,••••••••" o oo •••""' •• • • ••• •• •• ·~•• ,-•• - •• , ,-., .,,',.:,.~·.~., .,,; ••, • •'••••••• •••••••••, o • • •• 

III- serviços de qualquer natúreza. não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar. 
·- ~ ' - --' . ' 

O O O o O • O O O O O O O O >o 0-0 O O O o o O O O O O O O O o oOO O O O Oooo 00 O O O O''' O-· OA • '>·-·O O O O o o o O O O O O O~-· O o O O O O-· O O O O O O Ooo O O O O OOoo O O O O O O.Oo O O 00 -~- ••o O 00 O 00 O o> O O O O O O o·--

§ 3~> Eril relação ao impOstO' pfCvisto no inciso III, cabe à lei _complementar: 
I -fixar as suas alíquofas~inaXímas; . . 
II- excluir da sua incidência exportações de serViços para o exterior." 
"Art. 160. 
Parágrafo único. A vedação prevista neste artigo nao impede a União e os Estados de condicionarem 

a entrega de recursos ao pagàlliehtt,-âe seus créditos, inclusive de suas autarquias." 
"Art. 167. . ........................... ~-~---.. ··=-· .... · .• ; .~ •. -.... -... -....... ·•· ..... -•• ~ ••....•••••. ~ .' .... ~- ......... ...... ; ••• : .. :-..•• _ 

.............................. _,,,~ .. -............................. ~ .................... ;-...................................................... .. 
IV- a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do 

prpduto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos pata 
manutenção e desenvolvimento do ensino, como determinado pelo art. 212, e a prestação de garantias 
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às operações de crédito por antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8"', bem assim o disposto 
no § 49 deste artigo; 
.......................................... , .......... , ............. , ..... ···;·::·. ~ ............... ,.. .•... _, --~:.-,.. ··-:··· ......•. , .... ,,,.. ... . 

§ 49 É permitida a vinculação de receitas próprias geradas 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 complementar, com vigência até 31 de dezembro 
de 1994, imposto sobre movimentação ou transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza 
financeira. - -

§ 19 A alíquota do imposto de que trata este artigo não excederá a vinte e cinco centésimos po'r 
cento, facultado ao Poder Executivo reduzi-la ou restabelecê-la, total ou parcialmente, 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 § 5' do art. 153 da_ Constibiição. ... ___ _ .. _ . _ . 

§ 3' O produto da arrecadação do imposto de que trata este artigo não se encontra sujeito a quai<'J.uer 
modalidade de repartição com outra entidade federada. _ _ . 

§ 4' Do produto da arrecadação do. imposto de que trata este artigo serão destinados vinte por 
cento para custeio de programas de habitação popular. 

Art. 3' A eliminação do adicional ao Imposto de Renda, de competência dos Estados, decorrente 
desta Emenda Constitucional, somente produzirá efeitos a partir de 1' de janeiro de 1996, reduzindo-se 
a correspondente alíquota, pelo menos, a dois e meio por cento no exercício financeiro de 1995. 

Art. 4~> A eliminação do imposto sobre vendas a varejo de combustíyeis_ líquidos e gasosos, de compe
tência dos Municípios, decorrente desta Emenda Constitucional, somente produzirá efeitos a partir de 
19 de janeiro de 1996, reduzindo-se a correspondente alíquota, pelo menos, a um e meio por cento no 
exercício financeiro de 1995. 

Art. 5' Até 31 de dezembro de 1999 os Estados, o Distrito Federal e os- Municípios somente poderão 
emitir títulos da dívida pública no montante necessário ao refinanciamento do principal devidamente atuali
zado de suas obrigações, representadas por essa espécie de títulos, ressalvado_ o disposto no art. 33, parágrafO--
único, do Ato das Disposições ConstituciOnais Transitórias. _ 

Art. 6e Revogam-se o inciso IV e o § 4' do art. 156 da Constituição Federal. 
Brasília, 17 de março de 1993 

A Mesa da Câmara dos Deputados 

Deputado Inocêncio Oliveira, Presidente 
Deputado Adylson Motta, 1' Vice-Presidente 
Deputado Fernando Lym, 2' Vice-Presidente 
Deputado Wilson Campos, 1' Secretário 
Depu ta do Cardoso Alves, 2' Secretário 
Deputado B. Sá, 4' Secretário. 

A Mesa do Senado Federal 

Senador Humberto Lucena, Presidente 
Senador Chagas Rodrigues, 1' Vice-Presidente 
Senador Levy Dias, 2' Vice-Presidente 
Senador Júlio Campos, 1' Secretário 
Senador Nabor Júnior, 2' Secretário 
Senadora Júnia Marise, 3• Secretária 
Senador Nelson Wedekin, 4' Secretário· 
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SENADO FEDERAL-
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presidente, nos termos do ar(. 

48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte -
RESOLUÇÃO N• 17, DE 1993 

Dispõe sobre a Corregedoria Parlamentar 
O Senado Federal resolve: 
Art. 1• É criada a Corregedoria do Senado Federal constituída de um Corregedor e três Corregedores 

substitutos, os quais serão eleitos na forma pelo qual o são os demais membros da Comissão DfreiOra. 
Art. 2• Compete ao Corregedor ou Corregedor substituto: 
I-promover a manutenção do decoro, da ordem e da disciplina no âmbito do Senado Federal; 
II- dar cumprimento ãs determinações d'! Mesa referentes ã segurança interna e externa da Casa; 
III -supervisionar a proibição de porte de arma, com poderes para revistar e desarmar; 
IV- fazer sindicância sobre denúncias de ilícitos no âmbito do Senado, envolvendo Senadores. __ 
Art. 3• O Corregedor poderá, observados os preceitos regimentais e as· onentaÇões· da Mesa, baixar 

provimentos no sentido de prevenir perturbações da 9rdem e da disciplina no âmbito da Casa. 
Art. 4~' Compete aos Corregedores substitutos substituírem o· Corregedor em seus eventuais impedí

mentos, de acordo com a ordem de precedência dos respectivos cargos na Mesa. 
Art. 59 Em caso de delito cometido por Senador nos edifícios do Senado, caberá ao Col"(egedor, 

ou Corregedor substituto por ele designado, presiilir o inquérito instaurado para apuração dos fatos. 
§ 1' Serão observados, no inquérito, o Código de Processo Penal e os regulamentos policiais do 

Distrito Federal, no que couber. _ _ _ ___ . ___ . 
§ 2• O presidente do inquérito poderá solicitar a cooperação técnica de órgãos policiais especializados 

ou requisitar servidores de seus quadros para auxiliar sua realização. 
§ 3• Servirá de escrivão funcionário estável do Senado d.esignado pelo presidente do inquérito. 
§ 4' o inquérito será enviado, àPós sua conclusão, à autoridade competente. 
§ 59 Em caso de flagrartte de crime inafiançável, reft.lizar-se-á a prisão-do agente, que será entregue, 

com o auto respectivo, ao Presidente do Senado, atendendo-se nesta hipótese, ao prescrito no art. 53, 
§ 3• da Constituição Federal. 

Art. 6• Esta resolução entra em ·vigor na data de sua publicação. 
Art. 7• Revogam-se as disposições em contrário. 
Senado Federal, 17 de março de 1993. -Senador Humberto Lucena, Presidente .. 

- - . ' -
= • - . -

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e iou, Humberto Lucena, Presidente, nos_ termos do art. 
48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N9 18, DE 1993 
Aturoriza a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro a emitir e colocar no mercado, através 

de ofertas publicas, 3.303.000.000,00 (três trilhões, trezentos e três bilhões) Letras Financeiras 
do Tesouro Municipal (LFTM-Rio), destinadas ao financiamento de planos, programas e obras 
prioritárias, necessários ao desenvolvimento econômico-socia1 do Município. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1• É a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro autorizada a emitir e colocar no mercado, através 

de ofertas públicas, 3.303.000.000,00 (três trilhões, trezentos e três bilhões) """Iras Financeiras do Tesouro 
Municipal (LFTM-Rio), nos termos da Resolução n' 36, de 1992, do Senado Federal. 

Parágrafo único. Os recurs-os -ãdYi.i:J.dos_ da emissão referida no caput deste ~rtigo destinam-se ao 
financiamento de planos, programas e obras prioritárias, necessários ao desenvolvimento econõmico-socíal 
do Município. _ _ 

Art. 2• As condições financéiras básicas da operação de cr.édito pretendida com a emissão de títulos 
são as seguintes: . . . _ . 

a) quantidade: 3.303.000.000,00 (três trllhões, trezentos e trêsobilhões) L.ETM-Rio; 
b) modalidade: nominativa-transferível; -
c) rendimento: igual ao das Letras Finaneiras do Tesouro Nacional (mesma taxa referencial); 
d) prazo: até 1.706 (um mil, setecentos e seis) dias; - -· 
e) valor nominal: Cr$1,00 (um cruzeiro); 
I) características dos títnlos a serem emitidos: 

,I 
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Colocaçl!o 

1-3-'13 
1-~-93 
1-3-'Y.l 
1-~-'13 
1-~-'13 
1-3-93 
1-~-~ 
1-3-93 
1-3-93 
1-3-93 
1-~-')3 

1-3-'13 
1-3-93 
1-3-93 
1-3-93 
1-3-'J3 
1-3-'13 
1-3-93 
1-3-93 
1-3-93 
1-3-93 
1-3-93 
1-3-93 
1-3-93 
1-3-93 
1-3-93 
1-3-'13 
1-3-93 
1-~-93 

1-3-93 

Vencimento 

1-2-9.> 
1-3-95 
1-4-9.> 
1-5-95 
1-6-<>5 
1-7-95 
1-il-95 
1-'l-95 

1-10-95 
1-11-95 
1-2-96 
1-~-<)6 

1-4-96 
1-5-96 
1-ó-96 
1-7-% 
1-il-% 
1-9-96 

1-10-96 
1-11-96 
1-2-97~ 

1-3-97 
1-4-97 
1-5-97 
1-6-97 
1-7-97 
1-11-97 
1-9-97 

1-10-97 
1-11-97 

Quantidade 

li O.HKl.!KKl.(KKJ 
11 O. HKJ. 000.000 
11 0.1 OOJKJO.OOO 
110. HJO.OOO.OOO 
I 10.1 OO.(JOO.OOO • 
110.HJO.(KKl.OOO 
li 0.1 OOJKJO.(JOO 
I IO.IOOJKKJ.OOO 
110.1 OO.IXJO.(JOO 
11 O.HJO.(JOO.OOO 
IIO.IOO.IJOO.OOO 
I 10:1 OO.IKKI.OOO 
li O.HJO.<KJ!).OOO 
11 0.100.000.000 
110.100.<KJO.OOO 
11 0.1 <Kl.!KKl.()(JO 
11 0.1 <KUKKl.OOO 
110.1 ()(J.()(K).(JOO 
110.1 OO.IKKl.OOO 
li 0.100.000.000 
110.1 00.()()().000 
110.1 OO.IJOO.()(JO 
11 0.1 OO.()(Kl.()(JO 
11 0.1 00.()()().000 
110.1 OO.IKXl.OOO 
I 10.1 OO.OOO.()(JO 
110.1 OO.(XJO.(JOO 
li 0.1 OO.IKJO.OOO 
110.1 ()().000.000 
11 0.100.()()().000 
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g) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução n' 5G5, de 20 de 
setembrç> de 1979, do Banco Central do Brasil; 

h) autorização legislativa: Lei n' 1.373, de 26 de janeiro de 1989. 
Art. 3' A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida num prazo de duzentos 

e setenta dias, contado da data de sua publicação. 
Art. 4• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 16 de março de 1993. -Senador Humberto Lucena, Presidente. 

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 N' 19, DE 1993 

Autoriza a Prefeitura da Cidade <lo Rio de Janeiro a emitir Letras Financeiras do 
Tesouro Municipal (LFTM-Rio) destinadas ao giro de 28.407.047 LFTM-Rio vencíveis no 1' 
semestre de 1993. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1' É a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro autorizada a emitir Letras Financeiras do 

Tesouro Municipal (LFTM-Rio), destinadas ao giro de 28.407.047 LFTM-Rio vencíveis no I• semestre 
de 1993. 
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Art. 2<? A emissão dos títulos a que se refe~e o_artigo anterior será realizada nas seguintes con9-ições 
e característicaS: - - - - - . 

a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a serem substituídos, deduzida a 
parcela de 12%; - --

b) modalidade: nominativa-transferível; . 
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional (mesma taxa referencial); 
d) prazo: até 1.826 dias; 
e) valor nominal: Cr$1 ,00; 
I) caracaterísticas dos títulos a·serem substituídos: 

Tllulo Vencimento Quantidade 

6l!IX25 I 5-~-~~ 4.!11 0.500 
681825 15-4-93 7.874.381 
681825 15-5-93 6.073274 
681825 15-6-~ 10.448.892 

Total 2X.407.047 

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emitidos: 

Colocaç4o Vencimento Tllulo Data-Balle 

15-3-93 1-3-97 681447 15-3-93 
15-4-93 1-4-97 681447 15-4-93 
15-5-93 1-5-97 681447 15-5-93 
15-6-93 1-6-97 681447 15-6-93 

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

i) autorização legislativa: Lei n' 1.373, de 26 de janeiro de 1989 e Decreto n' 8.355, de 26 de 
janeiro de 1989 _ _ ~ 

Art. 3' O prazo pata o exercício da presente autorização é de 270 dias, a-coritar da data de 
publicação desta Resolução. - -

Art. 49 Esta resolução eritra -e01 vigor ria data de sua publicação. 
Art. 5' Revogam-se as disposições em contrário. - · · 
Senado Federal, 17 de março de 1993.- Senador Humberto Lucena, Presidente. 

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 No 20, DE 1993 
Institui o Código de Ética e Decoro Parlamentar 

O Senado Federal resolve: 

CAPÍTULO I 
Dos Deveres Fund3JIIentais do Senador 

Art. 1' No exercício do mandato, o Senador atenderá à prescrições constitucionais e regimentais 
e às contidas neste Código, sujeitando-se aos procedimento disciplinares nele previstos. 

Art. 29 São deveres fundamentais do Senador: 
I- promover a defesa dos interesses populares e nacionais; 
II -zelar pelo aprimoramento da ordem constitucional e legal do País, particularmente das institui

ções democráticas e representativas, e pelas prerrogativas do Poder Legislativo; 
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III- exercer o mandato com dignidade e respeito ã coisa pública e à vontàde popular; 
IV- apresentar-se ao Senado durante as sessões legislativas ordinária e extraordinária e participar 

das sessões do Plenário e das reuniões de Comissão de que seja membro, além das sessões conjuntas 
do Congresso Nacional. 

CAPÍTULO II 
Das Vedações Constitucionais 

Art. 39 É expressamente- vedado ao_-S<:.t~a!l.or: 
I - desde a expedição do diploma: 
a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, 

sociedade de economia mista ou empresa cólú~eSSíó;n.ária de serviÇo-público, salvo quando o contrato obedecer 
a cláusulas uniformes; - -

b) aceitar ou exercer cargo, função oU emprego remunerado, inclusive os· de que sejam demissível 
ad notum, nas entidades constantes da alínea anterior; 

II- desde a posse: ·- --
a) ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato 

com pessoa·jurídica de direito público, ou nela exercer função remunerada; -- -
b) ocupar cargo ou função de que seja demissível ad outum, nas entidades referidas no inciso 

I, a; 
c) patrocinar causa em que seja interessada quafquer das entidades a que se refere o inciso I, 

a; 
d) ser titular de mais de um cargo ou mandato público eletivo (Constituição Federal, art. 54). 
§ 1' Consideram -se incluídas nas proibições previstas nas alíneás a e b do inCiso I e a e c do 

ínciso II, para os fins do presente Código de Ética e Decoro Parlamentar, pessoas jurídicas de direito 
privado controladas pelo Poder Público. 

§ 2' A proibição constante da alínea a do inciso I compreende o Senador, como pessoa física, 
seu cônjuge ou companheira e· pessoas jurídicas direta oil indiretamente por eles ·controladas. 

§ 3~> Consideram-se pessoas jurídicas às quais se aplica a vedação referida na alínea a do inciso 
II, para os fins do presente Código, os Fundos de Investimentos Regionais e Setoriais. 

CAPÍTULO III 
Dos Atos Contrários à Ética e ao Decoro Parlamentar 

Art. 49 É, ainda, vedado ao Senador: 
I__,. celebrar contrato com institliiÇãó finance-ira ~Controlada pel~ Poder Público, incluídos nesta 

vedação, além do Senador como pessoa-física, seu cônjuge ou companheira e pessoas jurídicas direta 
ou indiretamente por ele controladas; 
. , . II- dirigir ou gerir empr~sas, ór~ãos e meios de comunicação, considerados como tal pessoas 
JUndicas que mdtquem em seu objeto SOCial a execução de serviços de radiodifusão Sonora ou de sons 
e imagens; -

III- praticar abuso do poder econômico no processo eleitoral. 
§ I' E permitido ao Senador, bem como a seu cônjuge ou companheira, movimentar colltas 

e manter cheques especiais ou garantidos, de valores correnteS e contrato de cláusulas uniformes nas 
instituições financeiras referidas no inciso I. · - · · · " 

§ 29 Excluem-se da proibição constante do inciso- II a direção ou gestão de jornais editoras 
de livros e similares. ' 

Art. 59 Consideram-se incompatí~~is c~rr~:-~- ética e O decoro Paila-riientar; _ 
I- o abuso das prerrogativas constitucionais asseguradas aos membros do Congresso Nacional 

(Constituição Federal, art. 55,§ 1'); · 
.. II -a per~ep~ão de vantagens indevidas (Constituição Federal, art.55, lto), tais como doações, 

benefíCios Aou. cortesias de empresas, grupos económicos oil autoridades públicas, ressalvados brindes sem 
valor economtcost - --- - -- -

III -a prática de irregularidades graves no desempenho do mandato ou de encargos decorrentes. 
Parágrafo único. Incluem-se entre as irregularidades graves, para fins deste artigo: 
I -a atribuição de dotação orçamentária, sob a forma de subvenções sociais,- atixllios ou qualquer 

outra ·rubrica, a entidades ou instituições das quais partiCipe o SenadOr, seu cônjuge, companheira ou 



2316 Quínta-feira 18 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Março de 1993 

parente, de um ou de outro; até o terceiro grau, bem como pessoa jurídico direta ou indiretamente 
por eles controlada, ou ainda, que aplique os recursos recebidos em atividades que não correspondam 
rigorosamente as suas finalidades estatutárias; 

II -a criação ou autorização de encargos em termos que, pelo seu valor ou pelas características 
da empresa ou entidade beneficiada ou contratada, possam resultar em aplicação indevida de recursos 
públicos. -

CAPÍTULO IV 

Das Declarações Públicas Obritatórias 

Art. 6• O Senador apresentará ao ·conselbo de Ética e Decoro Parlamentar as seguintes declara-
ções obrigatórias periódicas, para fins de ampla divulgação e publicidade: -

I-ao assúiiür o mandato, para efeito de-posse, e noventa dias antes das eleições, no último 
ano da legislatura: Declaração de Bens e Fontes de Renda e Passivos, incluindo todos os_ passivos de sua 
própria responsabilidade, de seu cônjuge ou companheira ou de pessoas jurídicas por eles direta ou indireta-
ment~ controladas, de valor igual ou superior a sua remune..ração mensal como Sena.çlor; ·_ 

II -até o trigésimo aia seguinte ao encerramento do-prazo para éntrega da Declaração do Imposto 
de Renda das pessoas físicas: cópia da Declaração de Imposto de Renda do Senador é- do seu Cônjuge 
ou coillpanheira; 

III -ao assumir o mandato e ao ser indicado membro de Comissão Permanente ou Temporária 
da Casa: Declaração de Atividades Económicas ou ProfiSSionais, atuais ou anteriores, ainda que delas se 
encontre transitoriamente afastado, com a respectiva remuneração ou rendimento, inclusive quaisquer paga-. 
mentos que continuem a ser efetuaqos por antigo empregador; 

IV- duran~e o exercício do mandato,- em ConiisSào ou em Plenário, ao iniciai-se a apreciação 
de matéria que envolva diretamente seus interesses patrimoniais: Declaração de Interesse, em que, a seu 
exclusivo critério, declare-se impedido de participar ou explicite as razões pelas quais, a seu juízo, entenda 
como legítima sua participação na discussão e votação. _ _ _ _ 

_ § 1' Caberá ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar diligenciar para a publicação e divulgação 
das declarações referidas oeste artigo, pelo menos nos se,guintes vefculo§.: 

I- no órgão de publicação oficial- onde será feita sua publicação integral; 
II -em um jorpal diário de grande circulação no Estado a que pertença o Parlamentar - em forma 

de aviso resumido da publicação feita no órgão oficiá!; 
III -no Programa "Voz do Brasii!Senado Federal" - na forma do inciso anterior. 
§ 2' Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior poderá qualquer cidadão solicitar diretamente, 

mediante requllrimento à Mesa do Senado, quaisquer informações que se contenham nas declarações apresen
tadas pelos Senadores: 

CAPÍTULO V 
Das Medidas Disciplinares 

Art. 7' As medidas disciplinares são: 
a) advertência; 
b) _censura; 
c) perda temporária do exercício do mandato; 
d) perda do mandato. ·· · - - · · · 
Art. 8• A advertência é medida disciplinar _de competência dos Presidentes do Senado, do Conselho 

de Ética e Decoro Parlamentar ou de Comissão. -
Art. 9' A censura será verbal ou escrita. ;· 
§ 1' A censura verbal será aplicada pelos Presidentes do Senado, do. Conselbo de Ética e Decoro -

Parlamentar ou de Comissão, no ãmbito desta, quando não couber penalidade mais grave, ao Senador 

que: I- deixa~ de observar, salvo motivo justificado, os deveres inerenteS ao inandato ou os preceitoS 
do Regimento Interno; · - _ . _ 

II -praticar atos que infrinjam as regras da boa conduta nas dependências da Casa; 
III - perturbar a ordem das .sessões ou das reuniões. . . . . . 
§ 2' A censura escrita será imposta pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar e homologada 

pela Mesa, se outra cominação mais grave não couber, ao Senador que: 
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I -usar ;-em discurso ou prop-osição, de expressõeS atentatórias ao decoro parlamentar; 
II -praticar ofensas físicas ou morais a qualquer pessoa, no edifício do Senado, ou desacatar, por 

ates ou palavras, outro parlamentar, a Mesa ou Comissão, ou os respectiVos Presidentes. · 
Art. 10 Considera-se incurso na sanção de perda temporária do exercício do mandato, quando não 

for aplicável penalidade mais grave, o Senador que: · 
I- reincidir nas hipóteses do artigo antecedente; 
II- pr~ticar tran~gressão grave ou reiterada aos preceitos do R~gimento lnt~mo ou deste Código, 

especialmente qua'lto ã:.observância-do dispõstctno ar:t. fli · 
III -revelar conteúdo de debates ou deliberações 'que o Senado ou Comissão haja resolvido devam 

ficar secretos; 
· IV- revelar informações e documentos <?ficiais de caráter reservado, de que tenha tido conhecimento 

na forma regimental; · 
V-faltar, sem motivo justificadO, a dez sessões ordinárias co-nsecutivaS ou a qUarenta e ·cinc<:finterca

ladas, dentro da sessão legislativa ordinária ou extraordinária. 
Art. 11 Serão punidas com a perda do mandato: 
I- a infração de qualquer das proibições constitucionais referidas no art. 3' (Constituição Federal; 

m.5~; . . 
II-a prática de qualquer dos atos contrários ã ética e ao decoro parlamentar capitulados nos arts. 

4• e 5• (Constituição Federal, art. 55); _- - · -
III- a infração âo disposto nos indsos III, IV, V e VI do art. 55 da Constítulçáo. -

CAPÍTULO VI 
Do Processo Disciplinar 

Art. 12 A sanção de que trata o art. 10 será decidida pelo Plenário, em escrutínio secreto e· por 
maioria simples, mediante provocação da t,{esa, do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar ou de ;I'artido 
Político representado no Congresso Nacional, na forma prevista nos arts. 14 e 15, excetuada a hipótese 
do p~rágrafo úriico~ âeste artigo. 

Parágrafo único. Quando se tratar de infração ao inCiso V do art, 10, a sanção será aplicada, âe 
ofício, pela Mesa, resguardado, em qualquer caso, o princípio da ampla defesa. 

Art. 13 A perda do mandato será decidida pelo Plenário, em escrutínio secreto e por maioria absoluta 
de votos, mediante iniciativa da Mesa, do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar ou de Partido Político 
represe]ltado no Congresso Nacional, na formà prevista nos arts. 14 e 15 (Constituição Federal, art. 55, 
§ 2•). 

Parágrafo únicó. Quando se tratar de infração aos incisos III, IV e V do art. 55 da Constituição, 
a sanção será aplicada, de ofício, pela Mesa, resguardado, em qualquer caso, o princípio da ampla defesa. 

Art. 14 Oferecida representação contra Senador por fato sujeito ã pena de perda do mandato ou 
ã pena de perda temporária do exercício do mandato, aplicáveis pelo Plenário do Senado, será ela inicialmente 
encaminhada, pela Mesa, ao Conselho de Ética e Decoro ~arlamentar ressalvadas .as hipóteses do art. 
17, quando o processo tem origem no Conselho. _ 

Art. 15 Recebida a representação, o Conselho obse.rvará os seguintes procedimentos: 
I- o Presidente do Conselho, sempre que considerar necessário, designará três membros titulares 

do mesmo para compor Comissão de Inquérito, destinada a promover as devidas apurações dos fatos 
e das responsabilidades; 

II- constituída ou não, a Comissão referida IJ.O inciso- anterior, será oferecida cópia da representação 
ao Senador, que terá o prazo de cinco sessões Qrdináiiãs para apresentar defésa esciita e proVas; 

III -esgotado o prazo sem apresentação de defesa, o Presidente do Conselhonmneará defensor 
dativo para oferecê-la, reabrindo-lhe igual prazo; 

IV- apresentada a defesa, o Conselho ou, quando for o caso, a Comissão de Inquérito, procederá 
as diligências e a instrução probatóría que entender necessárias, findas as quais proferirá parecer no prazo 
de cinco-sessões ordinárias dó Senac;io, salvo na hipótese do art. 19, concluindo pela procedência da represen
tação ou pelo arquivamento da mesma, oferecendo-se, na primeira hipótese, o Projeto de Resolução apro
priado para a declaração da perda do mandato ou da suspensão temporária do exercício do mandato; 

V- em caso de pena de perda do mandato, o parecer do Conselho de Étii:a e Decoro Parlamentar 
será encaminhado à Comissão de Constituição,_Ju_stiça e_Çi~ada_nia para exame dos aspectos constituc_::ional, 
legal e jurídico, o que deverá ser feito no prazo de cinco sessões ordinárias; · 
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VI- concluída a tramitação no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar e na_ Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, será o processo encaminhado à Mesa do Senado e, uma vez lido no Expediente, 
será publicado no Diário do Congresso Nacional e distribuído em avulsos para inclusão em Ordem do 
Dia. 

Art. 16. É facultado ao Senador, em qualquer caso, constituir adv~gado para sua defesa, a este 
assegurado atuar em todas as fases do processo. . - _ - -_-- _ -- -

Art. 17 .. Perante o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, poderão ser diretamente oferecidas, 
por qualquer parlamentar, cidadão ou pessoa jurídica, denúncias relativas ao descumprimento, por Senador, 
de preceitos contidos no Regimento Interno e neste Código. 

§ 19 Não serão recebidas denúncias anônimas. 
§ 29 Recebida a denúncia1 o COnselho promoverá apuração prelimina_r e sumária dos -fatos, ouvido . 

o denunciado e providenciadas as diligências que entender necessáfias, dentro do prazo de trinta dias. 
§ 39 Considerada procedente denúncia por fato sujeito a medidas previstas nos arts. 8' e 9', o Conselho 

promoverá sua aplicação, nostermos ali estabelecidos. Verificando tratar-se de infrações incluídas entre 
as hipóteses dos arts. 10 e 11, procederá na forma do art. 15. 

§ 49 Poderá o Conselho, independentemente de denúncia ou representação, promover a apuração, 
nos termos deste artigo, de ato ou omissão atribuída a Senador. 

Art. 18. Quando úm Senador for acusado por outro, no curso de uma discussão ou noutra circunstância, 
de ato que ofenda sua honorabilidade, pode pedir ao Presidente do Senado, do "Conselho de Ética e 
Decoro Parlamentar ou de Comissão, que apure a veracidade da argüição e o cabimento de sanção ao 
ofensor, no caso de improcedência da acusação.- - · 

Art. 19. As apurações de fatos e de responsabilidade previstos neste Código poderão, quando a 
sua natureza assim o exigir, ser solicitadas ao· Ministério Público ou às autoridades policiais, por intermédio 
da Mesa do Senado, caso em que serão feitas as necessárias adaptações nos procedimentos e nos prazos 
estabelecidos neste. Capítul9, . _ _ : _ . . .. . _ . 

Art. 20. O processo disciplinar regulamentado neste código não será Interrompido pela renúncia 
do Senador ao seu mandato, nem serão pela mesma elididas as sanções eVentualmente aplicáveis os seus 
efeitos. 

Art. 21. Quando, em razão das matérias regtdadas neste_ Código, forem injustamente atingidas a 
honra ou a imagem da Casa, de seus Qjgãos ou de qualquer dos seus membros, poderá o Conselho de 
Ética e Decoro Parlamentar solicitar intervenção à Mesa. -

CAPÍTULO VII 
Do Conselho de Ética 

E Decoro Parlamentar _ 
Art. 22. - Compet<' ·ao Conselho de Ética e· Decoro Parlamentar zelar pela observância dos preceitos 

deste código ·e do Regimento Interno, aluando no sentido da preservação da dignidade do mandato parla
mentar no Senado Federal. 

Art. 23. O Conselho de Éiica e Decoro Parlamentar será constituído por quinze membros titulares 
e igual número de suplentes, eleitos para mandato de dois anos, observado, quanto possível, o princípio 
da proporcionalidade partidária e o rodízio entre Partidos Políticos ou. Blocos Parlamentares não repre-
sentados. · - · ·· · 

§ l\> Os Líderes Partidários submeterão à Mesa os nomes dos Senadores que pretenderem indicar 
para integrar o Conselho, na medida das vagas que couberem ao respectivo Partido. 

§ 2' As indicações referidas no parágrafo anterior serão aéompanhadas pelas declarações atualizadas, 
de cada Senador indicado, onde constarão as informações referentes aos seus bens, fontes de renda, atividades 
econômicas e profissionais, nos termos dos incisos I, II e III do art. 6' 

§ 3' Acompanharão, airida, cada indicação; ·uma declaração assinada pelo presidente da Mesa, certifi
cando a inexistência de quaisquer registraS, nos-arqUivos e anais do Senado, referentes à prática de quaisquer 
atos ou irregularidades capitulados nos arts. 8' e 11, independentemente da legislatura ou sessão legislativa 
em que tenham ocorrido. · 

§ 49 Caberá à Mesa providenciar, durante os meses de fevereiro e março· da primefra e-da terceira 
sessões legislativas de cada legislatura, a eleição dos membros do Conselho. . . . 

Art. 24. Enquanto não· aprovar regulamento específico, o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar 
observará, quanto à organização interna e ordem de seus trabalhos, as disposições regimentais relativas 
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ao_ fun_cion:;unento das Comissões, inçlt!~i~~- no que diz r~spei~~ à_ eleição de seu _Pr_~~idente_ e_d~sign~ção 
de Relatores. · · · 

§ 1' Os membros do Consell)o deverão, sob pen·a de imediato desligamento e substituição, observar 
a discrição e o sigtlo inerentes ã natureza de sua função. ·· · · ·· · · · 

§ 29 Será autOmãticaniente desligado do Conselho o membro que não comparecer, sem jUstificativa, · 
a três reuniões, consecutiVas ou não, bem assim o ~que ·faltar, ainda que justificadamente, a mais de seis 
reuniões, durante a sessão legislativa. __ _ 

Art. 25 .. O Corregedor do Senado participará das deliberações do Conselho d~ Ética e Decoro Parla
mentar,_ com direito a ·vo~ e vo;to~ -com~e_tirido-lhe promover as diligências de sua alç_ada, necessárias ao~ ; 
esclarecimentos dos fatos mvesllgados. _ · · · · 

CAPÍTULO VIII 
Das Disposições Finais e Transitórias 

Art. 26. O.Orçamento .Anual do Senado consignará dotação específica; com os recursos necessários 
à publicação das Declarações Obrigatórias ptevistàs no art. 6' · · 

Art. 27. Esta Resolução entra.ém vigor na.data de sua publicação. 
Art. 28. Revogam-se as disposições em con.trário. ·· 
Senado Federal, 17 de março de 1993. -'---Senador Humberto Lucena, Presidente: 

SUMÁRIO 

1993 
1- ATA DA 29' SESSÃO, EM 17 DE MARÇO DE 

1.1 -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Mensagem do Senhor Presidente da República 
-N' 131/9' (n' 124/93, na origem); restituindo autó-

grafos de projeto de lei sancionado. _ 
1.2.2 ~ Ofício do Sr. I~ Secretário da Câmara dos De

putados 
- N'" 30193~ comunicando a aprovação do Proj"eto de 

Lei do Senado n• 142/89 (n' 4.565, naquela Casa), que 
altera a redação do art. 40 da Lei n~7.2A4, de 7 de novembro 
de 1984 .. 

- N9 32/93, comunicando a aprovação do Substitutivo 
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara ri' 12/89 (n' 
1.032/83, na Casa de origem), que dá nova redação ao 
art. 132 da Lei n• 5.869, de 11 de janeiro de 1973- Código 
de Processo Civil. 

- N• 33/93, comunicando a aprovação do Projetó de 
Lei do Senado n• 67/81 (n' 8.279/fJ6. naquela Casa), que 
acrescenta dispositivos à Consolidação das Leis do Traba
lho, aprovada pelo Decreto-Lei n" "5.452~- de 19 de maio 
de 1943. 

-No 34/93, comunicando a aprovação da Emenda 
do Senado ao Projeto de Decreto Legislativo n' 8/84 (n• 
44/84, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
do Acordo de Cooperação no Campo' dos Usos PacíficOs 
da Energia Nuclear entre o Governo da República Federa
tiva do Brasil e o Governo da Espanha celebrado em Brasí
lia, a 12 de maio de 1983. 

1.2.3- Pareceres 
-Referentes às seguintes matérias:- _ 
-Ofício n' S/3/93 (n' 31/93, na ôrigem), do Presidente 

do Banco Central do Brasil, encaminhando ao Senado Fe-

deral solicitação da PrefeitUra Mllriicipal de Toledo_-:- PR, 
para contratar operação de crédito jUilto ao Banco do Esta

. do do Paraná S.A - BANESTADO. no valor total de 
Cr$5.500.000.000,00 equivalente a US$896,203.00 em 
24-9-92. (Projeto de Resolução n' 16/93.) 

- Ofício n' S/8/93. ( n' 46/93, na origem), do Presidente 
do Banco Central do Brasil, encaminhando ao Senado Fe
deral solicitação da Prefeitura Municipal da Paiçandu -
PR, para contratar operação de _créd_ito no valor de 
Cr$460.000.000,00, a preços de setembro de 1992, junto 
ao Banco do Estado do Paraná. (Projeto_ de Resolução 

· n• 17793.) 
-Ofício n' S/21/93 (n' 477/93, na orígem), do Presi

dente do Banco Central do Brasil, encaminhando ao Sena
do Federal solicitação da Prefeitura Municip3I de Ara- ·· 
pongas- PR, para contratar operação de crédito no valor 
de Ci-$17.500.000,000,00, a preço de ·novembro cje 1992, 
)unto ao Banco do Estado c!o Paraná S.A - BANES-
TADO. (Projeto de Resolução n' 18/93.) - . 
· -Ofício n• S/22193 (n' 479/93, na origem), do Presi

dente do Banco Central, encaminhando ao Presidente do 
Sênado Federal solicitação da PrefeituY·à._Mun.iciPal de Vis
-ta -Alegre - RS, para contratar operação de crédito no 
valor de Cr$1.299.441.330,00, a preços de janeiro de 1993, 
jurito ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A 
- BANR!SUL. (Projeto de Resolução n' 19/93.) .. 

-Ofício n• S/26/93 (n' 189/92-GP, na origem), do 
PrefeitO Municipal de Porto Xavier- RS, solicitando autO
riZaÇão ·para contrãtar financiàn'lentos junto aó Fundo de 
Investimento Urbanos- FUNDURBANO/RS, no valor 
de Çr$100.000.000,00. (Projeto de Resolução n• 20/93:) .· 

Ofício n• S/73/92 (n' 5025.1040/92, na origem), do Pre
feito Municipal de Concórâi3 --=- SC, solicitando autori
~zação do Senado Federal para contratar operação de crédi
to, no valor de Cr$3.446.700.000,00, junto ao~:BIRD/Ba-
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desc, Programa Prourb, destinada a obras de infra-estru
tura urbana naquela municip8.1idã.de. -(~rojeto de Resolu
ção n' 21/93.) 
. -Ofício o.' S/19/92 (n• 922440/92, na origem), do Pre

Sidente do Banco Central do Brasil encaminhando o Pare
cer Dedipe/Codem-92/0466, de 2-12-92, contendo manifes
tação daquele Banco sobre pedido de autorização ao Sena
do Federal para realizar operação de crédito interno entre 
a Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco -· 

PR, e o Banco do Estado do Paraná S/ A -BANESTADO, 
no valor total de Cr$520.000.000,00, destinados à implan: 
tação de obras da infra-estrutura naquela municipalidade. 
(Projeto de Resolução n' 22/93.) · 

-Emendan~_l, 4e _f~l~nário,_ ao Projeto de Lei da 
Câmara n• 83, de 1991 (n' 2605-8, ·na origem) que isenta· 
de tributos a remessa de valores para o exterior, quando 
destinada a custear a transladação de corpos. 

-Projeto de Decreto Legislativo n"' 2193, que regula
menta a indicação de Ministros do Tribunal de Contas 
da União pelo Congresso Nacional. 

1.2.4- Leitura de projetos 
-Projeto de Lei do Senado no:> 25/93, de autoria do 

Senador Marco MacieJ, que acrescenta ínCiso_--ao ·art. 2o:> 
da Lei n' 8.072, de 25 de julho de 1990. . - " c. 

-Projeto de Lei do Senado no:o 26/93 - COmplemen
tar, de autoria do Senador Márcio Lacerda, que altera 
o art. 2~ da Lei Coffiplementar no:o 24, de 7 çle janeiro de 
1975, que dispõe _sobre concessão de benefícios fiscais por 
convênios celebrados pelos Estado_s e pelo Distrito Federal. 

1.2.5- Requerimento _ 
- N9 251193, de autoria· do Senador Magno Bacelar, 

solicitando a tramitação conjunta do Projeto de Lei do 
Senado n• 178192 com o Projeto de Lei da Câmara n• 123/92. 

1.2.6- Ofício 
-No:> 1/93, dO Presidente da ComissãO de Constitui~ 

ção, Justiça e Cidadania, comunicando a aprovação do 
Projeto de Decreto Legislativo n" 2/93, que re-gulamenta 
a indicação de Ministros do Tribunal de Contas- da União 
pelo Congresso Nacional. 

1.2.7- Comunicação da Presidência 
-Abertura de prazo de cinco dias úteis para interpo

sição de recurso, por um décimo da composiç_ão da Casa. 
para que o Projeto de Decreto Legislativo no:> 2L93, seja 
apreciado pelo Plenário. 

1.2.8- Ofícios 
- N' 49/93, da Liderança do PMDB, referente à indi

cação do Senador Wilson Martins para m~mbro titular da 
Comissão Temporária destinada a examin-ar o PrOjeto de 
Lei da Câmara no 118/84. . . 

- N• 5/93, da Liderança do PFL, solici-tando asubsti
tuição, -na Comissão de Ãssuntos Económicos, como titu
lar, do Senador Guilherme _palmeira pelo Senador Carlos 
Patrocínio. --

1.2.9- Comunicações da Presidência 
-Abertura-de prazo de cinco sessões ordiná~ias para 

recebimento de emen_dª~ ":O~ __ P~gj_etos de Resolução n.,.s 
16 a 22/93,Tídos anteriormente. 

-Recebimento de expediente do Presidente do Su
premo Tribunal Federal, comunicando a retificação da de
cisão referente à Ação Direta de Inconstitucionalidade n~' 

319-4/600, suspendendo a expressão "março" ~ntida no 
§ s~ do art. zo:o da Lei n~ 8.039, de 1990, e, parctalmente, 
o caput e o § 2~' do art. 2~, bem como o art. 4~> 

-Recebimento do Ofício n' 157/93, do Presidente 
da Câmara dos Deputados, encaminhando para promul
gação autógrafos do Projeto de Decreto Legislativo n9 8/?4, 
que aprova o texto_ do Acordo de Cooperação ·no Campo 
dos Usos Pacíficos da Energia Nuclear entre o Governo 
da República FederaÜva do Brasil e o Governo da Espa
nha, celebrado em Brasilia, a 12 de maio de 1983. 

1.2.10- Discursos do Expediente 
SENADOR NEY MARANHÁO- Comentários a 

respeito da entrevista concedida pelo Governador do Esta
do do Pernambuco, Sr. Joaquim Francisco, ao Jornal do 
Commercio, de 14 de março último, sobre as realizações 
da administração de S. Er 

SENADOR EDUARDO SUPUCY, como tider- . 
Reabertura das investigações sobre o assassinato do ex-Go
vernador do Acre, Sr. Edmundo Pinto de Almeida Neto, 
diante de novas evidências levadas ao Ministério Público. --

SENADOR GILBERTO MIRANDA-Análise do 
Programa Nacional de Desestatização. · 

1.2.11- Requerimentos 
- N~ 252/93, de autoria do Senador Gilberto Miranda, 

solicitando ao Ministro das Minas e Energia, informações 
que menciona:. -· 

- N• 253/93, de autoria do Senador Cid Sab6ia de 
Carvalho, solicitando ao Ministério da Fazenda, informa-
ções sobre as providências tomadas para ressarcimento da 
União relativas aos fatos que menciona. ~ 

1.3 -ORDEM DO DIA 
Parecer no:o 12, de 1993, da Comissão de Constituição, 

Justiça e Cidadania, sobre recurso interposto pelo Senador 
Cid Sabóia de Carvalho contra a decisão tomf].da pela Presi
dência desta Casa por ocasião da votação do destaque para 
a rejeição do inciso IV e parágrafo 2-:> do art. 37 do Substi-. 
tutivo ao Projeto de Leí da Câmara no:o 11, de 1991. Votação 
a<liada por falta de quorum, tendo usado da palavra os 
Srs. Jutahy Magalhães. José Paulo Bisol, Elcio Álvares, 
Josaphat Marinho, Epitácio Cafeteira, Cid Sabóia de Car
valho, Jarbas Passarinho e· José Fogaça, havendo o Sr. 
Presidente prestado os esclarecimentos necessários. 

Projeto de Lei da Câmara n• 26, de 1992 (n' 815/91, 
na Casa de origem), que autoriza o InstitUto Nacional de 
Seguridade Social - INSS, a doar à Cooperativa Habita~ 
clonai dos Servidores do Ministério da Previdência e Assis~ 
tência Social, no Estãdo da Bahia, o terreno que menciona. 
Apredação adiada por falta de quorum, para votação do 
Requerimento no:o 250/93, lido em sessão anterior. _ 

Retificação encamínhada pela Cãmara dos Deputa
dos, através do Ofício n• 84, de 1993, do Presidente daquela 
Casa, solicitando seja incluído no texto do Projeto de Lei 
da Câmara n' !57, de 1992, após o inciso V do art. !•, 
o seguinte inciso VI, renumerando-se os demais: "VI - -
Ministro de Estado da Previdência Social". Votação adiada 
por falta de quorum. 

Projeto de Lei da Câmara n• 67, de 1992 -:-:- Comple-. 
mentar (no:> 71/89, na Casa de origem), que dispõe sobre 
o processo judicial de desapropriação por interesse social, 
para fins de reforma agrária. (Tramitando em conjunto 
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com o Projeto de Lei do Senado n' 4619:?. - Complemen
tar.) Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Lei da Câmara n' 5, de 1993 (n' 3.520/93, 
na Casa de origem), de iniciãtiva do Presidente da Repú
blica, que dispõe sobre a vinculação do servidor público 
civil, ocupante de cargo em comissão sem vínculo efetivo 
com a Administração Pública -Federal, ao Regime Geral 
de Previdência Social e dá outras providências. Votação 
adiada por falta de quorum. 

Projeto de Lei do Senado n' 46, de 1992 -..,. Comple
~entar, de autoria do Senador Humberto Lucena, que 
d1spóe sobre o procedimento contraditório espeCial, de rito 
sumário, para o processo de desapropriação por interesse 
social, para fins de reforma agrária, de imóvel rural que 
não esteja cumprindo a sua função social. (Tramitando 
em conjunto com _o Projeto de Lei da Câmara n~ 
671?2-Complementar.) Votação adiada por falta de quo
rum. 

Projeto de Lei da Câmara n' 13, de 1991 - Comple
mentar (n' 223190-Complementar, na Casa de origem), que 
regulamenta o § 2"' do art. 171 da Constituição Federal, 
dispondo sobre a edição e o processo legislativo das medi
das provisórias previstas no art. 62_da Constituiç&o Federal, 
e dá outras providências. Votação adiada por falta de quo
rum. 

Projeto de Lei do Senado n• 393, de 1991- Comple
mentar, de autoria do Senador Moisés Abrão, que altera 
a redação do parágrafo 2' do art. 2' e do parágrafo 2• 
do art. 4• da Lei Complementar n' 24, de 7 de janeiro 
de 1975. Votação adiada por falta de quorum-

Proposta de Emenda à Constituição n' 23, de 1991 
(no 45191, na Câmara dos Deputados), que dá nova redação 
ao art. 16 da Constituição FederaL Votação adiada por 
falta de quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 10, de 199:?. (n' 61191, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Conven
ção n' 141 da Organização Internacional do Trabalho -
OIT, ·relativa às organizações de trabalhadores rurais e 
sua função no desenvolvimento económico e social, adota
do em Genebra. em 1975, durante a 60'!'_Ses.são da Confe
rência Internacional do Trabalho. Discussão encerrada, fi
cando _a_ votação adiada por_ fa)ta de qu_orum. 

Projeto de DecretÕ Legislativo n?- 89, de 1992 (no 
149(91, na Câmara dos Deputados), que aprova o a_to 
que renova a concessão outorgada à Televisão Bagé Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão de_ sons e imagens 
(televisão) na cidade de Bagé, Estado do Rio Grande do 
Sul. Discussão encerrada, após parecer de Plenário favorá
vel, ficando a votação adiada por falta de quorum. 

1.3.1 - Discursos após a Ordem do Dia 
SENADOR JQÁO FRANÇA- Premência de regu

lamentação dos dispositivos constitucionais que versain so~ 
bre pesquiSa e lavra de riquezas roiO.erais em terras indí~ 
genas. 

SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG - Con
gratulando-se com a posse do Dr. Heráclito Guimarães 
Rollemberg na presidênçia elo Tribunal de Contas do Esta:-
do de Sergipe. · - · 

SENADOR NELSON WEDEKJN - Atuais dificul
dades enfrentadas pela EMBRAER decorrentes da inércia 
do Poder Executivo. 

SENADOR HENRIQUE ALMEIDA- Grave situa
ção do setor de saúde, princiPalmente -no Estado do Anlã
pá. 

SENADORJUTAHY MAGALHÁES- Dura reali
dade do Nordeste e propostas para reverter esta Situação. 

SENADOR ODACIR SOARES ,.:...oCrise de govema
bilidade de Rondônia. 

SENADOR LOUREMBERG NUN~S ROCJM_ - .. 
Assassinato do_ Vereador R~JJildo José dos Santos, membro 
doPTR. .. 

SENADOR NEY SUASSUNA- Ineficácia dos ser
viços de saúde no Brasil. 

SENADOR TEOTÓNIO VILELA FILHO - Fla
gelo dos sertões do Nordeste. 

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

1.4- ENCERRAMENTO 
2- DESPACHOS DO DIRETOR EXECUTIVO DO .. 

·cEGRAF . 
Processos n• 045 e 046/93, e 063 a 068/93 
3- MESA DIRETORA . 
4- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDos· 
5 ..:_ COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA-

NENTES .. . . 

Ata da 1!.? Sessão, em 17 de março de 1993 
38 Sessão Legislativa Ordinãria, da 49a Legislatura 

Pre-siçlência do Sr. Chagas Rodrigues 

ÀS 14 HORAS E30MINUTOS, ACHAM-SBPRESEN· 
TES OS SR8_ SENADORES: 

Aflonso Camar~ - Albano Franco - Aifredo Campos 
- Almir Gabriel - Alufiiõ- Bezerra - Alvaro Pacheco - 1\.ureo 
MeDo - Bello Parga - Beni Veras - Carlos Patrocfnio - Cha
gas Rodrigues - Od Sall<;>ia de Carvalho - Divaldo Suruagy -
Eduard9 SS'li<:.l'.- Elcio Alvares - Epitácio Cafeteira - Esperi
diliq Nn~n.:- l'laviano Melo - Francisco RoJ!emberg - Garibal; · 

di Alves Filho - Gilberto Miranda - Gnilberme Palmeira -
Henrique Almeida - Humberto Lucena - Hydekel Freitas -
Iram Saraiva - Irapuan Costa Júnior - Jarbas Passarinbo -
Joao França .... Jc!!o Rochª -Jonas Pinheiro- Josaphat Mari
nho- Josê Fogaça- Josê Paulo Biso! -Jose Richa - Josê Sar
ney -Júlio Campos - J utahy Magalhlies - J uvêncio Dias-~
wbier Mala - Levy Dias - Louremberg Nunes Rocha - Louri
wl Baptista - Luefdio l'ol}ella -1,\JÍZ Alberto.::- Magno Bace- . 
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lar - Mansueto de Lavor - Mareio Lacerda - Marco Maciel 
- Mário Covas - Marluce Pinto - Mauro Benevides - Meira 
Filho - Na bar Júnior-- Nelson Carneiro - Ne!SC:m Weciekin -
Ney Maranhao - Ney Suassuna - OdHcir Soares - Pedro Tei
xeira - Rachid Saldanha Derzi - Raimundo Lira --Ronaldo 
Aragao - Rooao Tito - Ruy Bacelar - Teotooio Vilela Filho 
- WiL~on Marrios. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -A lista de 
presença acusa o comparecimento de 67 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossOs trabalho~. 
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' 131, de 1993 (n' 124193, na origem), de 16 do corrente, 

referente ao Projeto de Lei da Câmara n' 146, de 1992 (n' 
3.354/92, na Casa de origem), que cria cargos em comissão 
na Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 2• Região, 
com sede em Sãó" PaulO _..:.. SP, e dá outras providências, 
sancionado e transformado na Lei rr' 8.636, de 16 de março 
de 1993. 

OFÍCIOS 

DO PRIMEIRO SECRETÁRIO DA 

CÂMARA DOS DEPUTADOS 

N' 30/93, de 15 do corrente, comunicando a aprovação 
do Projeio de Lei do Senado n' 142 de 1989 (n' 4.565/89, 
naquela Casa), de autoria do Senador Maurício Corrêa, que 
altera a redação do art. 40 da Lei nt? 7.244, de 7 de novembro 
de 1984. 

(Projeto enviado à sanção em 15 de março de 1993) 
N~ 32/93, de 15 do corrente, comunicando a aprovação 

do Substituição do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n~' 
12, de 1989 (n' 1.032/83, na Casa de origem), que dá nova 
redação ao art. 132 da Lei n' 5.869, dell de janeiro de 
1973 -Código de Prooesso Civil. 

(Projeto enviado à sanção em 15 de março de 1993) 
N' 33/93, de 15 do corrente, comunicando a aprovação 

do Projeto de Lei do Senado n' 67, de 1981 (n' 8.279/86, 
naquela Casa), de autoria do Senador Humberto Lucena, 
que acrescenta dispositivos à Consolidação das Leis_ do 'fraba- ~ 
lho, aprovada pelo Decreto-Lei n' 5.452, de 1' de maio de 
1943. 

(Projeto enviado à sanção em 15 de março de 1993) 
N' 34/93, de 15 do corrente, comunicando a aprovação 

da Emenda do Senado ao Projeto de Decreto Legislativo 
n• 8, de 1984 (o' 44/84, na Cãmara dos Deputados), que aprova 
o texto do Acordo de Cooperação no Campo dos Usos Pací
ficos da Energia Nuclear entre o Governo da República Fede
rativa do Brasil e o Governo da Espanh~, celebrado em Brasí
lia, a 12 de maio de 1983 .. 

(Projeto enviado à promulga~ão em 15 março de 1993) 

PARECERES 

- PARECER N• 45, DE 1993 

Da Comissão de Assuntos Económicos, sobre o Off
cio "S" n• 3, de 1993 (of. Presi n~ 31, de 6-1-93, na 
origem), do Presidente do Banco Central do Brasil, en
caminhando ao Senado Federal solicitação da Prefeitura 
Municipal de Toledo - PR para contratar operação 
de crédito junto ao Banco do Estado do Paraná - S.A 
- Banestado, no valor total de Cr$5.500.000.000,00, 
equivalente a US$896,203.00 em 24-9-92. 

Relator: Senador AITonso Camargo 
O -se:rihói Presidente do Banco Central do Brasil enca

minha à apreciação desta Casa,- med-iante o Offdo" -US" n9 
3, de 1923, pedido de autorização da Prefeitura Municipal 
de Toledo - PR, para contratar operação de crédito juntO 
ao BanC9 d~:r Estado do Para~_á __ S.A- Banestado,_no valor 
de Cr$5.500.000.000,00, ·equivalentes a US$896,203.00, em 
24-9-92. 

-o financiàinel:tto pretendidO ieril PQr finalidade-a realiza~ 
ção de obras de infra-estrutura, no âmbito do Programa Esta
dual de Desenvolvimento Urbano- PEDU. Os recursos utiliM 
zados provirão do Fundo Estadual de Desenvolvimento Urba
no - FDU, constituído por aportes do Tesouro do Estado 
do Paraná e pelo apoio do Banco Internacional para a Recons
trução e Desenvolvimento - BIRD, na forma do Contrato 
de Empréstimo n' 3.100-BR, de 14 de agosto de 1989. 

A operação de crédito obedecerá às seguintes caracate"- -
rísticas: 

a) valor pretendido: Cr$5.500~000.000,00,. equivalentes 
a US$896,203.00; eni 2+9-92; . . . . 

· b) Prazo para desembolso dos recursos: 12 meses; 
c) juros: 12% a.a. ; 
d) índice de atuaUzação monetária: Variações da TR; 
e) garantia: ICMS; 
f) destinação dos rec::ursos: obras de infra-estrutura; 
g) coadições de pagamento: 
- do principal: em quarenta e oito parcelas mensais, 

-vencendo-se a primeira 12 meses após a primeira liberação; 
-: ___ - dos juros: em parcelas mensais. 

Acompanh'!rn a solicitação a documentação_ nCCessári3. 
à instrução (art. 6' da Resolução n' 36/92 do Senado Federal), 
bem como os compro-varttes- das condições indispensáveis à 
autorização, previstas no art. 59 da mesma Resolução·. 

Consta, igualmente, do p:roc~sso, o Parece~ J?:EDIP/CO
D EM -93/005, do Banco Central dó BrasiL Consídera o pare
cer, em primeiro lugar, que a concessão de parcelas do ICMS 
como garantia da operação fere o disposto no art. 167, item 
IV, da Constituição Federal, circunstância para a qual, na 
eventualidade da autorização vir a se~ aprovada por esta Casa, 
a instituiçãO financeíra deveria ser alertada. 

A nosso ver, rio -entanto, essa questão situa-se fora dO 
âmbito de vigéncia da Resolução o' 36/92, do Senado Federal, 
vez que ésta regUlamenta a- concessão de garantias como aval 
por parte da União, dos Estados, do Distrifo Federal, dos 
Municípios e de suas autarquias, concessão esta que configura 
sempre uma nova operação de crédito. 

Em segundo lugar, o parecer do Banco Central mostra 
que a _con_tra~~ção da qperação de crédito em pauta não redun
daria em ult_rapassagem dos limites definidos pelos arts. 29 
e 3• da Resolução n' 36/92. · · 
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Effi razão do exposto, somos de parecer favorável à auto
rização solicitada pela Prefeitura de Toledo - PR - nos 
termos do seguinte: ' 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 16, DE 1993 

Autoriza a Prefeitura de Toledo - PR - a contra
tar operação-de crédito junto ao Banco do Estado do 
Paraná S.A. - BANESTADO, com recursos do Fundo 
Estadual de Desenvolvimento Urbano - :FDU -, no 
valor de Cr$5.500.000.000,00 (cinco bilhões e quinhen. 
tos milhões de cruzeiros), destinados a obras de infra-es
trutura naquela municipalidade. 

O Senado Federal resolve: 
Art. l9 É a~torizada a-PrefeitUra-Mu-il_icipal de TOledo, 

PR, nos termos da Resolução no 3()/92, a contratar Operação 
de crédito junto ao Banco do Estado do Paraná S. A. - BA
NESTADO -no valor de Cr$5.500.000.000,00 (cÍricó 6ilhões 
e quinhentos milhões de cruzeiros). _ 

Parágrafo único_·_ Os recursos referidos neste -a:rtlg;o inte
gram o Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano, FDU, 
e o fmanciamento objetiV't a exeçução de obras de irifra-es
trutura no âmbito dQ Programa Estadual d-e Desenvolvimento 
Urbano- PEDU. 

Art. 2" A .operação de crédito ora autorizãd3 terá as 
seguintes características: - · 

a) valor pretendido: Cr$5.500.000.000,00 (cinco bilhões 
e quinhentos milhões de cruzeiros), atualizados pela Taxa 
Referencial. · 

b) prazo para desembolso dos recursos: 12 meseS; 
c) juros: 12% a.a. ;~ 
d) indice de atualização monetária: variação da TR.; 
e) destinação dos recursos: obras de infra-estrutura; 
g) condições de pagamento; 
- do principal: em 48 parcelas mensais vencendo-se a 

primeira 12 meses após a primeira liberação;' · · 
- dos juros: em parcelas mensais. 
Art. 39 O prazo máximo para o exercício d"a. piesente 

autorização é de até 270 (duzentos e setenta) dias_ a_ contar 
. da sua publicação. __ 

Art. 4; Esta Resolução entra ein vigOfila d3.ta de sua 
publicação. 

Sala das Comissões, '16 de março de 1993. -João Rocha, 
Presidente - Affonso Camargo, Relator - ueuo--Parga -
Jonas Pinheiro - Eduardo Suplicy - Elcio Alvares - Rachid 
Saldanha Derzi- Magno Bacelar - Esperidião Amin - João 
Calmon- José Fogaça- Gilberto Miranda - Ronaldo Ara
gão - Ronan Tito - Ney Maranhão. 

PARECER N• 46, DE 1993 

Da Comissão de Assuntos Económicos sobre o Ofí. 
cto "s" o• 8, de 1993 (Of. PRESI n' 46, de 7-J-93, 
na origem) do Senhor Presidente do Banco Central do 
Brasil, encaminhando ao Senado Federal solicitação da 
Prefeitura Municipal de Paiçandu, PR, para contratar 
operação de crédito no valor de Cr$460.000.000,00, a 
preços de setembro/92, junto ao Banco do Estado do 
Paraná S.A. - BANESTADO. 

Relator: Senador AfTonso Camargo 
O Senhor Presidente do Banco Central do Brasil encami

nhou ao Senado Federal, através do Ofício"S" n' 8 de 1993 
solicitação da Prefeitura Municipal de Paiçandu, PR~ par~ 
contratar operação de crédito no yalor de Cr$460.000.000,00 

a preços de setembro/92, junto-ao Bahc_o_do Estado do Paraná 
S.A.- BABESTADO. 

Destinam-se os recursos· à implementação de obras de 
infra-estrutura no município de PafÇandu -PR. A operação 
de crédito a ser realizada envolverá recursos do Fundo Esta
dual de Desenvolvimento Urbano- FDU -:-::-,cuja fónte pri
mária -é o Tesouro-Geral do Estado do Paraná, suplementada 
com recursos provenientes do Banco Internacional para Re
construção e Desenvolvimento - BJRD -, conforme con
trato de empréstimo n' 3.100-BR, de 14-8-89. 

A operação de crédito sob exame apresenta as seguintes 
características: ~ -

a) valor pretendido: Cr$460.000.000,00, a preços de se-
tembro/92; ~ ~ -~~- ~-~~ ~ ~ 

b) prazo para desembolso dos recursos: 12 meses; 
c) juros: 12% a. a.; 
d) índice de atualização monetária: variação da TR; 
e) garantia: caução de quotas-partes do ICMS; 
O destinação dos recursos: implementação de obras de 

infra-estrutura no Município; -
g) condições de pagamento: 
- do principal: em 48 parcelas mensais, vencendo-se a 

primeira 12 meses após a primeira liberação. 
- dos juros: em parcelas mensais. 
Instruem o processo os documentos exigidos pela Resolu

ção n" 36/92, do Senado Federal, entendendo-se, no entanto, 
que as certidões negativas do INSS e da Caixa Económica 
(FGTS) necessitam revalidação prévia à assinatura do contra
to, pois encontram-se com validade vencida. 

. -o Banco Central do Brasil pronunciou-se sobre a-opera-
ção de crédito através do Parecer DEDIP/CODEM-92/0516, 
de 29-12-92, quanto ao enquadramento do empréstiinõ nos 

- limites da Resolução n~ 36/92, acima referida, tendo concluído 
que não há, neste particular, qualquer-óbice à realizaçâo da 
_operação pretendida. 

O referido Parecer observa, no entanto, que a Lei Muni
cipal n9 548/90, que autorizou ,a _c()ntra~ação da operação, 
permitiu ao Chefe do Executivo cÇ.der, em garantia, ao Agente 
financeiro, parcelas do ICMS, 01.1 tributo que o substituir,-

·~o-que confraria dispositivo cóhstitucional (art. 167, IV), que· 
veda_ tal cessão: O Banco Central alertará o Agente Financeiro 
quanto à vedação, caso seja a Opeiação aprovada pelo Senado 
Federal. 

Trata-se, segUnâo nosso enterjder, de questão, que por 
se constituir garantia contratual da operação de crédito entre 
a Prefeitura Municipal de Paiçandu (PR) e o Banco do Estado 
do Paraná~~ BANESTADO, foge aos aspectos regidos pela 
Resolução n" 36192, do Senado Federal, a qual regulamenta 
limites de endividamento e gara~tias concedida-s como aval, 
por entidades -União, Estados, Distrito Federal, Município 
e suas autarquias (particularmente os§§ 79, 10, 11, 12 e 13 
do art. 3' e arts. 4', 5'~~ 6' da Resolução n'36/92) -,implicando 
nova operação. -

Diante do acima exposto, e considerando o mérito do 
pleito, somos de parecer favorável à autorização solicitada 
no Ofício "S" n" 8, de 1993, Dos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 17, DE 1993 

AutOriza a Prefeitura Municipal de Paiçandu -
PR - a contratar operação de crédito junto ao Banco 
do Estado do Paraná S.A. - BANESTADO no valor 
de Cr$460.000.000,00, a preços de setembro/92, para 
execução de projetos de in[ra-estrutura urbana naquela 
munlcipalidade. 
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O Senado Federal resolve: 
Art. 19 É autorizada a Prefeitura Municipal de Paiçan

du, PR, a contratar. nos termos da Resolução n9 36/92, do 
Senado Federal, operação de crédito junto ao Banco dO Esta
do do Paraná- BANESTADO, no valor de 
Cr$460.000.000,00 (quatrocentos e sessenta milhões de cru
zeiros). 

Parágrafo único. Os recurso~ referidos neste artigo são 
provenientes do Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano 
- FDU - e serão destinados à execução de projetas de 
infra-estrutura urbana no Município de Pãiçandu -PR. 

Art. 2~ As condições financeiras da operação são as 
seguintes: 

a) valor pretendido: Cr$460.000.000,00, a preços de se-
tembro/92; 

b) prazo para desembolso dos recursos: 12 meses; 
d) índice de atualização monetária: variação da TR; 
e) garantia: caução de quotas-partes do ICMS; 
t) destinação dos recursos: implementação de obras de 

infra~estrutur~ no mUnicípio; 
g) condições de pagamento: 
- do principal: 48 parcelas mensais, VenCe.J;Ido~se a prí~ 

meira 12 meses após a primeira fiberação. 
- dos juros: em parcelas mensais. 
Art. 39 O prazo máximo para o exercício da presente 

autorização é de 270 (duzentos e sententa) dias a partir de 
sua publicação~ --

Art. 49 Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. -

Sala das Comissões, 16 de março de 1993. -João Rocha, 
Presidente - Affonso C amargo, Relator -Eduardo Suplicy 
- Bello Parga- Ronaldo Aragão- Jonas Pinheiro - Gilber
to Miranda - Rachid Saldanha Derzi - Esperidião Amin 
- Magno Bacelar - José Fogaça - João Calmon - Ronan 
Tito - Ney Maranhão. 

PARECER N• 47, DE 1993 

Da COmissão de Assuntos Económicos sobre o Ofí~ 
cio HS'' n~ 21, de 1993 (OfPRESI n~477, de 3-3~93, na origem) 
do Senhor Presidente do Banco Central do Brasil, encami
nhando ao Senado Federal solicitação da Prefeitura Municipal 
de Arapongas-PR, para contratar operação de crédito no valor 
de Cr$17.500.000.000,00, a preços de novembro/92, junto ao 
Banco do Estado do Paraná S.A- BANESTADO. 

Relator: Senador Luiz Alaberto Oliveira 

O Senhor PresidetÍte do Banco Central encaminhou ao 
Senado Federal, através do Ofício "S" il.9 21, de 1993, solici
tação da Prefeitura Municipa] de AiapOngas-PR, para con
tratar operações de crédito no valor de Cr$17.500.000.000,00 
a preços de novembro/92, junto ao Banco do P_araná S.A. 
- Banestado. 

Destinam-se os recursos à implantaçã-o de-06!-as de-ínfra~ 
estrutura no munk:fpio de Arapongas-PR. A operação de cré
dito a ser realizada envolverá recursos do Fundo Estadual 
de Desenvolvimento Urbano_- FDU, cuja fonte primária 
é o Tesouro Geral do Estado do Paraná, suplementada com 
recursos provenientes do Banco Internacional para Recons
trução e Desenvolvimento - BIRD, conforine contrato de 
empréstimo n• 3100-li'R, de !4-8-89. ..- -

A operação de crédito sob exame apresenta as segintes 
características: - -

a) Valor Pretendido: Cr$17.500.000_000,00, a preços de 
novembro/92; 

b) Prazo para Desembolso dos Recursos: até 12 meses~ 
c) Juros: 12% a.a; 
d) Índice de Atualização Monetária: variação da TR; 
e) Garantia: ICMS; 

. f) Destinação dos Recursos: obras de infra-estrutura; 
g) Condição de Pagamento: 
- do Principal: em 48 parcelas mensais, vencendo-se 

a primeira 12 meses após a p-rimeira liberação. 
- dos Juros: em parcelas mensais. 
Instruem o processo os documentos exigidos pela Resolu

ção 36/92, do Senado Federal, entendendo-se, no entanto, 
que as certidões_ negativas do INSS e da Caixa Económica 
(FGTS) necessitam rev3lidaÇáO Prévia à assinatura do contra
t9, pois encontram-se com validade_ vencida. 

O Banco Central do Brasil pronuncioü-se sobre a opera
ção crédito de através do ParecerDEDIP/CODEM-93/0!38, 
de 2-3-93, quanto ao enquadramento do empréstimo nos limi~ 
tes da Resolução n9 36/92, aciina refeiid3, tendo concluido 
que não há, neste particular, qualquer óbice à realização da 
operaÇão pretendida.. -· . . __ _ 

- O iderido PareCer observa, no entanto, que a Lei Muni
cipal n9 L 742/90, que autorizou a contratação da operação, 
permitiu ao Cliefe dO Executivo ceder, em garantia, ao Agente 
Financeiro parcelas do ICMS, e/ou FPM, em montant~s neces
sários, o que contraria dispositivo constituciOOai (ait. 167, 
IV), que veda tal cessão. O Banco Central alertará o Agente 
Financeiro qUanto à vedação, cas_o seja a operação aprovada 
pelo Senado Federal. 

Trata-se, segundo nosso enten9er, de_ R,uestão, que por 
se constituir garantia cOntratual da operação de crédito entre 
a Prefeitura Municipal de Arapongas (PR) e o Banco Estado 
do Paraná - BANEST ADO, foge_ aos aspectos regid.;:>s pela 
Resolução n~ 36/92, do Sei).ado Federal, a qual regulamenta 
limites de endivídamente e garantias concedidas como aval, 
por entidades- União, Estados, Distrito Federal, Municípios 
e suas autarquíaS (partiCularmente- õS §§ 79 , 10, 12_e 13 do 
art. 3' e arts. 4•, 5• e 6• da Resolução n• 36/92), implicando 
nova operação. 

Di~nte do ãcima exposto, e considerando o mérito do 
pleito, somos de parecer favorável à autorização solicit3.ta 
no Ofício "S" n9 21, de 1993, nos termos do seguint~_: 

PROJETO DE RES.OLUÇÃO N• IS, DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Arapongas-PR, 
- a contratar operação de crédito junto ao Banco do Est~

do do Paraná S.A. - BANESTADO no valor de 
Cr$17.500.000.000,00, a preços de novembro/92, para 
execução de projetos de infra-estrutura urbana naquela 
Municipalidade. 

--- O Senã.do Federal resolve: 
Art. 19 É autorizada a Prefeitura Municipal de Arapon

gas,PR, a contratar, nos termos da Resolução n• 36/92, do 
Senado Federal, operação de crédito junto ao Banco Estado 
do Paraná- BANESTADO, I!O va_lor de 
Cr$17 .500.000.000,00 (dezêssete óiihões e quinhentos milhões 
de cruzeiros). 

Parágrafo único~ Os recursos referidos neste artigo são 
provenientes do Fyndo Estadl).al de D~senvolvimento Urbano 
- FDU e serão destinados à execução de projetas de infra-es
trutura urbana no Município de Arapongas-PR. 
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Art. zo As condições financeiras da OperaçãO sãO as se-
guintes: - _ 

a) Valor Pretendido: Cr$17.500.000.000,00; a preços de 
novembro/92; 

b) Prazo para Desembolso dos Recursos: até 12 meses; 
c) Juros: 12% a.a.; 
d) Índice de Atualização Monetária: variação da TR; 
e) Garántia:~ICMS; ~ ~ 

f) Destinação dos Recursos·: obras de infra-estru,n,ua; 
g) Condições de Pagamento: 
- do Principal: em 48 parcelas mensais, vencendo-se 

a primeira 12 meses após a primeira liberação. 
- dos Juros: em Parcelas Mensais. 
Art. 3'? O prazo máximo para o ·exercíciO da presente 

autorização é de 270 (duzentos e setenta) di_as a partir de 
sua publicação. - _ · · · __ - _ _ __ 

Art. 4í> Esta Resolução entra cm vigor na data ·de sua 
publicação. ~ ~ 

Sala das Comissões, em 16 de março de 1993. -João 
Rocha, Presidente - Luis Alberto - Ronnan Tito, Relator 
- Eduardo Suplicy - José Fogaça- Esperidião Amin -
João Calmou - Ronaldo Aragão - Saldanha Derzi - Elcio 
Alvares - Ney Maranhão -- -Jonas Pinheiro - Bello Parga 
- Affonso Camargo - Magno Bacelar - Gilberto Miranda. 

PARECER N• 48, DE 1993 

Da Comissão de Assuntos Económicos, sobre o Ofí
cio "S" n~ 22, de 1993 (Of.PRESI no 00479, de 3-3-93, 
na origem), do Presidente do Banco Central, encami
nhando ao Presidente do Senado Federal solicitação da 
Prefeitura Municipal de Vista Alegre-RS, para contra
tar operação de crédito no valor de 
Cr$1.299.441.330,00, a preços de janeiro de 1993, junto 
ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. 
Banrisul. 

Relator: Senador José Fogaça 

O Presidente do Banco Cerih"al submete à apreciação 
do Senado Federal pedido para contrataç3o de crédito pela 
Prefeítufa MuniCipal de Vista Alegre-RS, junto ao Banco 
do Estado do Rio Grande do Sul S.A. -~ BANRISUL, no 
valor de Cr$1.299.441.330.00, a preÇOS' de janeiro/93. 

A pretendida operação de crédito envolverá recursos do 
Fundopimes, cuja fonte primària é o Tesouro do Estado do 
Rio Grande do Sul, contando também com o apoio do Banco 
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento- BIRD 
(número do_ contrato não revelado). 

O contrato Será celebrado com os seguintes- elementos 
e condições: 

a) Valor: Cr$ 1.299.441.330,00 (uiTI bill1âo, duzentos e 
noventa e nove milhões, quatrocentos e quarenta e um mil, 
trezentos e trinta cruzeirOS} a preços de janeiro de 1993; 

b) Prazo para Reembolso dos Recursos: 120 dias; 
c) Taxa de Juros: 11,00% a. a.; 
d) Atualização Monetária: reajustável pelo TGP-DI, da 

FGV; -
e) Destinação dos Recursos: Programa Integrado de Me

lhoria Social; 
f) Condições de Pagamento: 
- do Principal: em 48 parcelas iguais e sucessivas, venci R 

veis no dia 20 de cada mês, pelo Sistema de Amortização 
Constante; 

- dos Juros: exígíveis trimestralmente na carência e men
salmente na amortização. 

Encontra-se o processo erri ordem em relação às exigên
cias da Resolução n" 36/92 do Senado, tendo como instrumento 
autorizativo a Lei Municipal n~ 225/93, de 25 de janeiro de 
1993, acompailhada de certidões negativas referentes a déditos 
junto à Receita Federal, ao INSS e ao FGTS. 

É- apresentado -o--Plallo- Plurianuai-de lnvestímento do 
Município de Vista Alegre para o período 1990 a 1993 (Lei 
Municipal n"' 60, de 1989), acOmpanhado do balancete síntese 
da execução do exercício de 1992, bem como do orçamento 
para o exercício de 1993 (Lei Municipal n' 241/92). 

O parecer do Banco Central (Parecer DEDIP/CO· 
DEM-93/0137, de 2·3·93) deixa claro que o exame da operação 
pleiteada, à luz dos limites operacionais estabelecidos na Reso
lução acima referida, permite constatar que o financiamento 
se enquadra na capacidade de pagamento do município. Aler
ta, porém, para o fato de que a Lei Municipal autorizativa, 
em seu art. 3~, pennite ao Chefe do Executivo ceder em garan
tia ao agente finanCeiro qUotas-partes do ICMS e do_ Fundo 
de ParticipaçãO dos Muriicíp"ios, em -montante necessário, o 
que contraria o inciso IV, do art. 167 da Constituição Federal. 
Neste s~ntido, pondera que a instituição financeira será nofifi-: 
cada quanto à vedação, na hipótese de aprovação do pleito 
pelo Senado Federal. 

Contudo, tal questão, por se tratar de garantia contratual 
de operação de crédito entre a Prefeitura de Vista Alegre 
e o Banrisul, foge aos aspectos regidos pela Resolução n" 
.36/92, do Senado Federal, a qual regulamenta limites de endi
vidamento e garantJas oferecidas como aval, por entidades 
-União, Estados, Distrito Federal e Municípios e suas autar-
quias. 

Cabe esclarecer, afinal, que no referidO parecer o Banco 
Central não se manifesta sobre o impacto monetário do em R 

préstimo, nem sobre efeitos do mesmo sobre o nível de expo
sição do Banrisul com o setor público. 

Em face do exposto, somos pelo acolhimento do pleito 
nos termos do se~!-linte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 19,~DK1993 -

AutoriZa a Prefeit~l-a ·Municipal de Vista Alegre,_ 
_RS, a cOD.tratar operação de crédito no valor de 
Cr$1.299.441.330,00 (um bilhão, duzentos e noventa 
e nove milhões, quatrocentos quarenta e um mil, trezen
tos e trinta cruzeiros), a preços de janeiro de 1993, 
com o Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. 
- BANRISUL. 

O Senado Federal ~esolve: ~ 
Art. 1"' É a Prefeitura Municipal de Vista Alegre, nos 

termos do art. 6' da Resolução n' 36/92, do Senado Federal\. 
autorizada a contratar operação de crédito no valor de 
Cr$1.299.441.330,00 (um bilhão, duzentos noventa e nove 
milhões, quatrocentos quarenta e um mil, trezentos e trinta 
cruzeiros), jurito- ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul 
S.A. - BANRlSUL 

Parágrafo Un~co. A operação de que trata o caput envol
verá recursos do Fundopimes, cuja fonkprimária é o Tesouro 
do Estado do Rio Grande do Sul, _dentro do Programa Inte
grado de Melhoria Social. = 

Art. 29 As condições fifiãnceiras básicas da operação 
são as Seguintes: 

•. 



2326 Quinta-feira 18 DIÁRIO DOCONGRESSO NACIONAL (Seção II) Março de 1993 

a) valor: Cr$1.299.441.330,00 (um bilhão, ditzentos no
venta e nove milhões, quatrocentos_ e quarenta e um mil, 
trezentos e trinta cruzeiros) a preço_s de janeiro de 1993; 

b) prazo para reembolso dos recursos: 120 dias; 
c) taxa de juros: 11,00% A.A.; · 
d) atualização monetária: reajustável pelo IGP-DI, da 

Fundação Getúlio Vargas; _ _ 
e) destinação dos recursos: Programa Integrado de Melho

ria Social; 
n condições de pagamento: 
- do principal: em 48 parcelas iguais e sucesSiVas, vencí

veis no dia 20 de cada mês, pelo Sistema de Amortização 
Constante; 

-dos juros: exigíveis-tiinie.stralmerite na carênc1a e men-
salmente na amortização. - -

Art. 3"' O prazo máximo para o exercíciO \la presente 
autorização é de 270 (duzentos e setenta) dias. 

Art. 4~> Esta Resolução entra em vigor-na data de sua 
publicação. 

Sala das Comissões, 16 de março de 1993. -João Rocha, 
Presidente - José Fogaça, Relator - Ney Maranhão - Ra
cbid Saldanha Derzi - Elcio Alvares ~ Jonas PinheirO -
Bello Parga - Magno Bacelar - Esperidião Amin - Ronan 
Tito --RonaldoAragão-- EduardoSuplicy- Affonso Camar
go- João Calmon- ·Gilberto Miranda. 

PARECER N• 49, DE 1993 

Da ComisSão dC Assuritos Econômicos sobre o Ofí
cio "8" n~ 26, de 1992 (Ofício n~ 189/92-GP, em 25-8-92, 
na origem) do Senhor Prefeito Municipal de Porto Xa
vier- RS, solicitanto autorização para contratar rman
ciamento junto ao Fundo de Investimentos Urbanos -
FUNDURBANOIRS, no valor de Cr$100.000.000,00. 

Relator: SenadorJosé Fogaça 
O Senhõr Prefeito MuniCipal do Porto Xavier - RS, 

encaminha ao Senado Federal, através do Ofício "S" ri? 26, 
de 1992, pleito no sentido de que seja autorizada a contratação 
de financiamento no valor de Cr$100.000.000,00 (cem milhões 
de cruzeiros), a preços de agosto/92. 

Destinam-se os reCUi'sos à execução-di Pl-ojetos de infra
estrutura urbana, notadamente calçamento e asfaltamento na 
sede do Município, no âmbito dá Furido de Iiwestimentos 
Urbanos - FUNDURBANO -, da Secretaria de Planeia-
mente Terriioriaf-e -Obras. -

A operação de crédito sob exame apresenta_~s seguintes 
características: 

a) valor pretendido: Cr$100.000.000,00 a preços de agos
to/92, tendo como base os dados orçamentários usados no 
Mapa de Apuração ·da Receita Líquida; 

b) prazo para desembolso dos recursos: 30160 dias; 
c) juros: correção pela variação da UFIR; 
d) índice de atualização monetária: os valores liberados 

serão corrigidos pela Correção Monetária (UFIR); 
e) garantia: caução de quotas-partes do ICMS; 
i) destinação dos recursos: calçamento urbano; 
g) condições de pagamento: 
- do principal: em 12 parcelas trimestrais, vencendo-se 

a primeira 12 meses após a primeirá liberãção; 
- dos juros: em parcelas trimestrais. 
Instruem o processo os documentos exigidos pela Resolu

ção n"' 36/92, do Senado Federal, entendendo-se, no entanto, 

que as Certidões Negativas do INSS e Caixa Económica 
(FGTS) necessitam revalidação prévia à assinatura do contra
to, pois enCõnifam-se com validade vencida. 

O Banco Central do Brasil pronunciou-se sohre a opera
ção de crédito através do Parecer DEDIPICODEM-9310003, 
de 4-1-93, quanto ao enquadramento do empréstimo nos limi
tes 4a Resolução n"' 36/92, acima referida, tendo concluído 
que não há, neste particular, qualquer óbice à realização da 
operação pretendida. 

O referido Parecer observa, no entanto, que a Lei Muni
cipal n"' 864/92, que autorizou a contratação da operação, 
permite ao Chefe do ExecUtivo ceder, em garantia, ao Agente 
Firianceiro, parcelas do ICMS ou tributo que o substituir, 
o que contraria dispositivo constitucional (art. 167, IV), que 
veda tal cessão. O Banco Central alertará o Agente Financeiro 
quanto à vedaçãç, caso seja cloperaçâo aprovada pelo Senado 
Federal. 

Trata-se, segundo nosso entender, de questão que, por 
se constituir garantia contratual da operação de crédito entre 
a Prefeitura Municiapl de Porto Xavier - RS -e o Fundo 
de Investimentos Urbanos - FUNDURBANO -:-foge aos 
aspectos regidos pela Resolução no 36192, do Senado Federal, 
a qual regulamenta limites de endividamento e garantias con
cedidas como aval por entidades -_União, Estados, Distrito 
Federal, Municípios e suas autarquiaS (particularmente os§§ 
7•, 10, 11, 12 e 13 do art. 3• e arts. 4•, 5• e 6• da Resolução 
n• 36192) -, implicando nova operação. 

Diante do acima exposto. e considerando o mérito do 
pleito, somos de parecer favorável à autorização solicitada 
no Ofício "S" n~ 26, de 1992, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 20, bE 1993. 

Autoriza a Prefeitura Municipal_ de Porto Xavier 
- RS, a contratar operação de crédito junto ao Fundo 
de Investimentos Urbanos - FUNDURBANOIRS -, 
no valor de Cr$100.000.000,00 para obras de calçaM 
mento e asfaltamento. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1~ É autorizaçia a -Prefeitura MuniCipal de Porto 

Xavier a contratar, nos termos da Resolução n~' 36/92, do 
Senadq Federal, operação de créQito junto ao Fundo de Inves
timentos Urbanos - FUNDURBANOIRS -, no valor de 
Cr$100.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros). · 

~ará grafo único. Os recursos referidos neste ãrtigo se
rão destinados à execução de pro jetos de calçamento e asfalta
menta na sede do Município de Porto Xavier - RS~ 

Art. 2~ As condições financeíi'aS da operação são as 
seguintes: 

a) valor pretendido: Cr$100.000.000,00 a preços de agos
to/92, tendo como base os dados orçamentários usados no 
Mapa de Apuração da Receita Líquida; 

b) prazo para desembolso dos recursos: 30/60 dias; 
c) juros: correção pela variação da UFIR; 
d) índice de atualização monetária: os valores liberados_ 

serão corrigidos pela Correção Monetária (UFIR); 
e) garantia: caução de quotas-partes do ICMS; 
f) destinação dos recursos: calçamento urbano; 
g) condições de pagamento: 
- do principal: em 12 parcelas trimestrais, vencendo-se 

a primeira 12 meses após a primeira liberação; 
- dos juros: em parcelas trimestrais. 
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Art. 3~ O prazo máximo para o exercício da presente 
autorização é de 270 (duzentos e setel;lta) diq.s a partir de_ 
sua publicação. __ . 

Art. 49 _ Esta Resolução __ entra __ ero vigor na·-ctata de sua _ 
publicação. - - . _ _ __ 

Sala das Comissões, 16 de março de 1993.-:--"'" João Rocha, 
Presidente - José Fogaça, Relator - Esperidião Amin -
Eduardo Suplicy - Roaaldo Aragão - Ronan Tito - Magno 
Bacelar - Affonso Campo - Bello Parga - Jonas Pinheiro 
- Elcio Alvares - Rachid Saldanha Derzi - João Calmon 
- Gilberto Miranda - Ney Maranhão. 

PARECER N• 50, DE 1993 

Da Comissão de Assuntos Económicos, sobre o Ofí
cio "S" no 73, de 1992 (Of. n~ 5025.1040, ae-13~11-92, 
na origem), do Senhor Prefeito Municipal de Concór
dia-Se, solicitando autorização do Senado Federal para 
contratar operação de crédito, no valor de 
Cr$3.446. 700.000,00, junto ao Bird!Badesc, Programa 
Prourb, destinada a obras de infra-estrutura urbana 
naquela municipalidade. 

Relator: Senador Esperidião Amin 
O Senhor Prefeito Municipal de Concórdia, no Estado 

de Santa Catarina, solicita ao Senado Federai apreciação do 
pedido de financiamento no valor de Cr$3.446.700.000,00 
(três bilhões, quatrocentos e quarenta e seis milhões e sete
centos mil cruzeiros), corrigido monetariamente pela variação 
da Taxa Referencial de juros - TR. - -- -

Os recursos destinam-se à realização de obras de infra-es
trutura naq~ela municipalidade e a fonte primária é o-Tesouro 
do Estado de Santa Catarina, com ó apoíO ·súplementar do 
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento 
- Bird, valores estes apertados ao Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento Urbano dos Municípios de Pequeno Porte 
do Estado de Santa Catarina - Prourb. 

O Presidente do Banco Central, do Brasil encaminhou 
o Parecer DEDIPICODEM - 9310002, de 4 de janeiro de 
1993, no qual relãtã-qU:e ãpós examiriai" a documentação pres
crita nos arts. 59 e 69 da Resolução n9 36, de 30 de junho 
de 1992, do Senado Federal, entende que a opetaçáo preten
dida encontra-se dentro dos limites previstos nos ·arts. 29 e 
39 da referida Resolução. 

As características básicas da operação de crédito são as 
seguintes: -

a) valor: Cr$3.446.700.000,00, corrigidos monetariamen
te pela variação da Taxa Referencial - TR; 

b) prazo para desembolso dos recursos: 12 meses; 
c) juros: 10,50% a.a.; 

taxa de administração: 1,50% a. a.; 
d) índice de correção monetária: variação da TR; 
e) destinação dos recursos: obras de infra-estrutura iii"ba-

na; 
O condições de pagamento: 
- do principal: em 96 parcelas mensais, vencendo a pri

meira 12 meses após a primeira liberação; 
- dos juros: em parcelas mensais. 
g) autorização legislativa: Lei n• 2.619, de 19 de junho 

de 1992. 
Em seu Parecer, o Banco Central chama a atenção para 

o fato de que a presente operação irá gravar o nível de expo
sição do Badesc para operar com o setor público. Ressalva, 
também, Que a Lei Municipal que autorizou a contratação 

do empréstimo pe-rmite ao Chefe do Executivo ceder, em 
garantia, ao agente financeiro, parcelas do ICMS e de outros 
tributos, autorização esta que, no entender daquele _Banco, 
fere preceito constitucional; Cbrlqlianto o art. 167, item IV, 
da Constituição Fe_deral, veda tal cessão. O parecer assinala 
que a instituição financeira será alertada sobre a vedação, 
caso o pleito seja aprovado pelo Senado. 

Contudo, tal questão, por se tratar de garantia contra~ual 
de operação de crédio entre a Prefeitura Municipal de Con
córdia e o Banco de Desen_volvinlento. do Estado de Santa 
Catarina- Badesc, foge aos aspectos regidos pela Resolução 
n~36/92, que regulamenta limites de endividamento e garantias 
oferecidas como aval por entidades_- União, Estados, Muni
cípios, Distrito Federal e SUãS àUtatquias (particularmente 
os§§ 79, 10, 11, 12 e 13 do art. 39, e os arts. 49 , 5~' e 6<.> 
da referida Resolução). . 

Vale lembrar que os atestados de adimplência junto à 
Receita Federal, ao INSS e ao FGTS carecem çle revalidação 
do prazo, antes da assinatura do contrato de empréstimo. 

As demais foi"ri:Ialidades previstas na Constituição Federal 
e na Resolução .n~' 36/92 _do_Sen.adQ_F~d_eral foram integral 
e expressamente obedecidas. Dadª a relevância do pleito, 
somos favoráveis à sua aprovação·, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 21, DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Concórdia, em 
Santa Catarina, a realizar operação de crédito no valor 
de Cr$3.446. 700.000,00 junto ao Banco de Desenvol
vimento do Estado de Saitta- Cãtirina S/ A - Badesc, 
no âmbito do Programa de Apoio aos Municipios de 
Pequeno Porte do Estado de Santa Catarina - Prourb. 

O Senado Federal resolve_.: - . _ 
Art. lo É autrizada a Prefeitura Municipal de Concór

dia, no Estado de Santa Catarina, ·nos termos da Resolução 
no 36!92, do Senado Federal, a contratar operação de crédito 
junto ao Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa_ Cata
rina S/ A- Bad~sc, através da Iínha de crédito Bird/Prourb, 
no valor de Cr$3.446.700.000,00 (três bilhões, quatrocentos 
e quarenta e seis milhões e setecentos mil cruzeiros), atuali
zado pela Taxa Referencial de juros - TR. 

Parágrafo úniCo. O empréstimO referido no caput deste 
artigo destina-se a obras de infra-estrutura urbana no __ Muni~ 
cípio de Concórdia - SC, rio âmbito do Programa de Apoio 
ap Desenvolvimento Urbanq dos Municípios _de Pequeno Por
te do Estado de Santa Catarina - Prourb. 

Art. 29 As condições financeiras básicas da operação 
de crédito são as seguintes: 

a) valor: Cr$3.446.700.000,00, corrigidos monetariamen
. te pela variação da Taxa Referencial - TR; 

b) prazo para desembolso dos recursos: 12 meses; 
c) juros: 10,50% a.a~-; -

taxa de administração: 1,50% a.a.; 
d) índice de correção monetária: variação da TR; 
e) destinação dos recursos: obras de_ infra_:estrutura urba-

na; 
f) condições de pagamento: 
- do principal: em 96 parcelas mensais, vencendo a pri

meira 12 meses após a prime-ira liberação; 
- dos juros: em parcelas mensais. 
g) autorização legislativa: Lei n• 2.619, de 19 de junho 

de 1992. 
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Art. 3o O prazo máximo para o exercício da autori
zação legislativa é de 270 (duzentos e setenta) dias a c~ntar 
da sua publicação. · 

Art. 49 Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação: · · 

Saladas Comissões, 16 de março de 1993. -João Rocha, 
Presidente- Esperidião Amin, Relator- Affonso Camargo 
- Bello Parga- Jonas Pinheiro- Elcio Álvares- Saldanha 
Derzi - Eduardo Suplicy - José Fogaça - Magno Bacelar 
- Ronaldo Aragão .;..;... Ronan Tito - Gilberto Miranda -
João Calmon - Ney Maranhão. 

PARECER N' 51, DE 1993 

Da Comissão de Assuntos Económicos sobre o Qfí. 
cio "S" n• 79, de 1992 (Or. n• Presi-92/2440, de 4-12-92, 
na origem) do Senhor Presidente do Banco Central do 
Brasil encaminhando o Parecer DEDIP/CO
DEM-92/0466, de 2-12-92, contendo manifestação da
quele Banco sobre pedido de autorização ao Senado 
Federal para realizar operação de crédito interno entre 
a Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco 
(PR) e o Banco do Estado do Paraná S/ A (Banestado), 
no valor total de Cr$520.000.000,00 (quinhentos e vinte 
milhões de cruzeiros), destinados à implantação de obras 
da infra-estrutura naquela municipalidade. 

Relator: Senador Luiz Alberto Oliveira 
O Presidente do Banco Central do Brasil enCaminha me~ 

diante o Ofício PRESI-9212440, de 4-12-92, ienumerado co
mo Ofício ''S" n• 79, de 1992, o Parecer DEDIP-CO
DEM/92-0466, de 2-12-92, coritimdo a manifestação daquele 
Banco à solicitaÇão fOrmulada pela Prefeitura Munidpal de 
Presidente Castelo Branco, Estado do Paraná, para realizar 
operação de crédito interno entre o referido MuniCípio e o 
Banco do Estado do Paraná S/ A (Banestado), no valor total 
de Cr$520.000.000,00 (quinhentos e vinte milhões de Cruzei~ 
ros). 

A operação de crédito envolverá recursos do Programa 
Estadual de Desenvolvimento Urbano - PGDU, em imple
mentação pelo Gi:>veni:o do EStado do Paraná, com-o ·apoio 
financeiro do Banco Internacional para Reconstrução e De
senvolvimento -BIRD, mediante subempréstimo do Fundo 
Estadual de Desenvolvimento Urbano ......:... :FD_ld__~~jo agente 
financeiro é o Banco do Estadõ do Paraná-S/A. 

O objetivo da utilização dos recursos é" viabilizar a execu
ção de obras de infra-estrutura no Município de Presidente 
Castelo Branco, operação autorizada pela Câmara -MUnicipal 
até o limite de 351.483,55 Unidade Fiscais de Referência, 
ou outra unidade que a venha substituir. -

As características e condições financeiras básicaS da ope· 
ração são as seguintes: - -

a) valor pretendido: Cr$520.000.000,00 (quinhentos e ·vin
te milhões de cruzeiros), corrigidos monetariamente pelava-
riação da taxa referencial de juros~ · - -

b) prazo para desembolso dos recursos: 12 meses; 
c) juros: máximo de 12% ao ano; 
d) índice de atualização monetária: variaçáo ,da taxa refe-

rencial; 
e) destinação dos recursos: obras de infra-estrutura; 
f) condições de pagamento: 
- do principal: em 48 parcelas mensais, vencendo-se a 

primeirã 12 meses após a primeíra liberação; 
dos juros: em _parcelas mensais; 

g) aUtorização legislativa: Lei Municipal n9 388/92, de 
12-6-92. 

O Banco Central do Brasil, em seu Parecer, constat.a 
que as exigências prescritas nos artigos 5"' e 69 da Resolução 
n9 36/92, que rege a matéria, foram aterididas e que a operação 
solicitada encontra-se dentro dos limites previstos na referida 
ResoluçãÕ. -

Chama a atenção para o art. 39 da Lei Municipal que 
autoriza o Poder Executivo a ceder, em garantia. -parcelas 
do ICMS ou tributo que o venha substituir, autorização esta 
que, no entender daquele Banco. fere preceito constitucional, 
conquanto o art. 167, "item- IV da Constituição Federal veda 
tal cessão. Entretanto, o referido Parecer assinala que a insti
tuição financeira será alertada da vedação, caso o pleito seja 
aprovado pelo Senado Federal. 

Contudo, tal questão, por se tratar de garantia contratual 
de garantia de crédit_o entre a Prefeitura Municipal de Presi
dente Castello Branco e o Banestado, foge aos aspectos regi
dos pela Resolução n• 36/92 do Senado Federal, a qual regula
menta garantias oferecidas como aval, por entidades - União, 
Estados, Distrito Federal, MunicípioS-e Suas autarquias. 

Dentre os documentos prévios à autorizaÇão exigidos pelo 
art. 69 da Resolução n9 36/92 iriclui-se a comprovação de que 
o projeto está inscrito na Lei do Orçamento Anual, jns_t_rução 
esta cumprida pela Prefeitura, no Plano Plurianual e na Lei 
das Diretrizes Orçamentárias. Quanto-aos dois últimos, alega 
a PrefeitUra não estar consíiflfciofiãlmente obrigada a fazê-lo, 

-em virtude de que o art. 165 da Constituição Federal ainda 
não foi regulamentado pelo Congresso Nacional. 

- As demais formalidades prescritas na Constituição Fede
ral e na Resolução n•36/92 do Senado Federal foram integral 
e explicitamente obedecidas, valendo ressaltar que os atesta
dos de adimplência junto ao FGTS e à Receita Federal neces
sitam ser revalidados antes da contratação do empréstímo. 

Pelo exposto e dada a relevância do pleito somos de 
parecer favorável, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 22, DE 1992 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Presidente Cas
telo Branco, no Estado do Paraná, a contratar operação 
de crédito iitterno junto do Banco do Estado do Paraná, 
S/ A- Banestado, no valor total de Cr$520.000.000,00 
(quinhentos e vinte milhões de cruzeiros), destinadá a 
fmanciar obras de infra-estrutura urbana naquele muni
cípio. 

O Sehado Federal resolve: 
Art. 1 ~ É a Prefeitura Municipal de Presidente Castelo 

Branco autorizada, nos termos da Resolução n~ 36/92 do Sena
do Federar,- a contratar operação de Crédito junto ao Banco 
dO Estado do Paraná S/ A - Banestado, no valor total de 
Cr$520.000.000,00 (quinhentos· e vinte milpões de C-ruzeiros). 

Parágrafo único. O empréstirDõ referido neste artigo 
destina-se à implicação de obras de infra-estrutura, no âmbito 
do Programa Estadual de Desenvolv.imento Urbano - PE
DU. 

Art. 2• As condições básica.s da operação de crédito 
são as seguintes: 

·· a) valor pretendido: Cr$520.000.000,00 (quinhentos e vin· 
te milhões de cruzeiros), corrigidos monetariamente pelava
riação da taxa referencial de juros; 

b) prazo para desembolso·dos. recarsos: 12 meses;· 
c) juros: máximo de 12% llo.,i!nç; 



Março de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) ~Quinta-feira 18 2329 

d) índice de atualização monetária: variação de taxa refe-
rencial - TR; 

e) destinação dos recursos: obras de infra-est.rotura; 
f) condições de pagamento: 
- do principal: em 48 parcelas mensaJs, vencendo-se a 

primeira 12 meses após a primeira liberação; 
dos juros: em parcelas mensais; 
g) autorização legislativa: Lei Municipal n• 388/92, de 

12-6-92. 
Art. 39 O pràzõ niãxiritb para o exerCíCiO âa presente 

autorização _é de 270 (duzentos e setenta) dias a çontar de 
sua publicação. 

Art. 49 Esta Resolução entra em vi_gor na data de sua 
publicação. ~ 

Sala das Comissões, 16 de março de 1993. -João Rocha, 
Presidente - Luis Alberto, Relator - Affonso Camargo -
Eduardo Suplicy - Saldanha De.i:'zi - Esperidião Amin -
BeUo Parga - Jonas Pinheiro - Elcio Álvares - José Fuga 
- Ronaldo Aragão - Ronan Tito- Magno Bacelar- Gilber
to Miranda - João Calmon - Ne)' Maranhão. 

PARECER N• 52, DE 1993 

Da Comissão de Assuntos Econômlcos, sobre a 
Emenda n' 1, de Plenário ao Projeto de Lei da Câmara 
n• 83, de 1991 (n' 2.605-8, na origem) que isenta de 
tributos a remessa de valores para o exterior, quando 
destinada a custear a transladação de corpos. 

Relator: Senador Jonas Pinheiro 

A emenda apresentada visa corrigir a data de vigência 
da Lei, para 1"' de janeiro de 1993, ocorre que pof atraso 
na tramitação da matéria a data proposta também se tornou 
ultrapassada. 

Objetivando a urna perfeita adequação da vigência da 
lei apresentamos a seguinte -subemenda à Emenda n9 1 de 
Plenário: -

Subemenda n9 1-CAE. 
O Art. 2• do Projeto passa a ter a seguinteredação: 

"Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sUa 
publiçação. ·~ 

Sala das Comissões, 16 de março de 1993. =João Rocha, 
Presidente - Jonas Pinheiro, Relator - Edúã.rdo Suplicy 
- Alfonso Camargo - Magno Bacelar- Esperidião Amin 
- Ronaldo Aragão """":' Bello Parga - Ronan Tito- João Cal-
moo- Saldanha Derzi - Gilberto Miranda - Ney Maranhão 
-José Fogaça 

PARECER N• 53, DE 1992 

Da Comissão de- Constituição, Justiça e Cidadania, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo n' 2, de 1993, 
que "regulamenta a indicação de Ministros do Tribunal 
de Contas da União pelo Congresso Nacional". 

Relator: Senador Ney M3ranhão 

O Projeto de Decreto Legislativo n• 2, de 1923, da autoria 
do nobre Senador César Dias, tem por escopo iegulamentar 
o inciso II, do § 29, do artigo 73, da Constituição Federal, 
o qual prevê a indicação de dois terços_da composição do 
Tribunal de Contas da União pelo Congresso Nae;ional. 

Na Justificação do Projeto. o ilustre AutO! a"Ssevera: 
"A Carta de 1988, em seu artigo 73, § 2•, 11, estabe

lece qu~ dois terços da composição do Tribunal de 
Contas da União serão indicados pelo- CÕngresso Na
cional. 

Por falta de regulamentação, o Congresso Nacio
nal tem deixado de indicar Ministros para o Tribunal 
de Contas .~a União, terido sido, as vagas que ocorre
ram sob a vigência da nova ConstituiÇão, preenchidas 
mediante indicação-~-:exClusiva, do Poder Executivo~ 

O Congresso" Nacional, porta.nto, 'tem deixado de 
cumprir com a sua fUnção constitucioDãL - --
- Este Projeto de Decreto Legislativo visa a suprir 
a lacuna jurldica qUe 1in:poSSibilíta, ·ao -Poder Legísla
tivo, exe-rCer o seU-munus ConstitucionaL" 

A esta douta Comissão cabe, com a competência termi
nativa que lhe foi conferida, neste caso, o exame da Proposição 
sob os aspectos de constitucionalidade. jurídicidade, regimen
talidade e técnicaclegislativa. 

No que tange aos dois_ primeiros aspectos, o Projeto é 
perfeito, inexistirido qualquer óbice a opor. 

Já no que diz respeito à r6gimentalidade da Proposição, 
qualquer dúvida, porventura e-xistente, acerca da forma adota
da para a regulamentação da matéria, foi de todo elidida 
pelo Autor, que, na Justificação, alega: 

"Para a regulamentação desta matéria optamos 
pela forma do Decreto Legislativo por entendermos 
que a mesma caracteriza-se como atividade atípica, atri~ 
buída ao Congresso Nacional- qual seja, a da escolha, 
que é uma eleição, de Ministros do Tribunal de Contas 
da União - não se _ _tratando, dessarte, de 1).tividade 
legislativa típica, que é _a da feitura de leis. 

Por mio configurar atiVidade legislativa, cremos 
que a tramitação do processo de escolha dos Ministros 
do Tribunal de Contas da União, o qual difere do pro
cesse:> de aprovação da indicação de autoridades pelo 

-- Pres~dente da República, deva ser objeto de regulação 
m~diante Decreto I..egisla~iyo, espécie normativa que, 
por excelência, veiculada as_ matérias da competência 
das duas Casas. __ , 

A eventual confusão que se possa fazer coril a 
outra espécie normativa, denominada Resolução é de 
todo improcedente, haja vista que este tipo de n~nna 
se aplica, preponderantemente, à regulamentação de 
matéria da competência privativa de cada uma das Ca-
sas. · 

Há, apenas, uma exceção a esse princípio, expres
samente prevista na Constituição Federal (art. 68, § 
39), o qual diz respeito à Delegação Legislativa, viabili---
zada mediante Resolução. · 

Porém, como essa :hipótese não se caracteriza neste 
m~mento, se faz necessária a adoção do Decreto legis-
lativo para alcançarmos o nosso intento. __ _ 

Por outro lado, é pacífico o entendimento, adotado 
pelas Mesas de ambas as Casas, no sentido de que 
a matéria constante no. artigo-49 da Carta Magna é, 
toda ela, veicUlada mediante Decreto legislativo. A 
escolha de Ministros do Tribunal de Contas da União 
é uma. das competências previstas no artigo 49-, como 
~xclustva_ do Congresso Nacional, e formalizada por 
mterméd10 do Decreto Legislativo." 
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Concordando com él tese esposada pelo preclaro Autor, 
não vislumbramos qualquer impedimento à tramitação do Pro
jeto, sob o prisma regimental. 

Porém, no que se refere à técnica legislativa, pudemos 
constatar a existência de dois equívocos, cuja correção se 
faz necessária mediante Eme.nda desta Comissão. -

O primeiro foi, pOr nós, detectado no Preâmbulo da pro
posição, no qual consta o verbo "'resolve" ao invés de "decre
ta''. fórmula específica dos projetas de decreto legislativo. 

O segundo se prende à .<:;omissão_ nomeada, no âmbito 
da Câmara dos Deputados~ como titular da _iniciativa da inidi
cação, qual seja, a Comissão de Economia, Indústria e Comér
cio. Compursando o Regimento Interno daquela Casa, formu
lamos o entendimento de que, nesse caso, a Comissão compe
tente, por afinidade de matéria, nos te-rmos do art. _32, VIII, 
g, da Lei Interna, deva ser a Comissão de Finanças e Tribu
tação. 

Por todo o exposto, é o nosso Parecer pela aprovação 
do Projeto de Deci'eto Legislativo n~ 02, de 1993, nos termos 
das seguintes Emendas: 

EMENDÀN'01 

Dê-se ao Preâmbulo· dO P-rojeto de DecretO Legislativo 
n~> 02, de 1993, a seguirtte redação: 

"O Corigtesso Nacional decreta." 

EMENDAN'02 

Dê-se ao caput do art. 29, do Projeto de Decreto Legis
lativo n~ 0"1, ôe 1993, a seguinte redação: 

"Art. 2n As vagas abertas na COmp(!sição do Tri
bunal de Contas da União serão preenchidas por indica
ção do Congresso Nacional, na c;rdem estabelecida no 
inciSo-II, do arL 105, da Lei n• 8.443, de 16 de julho 
de 1992 e mediante iniciativa, alternadãinente, da Co
missão de Assuntos Económicos do Senado Federal 
e da Comissão de Finariças e Tributação da Câmara 
dos Deputados. 

EMENDA N• 03. 

Dê-se ao caput do art. · 3~, do Decrct'o~ Legislativo n9 92, 
de 1993, a seguinte redação: 1 

"Art. 3~> A Comissão de Assuntos Económicos 
do Senado Federal e a Comissão de Finanças e Tribu
tação da Câmara dos Deputados subffieterão à aprecia
ção, do Plenário da respectiva Casa Projeto de Decreto 
Legislativo aprovando a escolh~_ do Ministro do Tribu-
nal de Contas da União. · · 

Sala da Comissão, 17 de março de !993.- Iram Saraiva, 
Presidente - Ney Suassuna, Relator - A_lfredo Campos -
Aureo Mello - Carlos Patrocínio - Eldo Álvares - Esperi
dião Amin- Epitácio Cafeteira- Wilson Martins- Josaphat 
Marinho - Jutahy Magalhães - Eva Blay - João França 
- Francisco Rollemberg - João Rocha. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas ·Rodrig-ueS} c:c O Expe
diente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, projetas de lei do Senado que serão lidos 
pelo Sr. 1• Secretário. 

São lidos os seguintes: 

. -
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 25, DE 1993 

Acrescenta inciso ao art. 2~ da Lei n~ 8.072, de 
25 de julho de 1990. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1' O art. 2" da Lei n• 8.072, de 25 de julho de 

1990, fica acrescido do seguinte inciso IIL 

''Art. 2" Os crimes hediondos, a prática da tortu
ra, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e 
o terrorismo são insuscetíveis de: 
- I:- anistia, graça e indulto; 

II- fiança e liberdade provisória; e 
III -prescrição. 
§ 1" A pena por crime previsto neste artigo será 

cumprida integralmente em regime fechado." 

Justificação 

A previsão constitucional inCulpida no texto do inciso 
- XlJI, do art. 5°, limita-se a tornar inafiançáveis e insuscetíveis 
de graça ou anistia a prática da tortura e demais crimes consi
derados hediondos. A exigência constitucionar está -Corisubs
tanciada nos incisos I e II do art. 2" da Lei nn 8.072, de 25 
de julho de 1990, nada obstando se lhe aditem outras condições 
-como é o caso a imprescritibilidade de tais cfimes- posto 
que o comando constitucional não é restritivO. Dessa forma, 
os Crimes ·considerados hediondos passarão a ser. também, 
imprescritíveis, em ra"i:ão de sua--prój)ria natUreza repulsiva, 
já o· sendo inafianÇãveis e insúscetíveis de graça ou anistia, 
por força constitucional. 

Não há que se questionar o aditamento, nem inquiná-lo 
de inconstitucional, porque a própria lei que versa tais crimes 
já estampa o instituto do indultO, para negáAo- aos agentes 
das mesmas práticas, (arL 2•. inciso I da Lei n' 8.012/90), 
inobstante este instituto também não ter sido mencionado 
no disposto constitucional. -

- Na expectativa da aprovação-- do presente, conclamo os 
ilustres Pares à reflexão sobre a necessidade de punir-se mais 
severamente aos que mais se irisU.rge-m cont:i'a a vida, em mani
festações inaceitáveis pela sociedade humana. 

Sala das Sessões, 17 de março de 1993.- Senador Marco 
Maciel. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N• 8.072, DE 25 DE JULHO DE 1990 

Dispõe sobre os crimes hediondos, nos termos do 
artigos~. inciso XLIII, da Constituição Federal, e deter
mina outras providências. 

... -~ ....... ., ............... ~ ..... · .. ~.-~·-~·············· ................ : .. ,,,.,-.--
Art. z~ Os crimes hediondos, a prática da tortura,_ o 

tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo 
são insuscetíveis de: 

I -anistia, graça e indulto; 
II- finança e liberdade proviSóriã. 

.................................................................. ~------······· 

(A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
-Decisão Terminativa) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 26, DE 1993 
COMPLEMENTAR 

Altera o § 2• do art. 2• da Lei Complementar no 
24, de 7 de janeiro de 1975, que dispõe sobre concessãO 
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de benefícios fiScais por convênios celebrados pelos Esta
dos e pelo Distrito Federal. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I' O § 2' do art. 2' da Lei Complementar n• 24, 

de 7 de janeiro de 1975, passa a ter a seguinte-redação: 
§ 29 A concessão de benefícios ou sua revogação total 

ou parcial dependerá sempre de aprovação de três quintos, 
pelo menos, dos representantes presentes. 

Art. 2'' Esta Lei entrará em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. Y Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

A Lei Complementar n' 24, de 7_de janeiro de 1975, 
.. dispõe sobre os convênios para a concessão_de isenções do 
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Merca
dorias e dá outras providências". 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988 a 
base econômica de incidência do ICM foi amPliada. passando 
a abranger também as prestações de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal c de comunicação_ (art. 155, 
I, b) e ainda as operações relativas a energia elétrica, combus
tíveis líquidos c gasosos, lubrificante e minerais do País (art. 
155, § 3'). 

Cumpre esclarecer. a título ilustrativo. que a Lei Comple
mentar no 24175 foreditada cm razão da "guerra fiscal" entre 
os Estados que, para atraírem investimentos através da insta
lação de _indústrias e empresas comerciais em seus territórios 
concediam isenções e outros benefícios que logo eram supe
rados por outros Estados que aumentavam as vantagens ofer
tadas pelos demais. 

Com eSse procedimento os Estados foram perdendo recei
ta até chegarem quase à penúria, o que motivou sucessivos 
aumentos na alíquota do ICM para melhorar suas receitas. 

A Lei Complementar objeto do presente Projeto- veio 
regular a concessão dos benefícios acabando com a concessão 
indiscriminada dos mesmos. Todavia, por ser urna lei gerada 
na época do autoritarismo, contempla situações como a cons
tante do § 2~, do artigo 2~, que irripede sefam tOmadas decisões 
democráticas para celebração de convênios pelos Estados e 
Distrito Federal. 

A presente alteração visa a acelerar os convênios redu
zindo para três quintos o quOrum tanto para ·concessão corno 
para a revogação total ou parcial dos benefícios e _possibilita 
aos cidadãos terem acesso aos alimentos a preçoS cOmpatíveis 
com a sua pouca renda, já' que a Lei Complementar como 
está redigida não possibilita decisões democráticas, nem traduz 
representatividade económica em suas determinações, contra
riando ncc_essidades de modernidade, produtividade e compe
titividade. 

Sala das SesSões~ 17 de março de 1993. -Seí:i3d6r Márcio 
Lacerda. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI COMPLEMENTAR N' 24 
DE 7 DE JANEIRO DE 1975 

Dispõe sobre os convênios para a concessão de isen
ções do imposto sobre operações relativas à circulação 
de mercadorias e dá outras providências. 

Art. 2~ Os conVênios-a que alude o art. 1" serão celebra
dos em reuniões para as quais tenham sido convocados repre
sentantes de todos os Estados e do DiS:tríto federal, sçb a 
presidência de representantes do Governo FederaL 

§ 1"' As reuniõeS: Se' realii3rãó com a presença de repre
sentantes da maioria das unidades da Federação. 

§ 2"' A concessão de benefícios dependerá sempre de 
decisão unânime dos Estados representados; a sua revogação 
total ou parcial dependerá de aprovação de quatro quintos, 
pelo menos, dos representantes presentes. 

§ 3~ Dentro- de 10 (dez) díaS, contados da da_ta final 
da reunião a que se refere este artigo, a resolução nela adotada 
séfá publicada no Diário Oficial da União. 

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

SEÇÃO IV 
Dos Impostos dos Estados e 

-do Distrito Federal 

Art. 155. Compete ao"s Estados ~ ao ~istrito Federal 
instituir: 

I- impostos sobre: 
a) transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens 

O!l direitos; · 
b) operações relativas à circulação de mercadorias e so

bre prestações de serviços de transporte interestadual e inter
municipal e de comunicação, "ainda que as operações e as 
prestações se iniciem no exteriOr;· 

c) propriedade de veículos automotores; 
II- adicional de até cinco por cento do que for pago 

_à União por pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas nos res~ 
pectivos territórios, a títUlO do imposfó previsto no art. 153, 
III, incidente sobre lucros. ganhos e rendimentos de capital. 

- - § 1_<.> O imposto previsto no inciso I, a: 
I- relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, 

compete ao Estado da situação do bem, ou ao Distrito Federal; 
II- relativamente a bens móveis, títulos e créditos, com

pete ao Estado onde se processar o inventário ou arrolamento, 
ou tiVer domicl1io o doador, ou ao Distríto Federal; 

III -terá a competência para sua instiii.iição regulada 
por lei complementar: 

a) se o_ doador tiver domicílio ou residência no exteriOr; 
b) se o de cu jus possuía bens, era residente ou domici

liado ou teve o seu inventário processado no exterior; 
IV -terá suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado 

Federal. 
§ 2' 

guinte: 
O iffipoSto pn!VisiO -no inciso· I, b, atfeiiàerá ao se-

.,I~ será não-cumulativo, compensando-se o que for devi
do em cada operação relativa à circulação de mercadorias 
ou prestação de s_erviços com o montante cobrado nas ante rio~ 
res pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal; 

II- a isenção ou não-incidência, salvo determinação em 
contrário da legislação: _ 

a) não implicará crédito para co-inpcnsação com o mon
tante devido nas operações ou prestações seguintes; 

b) acarretará a anulação do crédito relativo às operações 
anteriores; 

III- poderá ser seletivo, em função da essencialidade 
_das mercadorias e dos serviços; 

--~--~·--
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IV- resolução do Senado Federal, de inicíãtlV.ã_a_o Presi
dente da República ou de um terço dos Senadores, aprovada 
pela maioria absoluta de seus membros, estabclec_er_á as ali
quotas aplicáveis ãs operações e prestações, inlerestaduais 
e de exportação; 

V- é facultado ao Senado Federal; 
a) estabelecer alíquotas mínimas nas operações inte-rnas, 

mediante resolução de iniciativa de unl iúço e aprovada pela 
maioria absoluta de seus membros; 

b) fixar alíquotas máximas nas mesmas operações para 
resolver conflito específico qUe envolvã interesse de Estados, 
mediante resolução de iniciafiva da maioria absoluta e apro
vada por dois terços de seus membros; 

VI- salvo deliberação em contrário dos Estados e do 
Distrito Federal, ilOS- -termos do disposto no inciso XII. g, 
as alíquotas internas, nas operações relativas à circulação de 
mercadorias e nas ·prestações de serviços, não poderão ser 
inferiores às previstaS para as operãçôes interestaduais; 

VII- em relação às operações e prestações que destinem 
bens e serviços a consumidor ffnalioCaliiado em outro Estado, 
adotar-se-á: 

a) a alíquota interestadual, quando o destinatário for con
tribuinte do imposto; 

b) a alíquota interna, quando o destinatário não for con
tribuinte dele; 

VIII -na hipótese da alínea a do inciso anterior, caberá 
ao Estado da localização do destinatário o imposto correspon
dente à diferença entre _a alíquota interna e a interestadual; 

IX- incidirá também: 

a) sobre a entrada de mercadoria importada do exterior, 
ainda quando se tratar de bem destinado a consumo ou ativo 
fixo do estabelecimento, assim como sobre ~erViço prestado 
no exterior, cabendo o imposto ao Estado onde estiver situado 
o estabelecimento destinatário da mercadoria ou do serviço; 

b) sobre o valor total da operação, quando mercadorias 
forem fornecidas com serviços não compreendidos na compe
téncia tributária dos Municípios; 

X - não incidirá: 

a) sobre operações que destinem ao exterior produtos 
industrializados, excluídos _os semi~elaborados definidos em 
lei complementar; 

b) sobre operações que destinem ·a outros Estados pet~ó~ 
teo, inclusive lubrificantes, cOmbustíveis líquidos e gasosos 
dele derivados, e energia elétrica; 

c) sobn: o ouro, nas hipóteses definidas no art. 153, § 

XI- não compreenderá, em sua base de cálculo, o mon
tante do imposto sobre produtos industrializados, quando a 
operação, realizada entre contribuintes e relativa a produto 
destinado à industrialização ou à cc;>merci_alização, configure 
fato gerador dos dois impostos; 

XII- cabe à lei complementar; 
a) definir seus contribuintes; 
h) dispor sobre substituição tributária; 
c) disciplinar o regime de compensação do imposto; 
d) fixar, para efeito de Sua cobrança e definição do esta

belecimento responsável, o local das_operaçóes_ relativas à 
circulação de mercadorias e das prestações de serviços; 

e) excluir da incidência do imposto, nas exportações para 
o exterior, serviços e outroS produtos além dOs mencionados 
no inciso X, a; 

O prever Casos âe manutenção de--cte_?ito, relativame?te 
à remessa para outro Estado e exportaçao para o extenor, 
de serviços e de mercadorias; _ 

g) regular a forma como, mediante deliberação dos Esta
-dos e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios 
fiscais seYâO COD.Cedidos e revogados. 
- § 39 À exceção dos impostos de que tratam o inciso 

I, b, do caput deste artigo e os arts. 153, I e II, e 156, III, 
nenhum outro tributo incidirá sobre operações relativas a ener
gia- -elétrica, combustfveis líquidos e gasosos, IubriQ_cantes e 
minerais do País. 
~ .................................................. ,-•• ~ ...... T'''''"'''''""' 

(A Comissã_Q de 4-s.s..?f!l_tq) F..conâmicas) 

. O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)~ Os projeto~ 
lidos- serão publicados e remetidos às comissões -competentes. 

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

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 251 de 1993 

Senhor Presidente do Senado Federal: 
Requeiro a V. EXa., nos termos dO artigo 258 do Regi· 

mento Interno do Senado Federal, a tramitação conjunta dos 
PLS 178 de 1992 e PLC 123 de 1992, em tramitação nesta 
Casa, versando sobre a mesma matéria. 
-·-Sala das Sessões, 17 de março de 1993.- Senador Magno 

Bacelar. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O Requeri

:q:tento lido será publicado e, posteriomente, incluído na Or
dem do Dia, nos termos do art. 255, inciso II, letra c, n<? 
8, do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 19 Secretário. 
É lido o seguinte: 

OF.n• 01/93 CCJ 
Brasilia, 17 de março de 1993 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, comunico a V. Exa. que esta 

ComiSsão aprovou o PDS n9 002/93_, de autoria do Senador 
César Dias, que regulamenta a indicação de Ministros do 
Tribunal de Contas da União pelo Congresso_ ~a~i_o~_al, na 
re.união 17-3-93. 

Senador Iran Saraiva- PreSidente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Com refe
rência ~o explediente que acaba de Sú lido, a Presidência 
comunica ao Plenário que, nos termos d_o art. 91, §§ 39 a 
59 -do Regimento Interno, abrir-se-á o prazo de cinco c!ias 
úteis para interposição de recurso, por urn décimo da compo
sição da Casa, para que o Projeto de Decreto Legislativo 
n~ 2l de 1993, seja apreciado pelo Plenário. _ 

Esgotado esse prazo, sem interposiç"ã-o-de recusa, a propo
sição será remetida à Câmara dos DePutados. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Sobre a 
mesa, ofícios que serão lidos pelO Sr. 19 Secretário. 

São lidos os seguintes: 
OF. n' 049/93-GLPMDB . 

Brasilia, 17 de março de 1993. 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a- Vossa Excelência o nome 

do Senador Wilson Martins para Membro Titular da Comissão 
Temporária destinada a examinar o Projeto de Lei da Câmara 
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n"' 118, de 1984, que "instítui á Código O vil", em substituição 
ao Senador António Mariz. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Voss_a Exce.:
lência protestos de alJa estima. -SenaPor Mauro Benevides, 
Uder do PMDB. 
OF .. GLPFL n' 005/93 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de dirigir:.me a-Vossa E'J(celência para 

solicifãr o- Obséquio de proceder à substituição, na Comissão 
de Assuntos Económicos, como Titular, do Senador Guilher
me Palmeira pelo Senador Carlos Patrocíniô. 

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa. E.xce
Iência protestos de ~$tima e_c_onsiP,eração.- Senad.or Ml;ll'_oo 
Maciel, Líder do PFL no Senado FederaL 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Serão feitas 
as substituições solicitadas. 

Foram encaminhados à publicação pareceres da Comissão 
de Assuntos Económicos que concluem pela apresentação dos 
segui~ttes Projetos de Resolução: 

n~' 16., de 1993~ que autoriza a Prefeitura de Toledo_
PR, a oontrataruperação de crédito junto ao Banoo dp Estado 
do Paraná S.A. -BANESTAPO, oom recursos do Fundo 
Estadual de Desenvolvimento Urbano- FDU, no valor. de 
Cr$ 5.500.000;000,00 (cinco bilhões e quinhentos milhões de 
cruzeiros), destinados a obras de infra~estrutura naquela muni
cipalidade; 

n~" 17, de 1993, que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Paiçaridu - PR, a oontratar operação de crédito junto ao 
Banoo do Estado do Paraná S.A.- BANESTADO, no valor 
de Cr$ 460.000:000,00 (quatrocentOs e ·sessêrila.milhões de 
cruzeiros), a_ preços de setembro de 1992, para execução de 
projetas de infra-estrutura urbana naquela Municipalidade; 

n"' 18, de 1993, que- autoriza a Prefeitura Municipal de 
Arapongas - PR, a contratar operação de crédito junto ao 
Banco do Estado do Paraná S.A.-BANESTADO, no valor 
de Cr$17.500.000.000,00 (dezessete bilhões e quinhentos mi
lhões de cruzeiros), a preços de novembro de 1992, para execu
ção de projetas de_ in,fra-estrutu~:a urbana naqUela munici
palidade; 

n? 19, de 1993, que- autoriza a Prefeitura Municipal de 
Vista Alegre -RS, a contratar operação de crédito, no valor 
de Cr$ 1.299-441.330,00 {hum bilhão, duzentos e noventa 
e nove milhões, quatrocentos c quarenta e hum mil, trezentos 
e trinta cnizeiros), a preços de janeiros de 1993, com o Banco 
do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - BANRlSUL; 

n'~' 20, de 1993, que autoriza a PrefeitUra Municipal de 
Porto Xavier - RS, a contratar operação de crédito junto 
ao Fundo de Investimentos Urbanos-FUNDURBANO/RS, 
no valor de Cr$ 100.000.000,00 {cenúflilhões de cruzeiros), 
para obras de calçamento e asfaltamento; 

n9 21, de 1993,. que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Concórdia - se, a realizar operação de crédito no valor 
de Cr$ 3.446.700.000,00 (três bilhões, quatrocentos e quarenta 
e seis milhões e setecentos mil cruzeiros), junto ao Banco 
de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina S.A. -
BADESC, no âmbito do Programa de Apoio aos Municípios 
de Pequeno Porte do Estado de Santa Catarina --:- prourb, 
e 

n• 22, de 1993, que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Presidente Castelo Branco, no Estado do Paraná, a contratar 
operação de crédito interno junto ao Banco do Estado do 
Paraná S.A. - BANESTADO, no valor total de Cr$ 

520.000.000,00 (quinhentos e vinte milhÕes de cruzeiros), des
tinada a financiar obras de infra-estrutura urbana naquele 
município. . · 

As proposições ficarão sobre_a Mes~, dur~te cmco ses
sões ordinárias a fim de receber emendas, nos termos do 
art." 23.5, II, f, do Regimento Interno .... 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presi
dência recebeu expediente do Presidente dO Suprerilo 'Tribú- · 
nal Federal, comunicando a retifiCaÇãó da decisão ·referente 
à Ação Direta de Inconstitucionalidade o' 319-4/600, suspen
dendo a expressão "março" contida no § 59 do art. 29 da 
Lei n' 8.039, de 1990, e, parcialmente, o caput e o § 2• do 
art. 2?, bem oomo o art. 4•. - · · 

O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presi
dência recebeu do Presidente da Câmara dos Dep'utados o 
Ofício n' 157/93, de 15 do corrente, encaminhando para pro
mulgação autógrafos do Projeto de Dec~e~o Legis~<ttivo· n~' 
8, de 1984 (n' 44184 na Cãmara dos Dej:n!fados), que aprova 
o texto do Acordo de Cooperação no Campo dos Usos Paci
ficas da Energia Nuclear entre- o Governo·.~ República F:ede
rativa do Brasil e o Governo da Espanha, celebrado em Brasí
lia, a 12 de maio de 1983. 

A Presidência tomará as providências necessárias à pro~ 
mulgação do Decreto Legislativo. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Passa-se 
à lista de oradore$. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Maranhão. 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: antes de fazer alguns comeritários Com respei
to à entrevista do Sr. Governador Joaqui111 Francisco, onde 
S. Ex• fez um balanço de dois anos do .seu Governo, peço 
que essa entrevista seja transcrita nos Anais do Senado. Faço 
questão de lê-la para, depois, fazei oS meus COmentáriOS:· -

"As vésperas de completar dois anos deu~ admJ
nistração que oscila entre Qons __ e_ maus momentos, o 
Governador Joaquim- FranCisco não admite compara
ção com o Governo de seu antecessor e dispara: "Não 
tenho dúvidas de que estou fazendo um Governo- me
lhor do que o de Arraes", numa frase que deve reacen
der a polêmica iniciada esta semana entre o Secretário 
da Fazenda, Luiz Otávio, e o Deputado Estadual 
Eduardo Campos. "Como é que_ você diz que fez \lDl 
grande Governo, se na hora do julgamento é derrota
do?" -indaga o Governador, que desfia um rosário 
de realizações de sua administração, nesta entrevista 
ao Jornal do Commercio, feita na última sexta-feira, 
no Palácio das Princesas. Depois de admitir que fez 
um Governo marcado de impopularidade no primeiro 
ano, Joaquim Francisco diz que o balanço de sua admi· 
nistração hoje é bastante positivo, como atesta a última 
pesquisa realizada pelo ffiOPE, que lhe ooncede 36% 
(bom e ótimo), 34% (regular) e 24% (ruim e péssimo). 
Critica o luto pregado pela oposição para marcar o 
segundo aniversário de seu governo, admite que pre-
tende fazer uma Bancada Federal, em 94, mas continua 
mantendo suspense sobre se vai ou não terminar o 
mandato. A seguir, os principais trechos da entrevista: 

O que o povo de Pernambuco tem para c:omemonu
nesses dois anos de sua IIIIDllnlstnção? 
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- POde' comeniorar a exiSténciâ de uffi G-overno 
sério, cOirip'rOMetiCio com· ·a retO.peração do EstBdo, 
com uma política- SOcial e ecdriô'niiCã bem de,fitJ.ida e 
com um progràma.de Govehiô-CJ.Ue'vem sértdo éüm
prido. Poderia citar a racionalizaçáô -da máquin'a 'a<üni
nistrativã,' á PfivàtizaÇão da CFbPh; a recul?eráção fi
nanceira<!ó B"ANDEPE, fonte petmanente ·de· perda 

·, ' ' · ~qu~ tomamos co·m relação ao Programa Terra e Comida 
'rtão1foi em vão. Está ãf o' apóio cte bOã parte dO setor 

_ · c'aha~eiro -__ ad- ex-Qovernador. ·EU- nunCa vi riinguém 
· ·~·. · ' ·. 'fàie'r aCOrdo' édtn. -ptssoas que. contrariam os seus inte

resses (com Úniâ dose de iroiÍla)~ Só. se for· isso~ por 
' ' • • 

1 sadismo. Agora, acho que as pessoas são julgadas pela 
· adm.inistração·que 'fazem. Se você Chega ao final do 

governO e faz o seu $!1-CesS"or é porque você teve a 
·apr'ovação do povo. Como é que você diz que fez um 
grande governo se, na hora do julgamento, é derrotado 
na Capital e no Interior? . · . , · 

• t' '' • • • (I f- j ' I . ' 

Por falar.~ Arràés, C~(, :o.~&a esse_ apoio da 

de recursos do EStado e a exeetlç'áb ... de um dO's ·maJores 
program-as' de_ recuperação dé n êsiráda do Norte/Nor
deste, niltn~ faixa de !.400 Km~. Ciínso!ldamoS o hiris
rilo; temós' um pi'o'grama n~' Z:Onâ ~a Mata,· Teit-a e 
C_om_ida~ -~u.e!-~s.t~ 'poSsi~ilit~n,d? ?-'âSse.ntainênto· e a 
distnbUJçao de terra a milhares tle 'fámilias: Já reêebe
mos teria" de Uslnas que deviairi ád B)\NDEPE é átiligi- · · 
mos a rn::trca_de 9 mil hectares de' téfràs desapróprlád'as, 
o que sighifici'tfês a quatro veZé~rmais dt:)·Que·foi 
feito ~cr Gov~rno anterior. r··- - _ - - · -

Em relação aos-novos iDveStíolêlitos? 

boa parle.dn empresariado sula:o"'cooleiro à candida-
. . tu_l11 de .A~s em 94?. . . . . _ 
.. ; . . --, Quçm qeve 'julgar é o povo da Zona da Mata. 

-. -,:,Deminha parte, eu encaro até com naturalidade, até 
porque o controle da política açucareira nacional está 
nas mãos do PSB. Eu acho cedo essa antecipação do 

. , 9-~bate s~~ssório~ mas o po.vo _deve ficar atento a algu-
' ~ , , , mas ali~~;t~a.s: : - · , . , 

_: Poi·cónta do Fundo Crescê PernalÍlbuco que 
criamos ·com isenç3o de 80%.·âOS lCMS, a iniciàfiva 
privada estií investindo no Estado t:erca de US~ 1 bilhão 
e 200' iiillhôe's~-que irã-o gerannáís'tie 20 niil empregos. ' ' 1 

'. Dados_clo mGE. re;eJam que ~ indústria_ pernmn
Temos ho'jé 11'\alS de 3 mil crial:t!;âil reintegradas à soei e- . ' . . . bOca Da sofreu uma qneda acumulada de 12.7% de janel
dade,aumeqtamosoefetívO-da'PolícíaMilitaréeqU:ipa- roa novembro de 92, enquanto que a Bahia e o Rio 
mos o Corpo de Bombeiios: · 'al6m· ·de podemids · nos ' · ·· · · · :G~e· dO SUt· foram os ôlllcos Estados a obter cresci .. 
orgulhar·de Uma política baseadã/na étiCa-ftScill,:'que · : •meirtoindustri81. ' ' 
não só ·t~~· p<:ssibilitado o aumênto da arrecadação ·' · ' . ....!:..·Petnambuco não teve um desempenho indus--
como a prisão de sonegadOieS.' Pbaeria citar ainda o · " 'tiiáf nesses: dois anos, se você somar o ano -de 91 com 
programa de detrificação rúral !Jué já completou cerca · • · · ·o ario· de 92; mellior do que :25 Estados, mas é natural 
de 20 mil propriedades, berieb.ci;Jitdo 400 :rilil p(!Ssbas ' ·que existàtri· oScilaÇõeS. O quê Sé deve ter 'clãro é que, 
e entrega de 22 inil casas populãre~,~'O.dobro dô go"vêino ' · ',' nesses·9-ois a.nos:de Grivenió, Pernambuco· não decres-
anterio'r: Tt!rhbs mais de um milliãb de alunos na escola · ce'u·. No'prímeiro ano do meu GOverno cres'cemos 1.2% 
eapesard~.e~t,armospassandOeór\Imacriseeconômica:'' -~.· Iies~e segundo ano, ainda está sendo medido. O 
das m~is difíceis, a última ~<f.u~~~T.do ~BO?E indicou que· se 'pi'eci!ta entender é 'que o grito do Cresée Perttam~ 
uma sttuação extremamente ~niórtável que me· faz buco ~ãO é -de Joaquim Fràricisco, e sim de todos .. 
analisar de: maneira positiva esses 'dois anos.· · · · I;>e .vocês; ]ôirialistas da Empresâ Jornal do Commer-

A OPosição não pensa· o- meS•o e estai quei-endo ~ ' cio~ de todos os políticos. Eu sou transitório. Completo 
decretar luto? Como o Sr. óbseHa isso?" · · hoje dois ·anos de' mandato e ·tenho mais dois anos 

-Ninguém atira pedra'ein árvores que não estão . pela "frénté e' nuncà 'fechei este Pálácio para ninguém 
dando frutos. Se o Goverrio · nàó. estivessé 'b'eni, ·não . pe1~: c~ntr~iib: Fui buscar J arbas V asooncelos, Miguei 
haveria essá preocupação de querer atingir o GoVerno --. ' ~traes, ·Maun1i0. FérhHrà Llrtlà. e tantoS' Outros para 
com o l~nçamento de candida~tás antecipadas·çomo, JUntos luta.rmos por mais vefbás f~derais. Apoiei a indi-
por exempl~~ a do Presidente do PT, que veio ao sertão · · ·cação· de Roberto Freire para Líder do Governo, Gre~ 
para observar a seca, mas jã'cbin'O candidato a·presi- 'g6i10 Maranhão, Fernando Dubeaux, Carlos Wilson 
dente. Eu· até acho- que náo e 11ãda patriótico esse · para: cargos· no governo Itamar, e ninguém pode identi-
tipo de atitude. Agora, tenho ·(fue lembrar que não ·ficar um ato mesqUinho de minha parte. Na ocasião 
sou corredor de 500 metros.e'si.m de~ pistas longas.· do impeachment o próprio Lula e Roberto Freire vie-
Ainda tenho mais dois anos de governo pela frente. raro convidarMme para coordenar aquela campanha. 
Comecei o governo sabendo que' àicaria com a impopu- . Mas b senhor não Coi com medo de posslveis vllias ••• 
!aridade do·primeiro ano, pois tiy~ coragem para resol- ~ · '-'-Nada disso. Não fui porque já estava solidário 
veroprobleqtadoBANDEPE,daCISAGRO,daCIL- com a causa e não sou vedete para estar em cima de 
PE, que é a única estatal leit~ira .do país. Chego ao- palanque sem necessidade. No final, todos concorda-
segundo ano com uma avaliação positiva, o que não ram ·que_ e~ estava certo pOrque_ nãó desãgreguei, s6 
tive no primeiro ano por conta de traumas que.foram _fiz so~~· Eu oscil~i de acordo com o que era bom 
criados no momento em que COfll~cei a implantar ruptu- para o movimento e nesse sentido eu- quero fazer um 
ras e quebrar corporativismos. . registro aqui antes que esque-ça: para a concessão da 

Nos últimos dias estabe~-se uma poUmlca em ca~~~ de estudante que dei atendendo a uma antiga 
torno da comparação entre o seq Governo e o de Miguel relV!dicação da UNE através dos caras-pintadas. 
Arraes. O senhor acredita que está fazendo um Governo Pernambuco está on oáo sendo dlscrimioado pelo 
melhor do que o do seu ant~? GoVerno Itamar? 

-Eu não tenho duvida de que, do ponto de vista ~ -Não, acredito que não. Lembrei apenas o caso 
administrativo e político, estou fazendo um governo do Ministério da Saúde, que liberou verbas de doze 
melhor. Citei vários. dados neSte sentido. A oposiçio bilhõesmensaisparaoRio,enqllãntonãoexistedinbei-
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· ro para o Estado .de Pemam]?u~, que enfrentou e 
controlou a epidemia. Isso foi um fato ~sp~jt.clp. _. --

E em relação aos cargos- do Estado ~o, Governo 
• · • Federal? O seDhor jurou que llâ!> irllo tratar deste assun-

to e terminou fazendo o.e,optrárlo. . . - . 
..- Não vivo na Lua e sim na Terra. TiVe uma 

audiência com o Ministro Hargreaves, e ele me Pergun
tou sobre o assunto._ Nes_se caso nada mais natural que 
defender a permãnência de Airson -Lócio, Antônio Car
los Monteiro, dois. pernambucanos que estão fazendo 
bom trabalho no_ GovernQ,,_ · _ _ . ~ . . 

E a tão propalada aproxlmaçio com o Prefeito Jar-
, ' bas VasConceioS? ' · · · ' ' · · 

· · · ·-DO Po'nto de -~t3 administrativo, nós temos 
tido uma convivência muito sadia, inas' não existe um 

, entendimetito político como rião eXiSte com_ Arraes ou 
Roberto Freire. O problema é que· eu e Jarbas não 
podemos ficar com briguinhas políticas qu~do estão 
em jogo o interesse do Estado e do Recife. Agora 
mesmo, o Ministro Jutahy Magalhães estava assinando 
um convênio_ com sete cidades para um programa de 
habitação e na mesma hora- eU lhe mandei um oficio 
protestando e' solicitando que _ele inçlu{s~_ o Recife 

, nesse programa. . . . .' . ·. . _ . , . . 
É v~a4e que o Sr. pretende form1r uma banalda 

na Câmara Federal em 94 com pessoa do seu grupo 
político, ao mesmo tempo em que lsolll"ia poriamelltll"es 
como Ricardo Flóza, Gll9on Machado e Pedro Corrfa? 

. -·Eu poderei apoiar um grupo de pesso!"' que 
çlefet;1~ as_mesmtls idéías·que çudefendo, de sen~dade 

, ·e compromisso_ com a .c~usa pública, pois me ~nstdero 
. , um político de- aglutinação e se puder amphar meu 

espaço político, irei fazê-lo . .Quanto à segunda parte 
de sua pergunta, eu tenhç. a c;lizex: que só conjugo o 
verbo aglutinar? . 

Governador, como ólllma pergunta: a questão da 
TV Pernambuco. O Sindicato dos Jornalistas diz que 
o Governo gosta mais produzindo um comercial de auto
promoçio do que cu-...lo o .~to de uma 
emissora de televisão. Diz, tam-, que o seabor mente 
quando afirma que Pernambuco é o único Estado da 
Federaçio a ter uma emissora de TV. . 

- O sindicato não quet analisar a questão racio
nalmente e sim politicamente. Primeiro,_ não foram de
mitidos funcionários da TV e sim cancelado um con
trato de prestadores de serviços com a Espia ~ídeo. 
Não se justifica uma televisão e~t~~ -~O_OJ u~~-difi~~
dade grande de investimento que muitos que estão cnti
cando não fizeram quando passaram por lá. Eu não 
tenho por que questionar que a empresa Jornal do 
Commerelo, a TV Tribuna e a TV Unlversltmia não 
divulguem a cultura local. No edital de arrendamento 
da televisão consta um espaço de_ duas horas para a 
programação local. Portanto~ é _menttr:a dize_r que a 
TV Pernambuco vai fechar, e eti não veJo mottvo para 
se tratar dessa questão com tanto emocionalismo. Nun
ca me recusei a dialogar com ninguém .. Quanto à alega
ção de que se gasta diriheiro com publicidade, eu gosta
ria de saber se as administrações do PMDB, do PSDB 
e do PT nãQ divulgam suas realizações. Eu quero que 
me apontem um lugar da constelação planetária onde 
existe um administrador que náo divulgue o seu gover
no." 

Sr. Presidente, Sn. Senadores, é essa a entrevista do 
Goverriador de Pernambuco, com a qual eu concordo em 
grande parte. Em re~a_ção a alguns itens, eu respeito S. E:ro 
Por e~~-motivo~_peço a transcrição da publicação nos Anais 
do Senado Federal . 

. Eu nunca votei no Governador )ê:,aquim_ F~a_ncisco. Em 
Pernambuco, senipre tive uma posiçãó aberta, transparente, 
e a minha admiração e o meu voto sempre foram para o 

· atual Prefeito do Recife, Jarbas Vasconcelos. O Partido Tra
"balhista Brasileiro, meu partido à época, apoiOu a Sua qmdi
datura naquela memorável campanha, consagrando-o Prefeito 
da cidade do Recife. E Jarbas Vasconcelos_ foi, ~gundo as 

. pesquisas, um d<;>s melhores prefeitos que_ tivemos -po Brasil. 
.~ortaoto, quan~ apóio a entrevis~a do Gpve~ador Joaquim 
Francisco, estou fazendo justiça, agtndo com senedade e trans
parência, como sempre tenho feito no Senado d~ República, 
doa a quem doer. _ _ ~ 

O GovemaCto~ 1oaquim Francisco está fazendo um traba
lho efi~ para atrair investimentos estrangeiros para Pernam
buco. Na última viagem que fizemos juntos a Formosa, tive

. mos ocasião de contactar empresários ~ au~oridades máximas 

. do- governo de Taiwan, como o Minis~.o V~cent Ouyw. O 
.Governador está apoiando a luta que venho. t.ravando há seis 
anos no Senado, mostrando que _o futuro do Brasil - como 
disse o Ministro Fernando Henrique Cardoso, das Relações 
Exteriores- está na Ásia. O caminho é·a Ásia; os grandes 
investimentos estão vindo do Japão e d8 · Chiita. Qúando eu 
falo China eu me refiro à China Popular, a Hong Kong e 
a Taiwari ci_ue, nO nieu entender~ é o país do terceiro milénio. 
Como eu dizia, o Go.vemador Joaquim Francisco acreditou 
nesse trabalho e nós temos parceria nessa luta pã.i'3 o desenvol
vimento de Pernambuco, trazendo investimentos de capital 
estr~geiro, principalme.nte dos chineses. 

EstaMos COJP.eçan<io 8 colher os frutos. Dentro de pouco 
- tempo~ Sr. PreSidente, Srs. Senadores, iremos inaugurar, gra

ças ao trabalho do Governador e do seu Secretário de IndUstria 
e Comércio, uma fábrica de bicicletas, deulll grupo da China 
Popular, que vai produzir 70 mil unidades por mês. 

Acredito que, com o trabalho deste Senador e com os 
compromissos que o Ministro da EconOmia de Formosa, -Vi
cent Ouyw, tem comigo, v~ os trazer in":estim.entos, financia
mentos, para a cidade do Recife que-, ten?ó uma topografia 
idêntica à de Xangai e Pequim, será benefiaada com a const_ru
ção da primeira ciclovia do Brasil, a ser inaugurada por Jarbas 
Vasconcelos, para que a maioria do povo de Recife tenha 
condições de ir para o trabalho na sua bicicleta. · 

O Sr. Gilberto Miranda-Permite-me V, Ex• um aparte? 

O SR. NEY MARANHÃO- Com prazer. 

O Sr. Gilberto Miranda -Senador Ney Maranhão, como 
o meu Estado é totalmente voltado para o setor industrial, 
e todo o trabalho do Governador e de seu secretariado se 
faz à procura de novos inyestimentos para a r.egião, eu gost~ria 
de obter de V. EX' maiS detalhes a respeito dessa fábnca: 
qual foi o capital estrangeiro investido, quanto tempo durou 
a negociação, se parte dessas bicicletas serão exportadas, 
quanto representará a produção em relação ao mercado atual, 
enfim, maiores detalhes. 

O SR. NEY MARANHÃO '--Terei o prazer de discutir 
com V. Er" o assunto. Mas o meu assessor, um chinês natUra
lizado brasileiro, que foi indicado pelo Ministério das Relações 
Exteriores para Diretor Comercial do Brasil em Formosa, 
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pOderá prestai" a V. Ex~ todas as informações~- EsSes investi· 
mentes no BtáSil, principalmente no Norte e Nordeste, sãn 
do Grupo- Xangáí, --üma ·estatal-da- Cliina POpular-que tem 
uma holding de 350 empresas. -

Sr. Presidente, Srs. Senadores, há unl prOjéto-ha-cõmis
são de Assuntos E'conômicos, de minha àutoria, sobre esse 
assurito, mostrando os investimentos da_ pequena;- média e 
microempresa. -Na China, o capital da _!!fi~rOempresa é de 
US$50 a 250 mil; da peqtieria empresa é de.US$250 a 1 milhão 
e da média é de US$1 milhão a US$4 milhões. Na China 
corhUriista-, o- COOüOle dos investirilentos estran-geiros é ·muito 
simples. No fim do ano, o lucro dessas empre-sas· pode ser 
reiiilVestido com Uma série de vantagens ·ou-pode ser remetido 
para outros países; sem nenhum problema. 

Esse projeto; que está parã. ser votado a qualquermomen~ 
to, se aprovado, vai atrair os inVestidores chineses, principal~ 
mente para o Nordeste. . .. _ 

Nobre Senador Gilberto Miranda, ·terei oportunidade de 
discutir com V. Ex~ como essa fábriCa e:stã'sendo montada, 
os capitaiS e os SóCios'. V. E~. como empresário progressista, 
terá ocasião de_ conhecê-la. Tenho certeza; que tanto a expe~ 
iié:rlcià empre's3riãl de V. Ex~ como o coritaiO com os Governos · 
da China Popular e de Formosa trarão grand_e benefício para 
-o Estado do Amazonas. " -

o Sr. Gilhert9 'Miranda - Oliríg'ado: Senador: 

o SR. J\IEY MÁRANHÁO - ê:õné~!cíientê' áos investi
m-entos, tive ocaSião, na iíltimã via_gêin·_q_u_~'fiz çQit! o G.QV_er-
~ador Joaquim FranCisco, de passar pela França: -

Um grande_&rupo francês que tem fábricas em Pernam
buco está reinve~t~nqo, em uma fábrica_'nb)ni.micípio do Cabo, 
US$200 milhões. É a prova da confiança e do trabalho que 
o Governador está desenvolvendo ~ess.e_ setor. Cqm_r~Speito 
a outros setorcs, o Gcwernador teVe que tomar uma medida 
heróica. - -~ - · - - - - - -· 

O mal deste P~s._ ~r. P~esiciente-,.sãO Õs·--prOfétóS que, 
muitas vezes, São feitos em cima da perDà e, mesmo saben~ 
do-se ~ue _estã~. errados,_ c_o~~ínua-s_e~ ~l!l~frente, poi-que se 
quer tirar provetto demagógiCO da mtséri{l do povo: E para 
esse aspecto que quero chamar a atenç_ãb: 

O GovernadOr Joaquim FrancisCo' foi ·obrigado a cortar 
uma grande parte das agénpias do, ~~nep. porque estav:.t.m 
dando prejuízo considerável e não_ h_av~a-·qutré:!_sõlução~ 

Sabemos, tanto o Governador ·como eu, homem do povo 
e seu representante no Senadó_Federal, que é de cort;:rr o 
coração tirar um trabalhador, um pai de família de um empre· 
go, mas é como dizemos: vão-se· as-apêís~ ficcüii-os ae-:aos. 

O resultado é que o Banep de -hoje está recuperado e 
dando um lucro que nunca ·teve~ Iiãs demais geStões. -o Banep 
hoje, em seus balanços, prova à sociedade e ao povo pernam
bucano o acerto da decisão do Governador Joaquim Francisco 
quando tomou essa medida heróica parã Saivar aquela institui
ção· de crédito. 

A Presidência me adverte com a Juz vermelha acesa, 
chamando-me a atenção para o tempo- que esgotou. Mesmo 
com a paciência de J 6 de V. Ex•, meu companheiro da velha
guarda do Rio de Janeiro;· do velho PTB ~aquela época~ Sena
dor Chagas Rodrigues, que hoje assume a Presidência, eu 
não poderia deixar de parabenizar o Govern~dq_r Joaquim 
Francisco por eSse trabalho sério. Ele e o PrefeitO do_Recife 
- reeleito por uma maioria esmagadora-, derrotando o candi
dato de Miguel Arraes que_ tev~ um p~~cçnt~aiJn.t;i_n:lO-_de 
votos - uniram-se· administrativameô.te~- porqUe acúD.a dos · 

intel-esses partidáriOs estão o·s inter'ess-es··.de Pernambuco. As
-~!11 ut:t_ido~s, o Gov,emó .do_ Estai:lo, ,a-Pfefeitura_ de Recife 
~ esta Bancada que. justiÇã séja Iéita, é inde"pend.eP,tê de 
g~alg\J~r. cor partidária,- voltam-se para os grandes interesses 
de P.ernaml;mco . .I~so significa, ~r. Presidente, ã fortifiCação 
do poder político de Pernambuco.____ _ _ _ -_ -_-_-

Quero ta:mbém, neste momento, párabenizàr.O nosso Se
-~a:~or Mansueto ~e Lavor. que fez um trabalho na Comissão 
de. Orçamento, cóin ó adágio popular, usado no Nordeste 
; ."Mat~i primeiro os meuS, dçpoiS os teus". S. Ex~-fez um 
bom trabalho em todo setor, dando uma_grande ajud3, aliada 
à ·competência _de nossa Bancada, sem _cor pa:rúdária, _Para 

__ gl:!e_ 9 Governador Joaquim Francisco _e o. Prefeito JarbaS Vas
concelos tenham condições de ~ocar obras necessáJi_~s e impor
tantes_ na área ~oci<}l e;_~conômi~ do Estado-de P~rnambuco. 

DisporlJ.-os,-nó orçilrieifiõ clã""R:_epú1'>1iCa_, de verbãs subs
tanciais que dependerão exclusivamente da boa vontade do 
PreSidente Itamar Franco e de sua área económica. Como 
euO-~isse á_n_t~rionn~!lte aqui, num debate com o Ministro Eli-

~)eu Resende, depo~ito gt:a,n~e!i e~perãitças ·em S. Ex~. Dese-
jeiMlh~ __ êxito nas_ suas atiyidades, _cpm_o,nõ tempo de Juscelino 

-~l!l:?itschek, quando.José Ma_ria Alkmin foi Ministro da Fazen-
-da~ um áOs-inelhores nessa Pasta. Tenho certeza que S. Ex• 
; t~rá ~oa vontade na liberação dessas verbas para Pernambuco. 
- -.- Assiin s·endo, Sr. Presidente, parabenizo o.Sr. Gover
nador Joaquim FranCisco pela sua e'ntrevista ·e espero que 

·"-'OS' homens de bem de Pernambuco· e os políticos que tenham 
~'pé no chão" o ajudem porque estarão ajudando a Peinam

=buco e, conseqüentemente, ao Brasil. 
Era o,que tinha, Sr. Presidente. 

O Sr. Eduardo SupUcy- Sr. Presidente, peço a palavra, 
como Líder. - -

o SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
,a palavra a V. Ex~~ na forma regimenta( 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. ComoLíder, pro
_nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 

_ -Presidente,-srs. Senadores, hoje, completam-se 10 meses do 
assassinato do Governã.dor do Acre, Edmundo Pinto de Al
~~-i.P-a ~eta:" ocorrido na cidade de São Paulo, no Della Volpe 
Garderi Hotel. . 

Encontra·se aqui presente, na Tribuna de Honra do Sena
do Feçleri!l,,ac!'mpanhada do Deputado João Tota, a Sr' Fáli· 

-ma Almeida Pinto, viúva do ex-GovetnaQOI: Edmundo Pinto. 
Esteve õriúem com o Ministro _da iuStiça, solicitando aten~ 

çã() para que possa haver a colaboração da Polícia Federal 
!1.0 sentido de_desveD.dar e_sse caso, para· que nenhuma dúvida 
feste sobre· aS_ "éircuns"tân.cias, as razões ~- g_l(e_nj_ teria sido, 
ou. quais teriam sido os reSpOnsáveis por esse bárbaro assassi
nato que enlutou a família ádeana. 

AS~ Maria Fátifua Bãrbosa de Almeida trouxe ao conhe
- éiffieflto do MiniStrO da JustiÇa fatos novos de_éx.tfaúrdinária 

__ r~levância-e qtie indicam, de fato, que ao contrário da conclu
são da Secretaria da Segurança Pública -de São_ Paulo - ao 
contrá_~io da c~n~lusão do inc.]_u~rito policial qUe ontem aqui 
r~gistrei, que havia sido a mim encaminhado pelo Governador 
Luiz António Fleury Filho, (inquérito feito jfeJo Delegado 
~a Polícía, titular· da"- DiYJsão de Homicídios, J urandir Corrêa 
de Santana, datado de_l9_de junho de 1992)_, e que embasou 
a ori~~â~ _do Secretá!ío _de Segurança -Michel Temer~ de São 
Paulo, segundo o_qual não te-ria havido qualquer outro motivo 
que não o de latrocínio, qUe náo restaria neOfi~uiria margem 
de dúvida sobre os acontecimentos com causa e efeitos total-
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mente aleatórios a qualquer suspeita de atentado ou conotação 
política- ao co_ntráíio~di$50, a sr~ Maria Fátima Barbosa 
Almeida, viúva do-ex-GOvernadOr EdmundO Pinto-de Almei
Qa Neto, trouxe ao _cbnhecime_tt_to do Sf. MiniStrO da JU.Stiç·a, 
e também ao Sr. Procurador-Geral da República, fatOs da 
maior gravidade e que foram· _Coletados, sobretudo~ graças 
ao trabalho corajoso de urn fuíZ -de _4ireito do Acre; Não 
cito :eu nome porque é impo·rtante preservãr, neste ·moMento, 
sua Identidade. Esse jUiZ- rC.Li.lliifelementos da maiOr" ímpOr
tância, _colhendo os depoimentos de LuíZ Carlós J:l'ieiScha
mann, Secretário da ·casa· Civil- do Governo do. Estado-- do 
Acte, e Marcos Antôn~o Wü~m~nn-,_Ajudanfe de __ Ordem, qUe 
acompanhavam o ex-GovernadOr Edmundo Pinto de A.lmetda 
o no Della Volpe Garden Hotel. 

Acontece_ que a ampla repetcussão daqueles depÓlrileittos_ 
pela impreilsa provocou ihúineros fatOS ho'vos, inclusive suces
sivos telefonemas de- pessoa que, em desabafO, cmÚidencioy. 
que, uma semana antes da fatídica viagem do GOVcmador, 
foi p-rocurada por um político-, que lhe propôs exiicUf3i" o 
Chefe_ do Poder Executivo acreano, o que deveria ser feito 
fora do Estado: Essa· proposta,' s'eguildo a fonte, fOi ·rejeitada 
por ela, em razão· da amizade_ que tinha com o G_ovemador 
Edmundo Pinto. 

As informações, que contittuararO: a ·se.r presta"da:s j:;dr 
telefonemas, foram Confirmadas em deta1hes, posterióirnente, 
pelos próprios matadore:.S do ex-Govem~do-r. Depois de terem 
p_res~ad? _testemunhos falsos, perante a Policiá CiVil, riO inqué
nto pohcl31, três dos envolviçlos no assassinato dO Governador 
~dmundo Pinto acabaram rc'veland~ a verdade, que incluSive 
mcluía a mentira de seus depoimentOs, ·ame·açados que esta
vam pelos mandantes. 
. _ Urll: dos assassinos, exatamente aquele que detono~,~_os 

tiros no Gov~rnador, relatou que _o crime fof enCOI.nerldado, 
pelo valor-de US$200 tn_il dólares, .com 9 objeti_vo de assãssinar 
um político que deveria;- se hospedar no hotel, em data que 
seri"ã o-portunamente anunciada. Ou seja, o assassino ·do Go~ 
vernador não sabia; na hora ·em que o matou-; quem era, 
mas sabia que estava recebendo US$200 mil dólares para ma~ 
tar um político. 

_ E~ fevereiro de 1992, o autor dos disparo~. que era fun~ 
Clo?áno do _H~tel D~lla Volpe, recebeu o primeiro cantata 
do mtermed1áno~ qUe lá se hospedou, ressaltando-se na épo
ca,_ o desaparecimento da chave-mestra dos apartam~ntos do 
sétimo andar, como se depreende do inquéritõ pOliciaL Inda
~ado, :espondeu que nad~ havia revelado para a polícia no 
mquénto, porque estava, JUntamente com sua famfiia amea
ç~~o de morte, pols tUdo deveria parecer um autêntic~ latro
ctmo. 

Sr. PreSidente, Srs. Senadores, o relato dos assassinos 
confere com_alguns fatos até hoje sem resposta. e isso é de 
causar grande estranheza: - __ - - ___ - - -- ---

-Fatos como o enigmático íiiéêridio do prédio da Assem
bléia Legislativa, um mês antes da morte do Governador 

--:-A presença de alguns pOlíticos e· empresáriOS do ~cre 
no Hotel Della Volpe, na semana _e· no dia do assassinato 
do Governador, inclusive de Um diretor d€: uma sociedade 
de economia mista, hoje apontado coino principal susPeito 
de ter falsificado as planilhas de custo das obras do Canal 
da Maternidade; 

, -O telefonema do empresário de Rio Branco, que se 
encontrava em l?rãsllia, momentos antes da viagem do Gov-~r
nador a São Paulo, quando mandou dizer que queria falar 

com ele pessoal e urgentemente, e que talvez fosse a cpjsa 
mais importante da sua vida; . · 
- ·- ~ -·As possívei~ ·ligações de UI)1 emPrêSárlo de Rio Branco 
com um ·americano banqueiro. que .se eocontrava hospedado 
aO. lado_ do apartamento do Governador •. ~ que foi vítima 
de latrocínio simulado,-segundo os assassinos; 

- ~Interessante, panfleto que cir"ctilo,u,e.JV. Rio Branco
1 

ciQis 
dias antes da morte do_Governador e quando esse já se encQn
trava ein São PaUlo, intitulado: ''Como Matar um GoVer--
.nado'r"; . ,_ · · · 

~O temor de alguns políticos do Acre de que a PQljcia 
·Fedêral apure o caso;· · 

- .;..;..:Q clima (\e_ expectativa que.re~nay~ ,quanto,ao depoi
·mento ameaçador .que o ex-Governador teria prestado, dois 

_ dias após a sua motte, na CPI da Câmara do Deputados, 
em Brasília~ 

-- ---A maneira como o GQverrtador fo.i p~fsuadído a m1,1dar 
- o Seu·--ro"teirO de ~viagem, resolve11do _deslpçar-se repentina-

mente de Brasília. para São Paulo. _ _ _ 
Assiin, em que pese ao esforço da Policia Civil ô_e São 

Paulo para desvendar o que preliminarmente parecia uni latia
. cínio, hoje, as evidências são de que houve,dej~~o_, um çrirp.e 
· político. Daí a in;lportância de a Procuradoria-Geral da Repú
blica estar recebendo comunicação- l: ~espeito e de ter rece
bido, ontem, a visita da Sr' Maria Fátima Barbosa de Almeida. 

Se, de fato, o ex-Governador EdmUrido Pinto fOi aSsassi
nãçiO por raiõ~s, l'qliticas, da maior importância s~ _r_eye_ste 
ainda o episódio Pa_fuga dos assassino!? .d~. Chicp Mendes. 
É poSsível que haja, quase inevitavelmente, um relaciona
mento dos .fatos, pois quem tramou a morte do ex-Govemãdor 
Edmuildo Pinto pode- ter ajudado na operação que permitiu 

o que os assassino_s de, Çhico Mendes fugiS~ein ~ penitenciária 
do Acre. 

Assim, Sr. -~r.e_~idente e Srs. Senadores, venho a esta 
tribuna para formular um apelo ao Govétno do Estado de 
São Paulo, Luiz ~António Fleury Filho, e ao Secretário de 
·sê·g~tança~ Sr. MiÇhe:fTemer, para qu'e 'reabiain o caso di_ante 
do cnnhecimento çl.esses_ novos fatos e laP.e<!ndo também aquilo 
que, tenho certez,a, é a vontade, a expressão e ·o anseio dOs 
Senadores pelo Acre, Nabor Júnior, Flaviano Melo e Aluíiio 
Bezerra, que acorripaóham também a Sr' Marfa Fátima BãrbO~ 
sa de Almeida n~ yisítil que faz a esta casa. 

Gostaria, pórtãnto, de renovar o apelo, feito no dui 26 
de fevereiro, ao Govex:nador de São Paulo, que me respondeu 
nos _termos do Qfício Ontem encaminhado. Agora sabemos 
desses fatos novo~ e ~a possibilidade de reabrir a investigãção 
sobre esse caso, em profundidade. 

__ Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Concedo 
a palavra ao nobre Senador Gilberto Miranda. 

O SR. Gll..BERTO MIRANDA (PMDB - AM. Pronun· 
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
venho hoje a esta tribuna para discutir certos aspectos que 
me parecem essenciai$ do Programa Nacional de Desesta
tização, em especial as profundas modificações que esse ?ro- . 
grama sofreu receritem'ente, quando da edição, pelo Presi
dente Itamar Franco, do Decreto_ n9 724, de 19 de janeiro 
do corrente ano. Embora boa parte desse decreto possa Ser 
entendido como saneador, Como um esforço adicional para 
que todo o processo ganhe maior transparência, é inegável 
que algumas de suas disposições são desnecessárias, polêmicas 
e até mesmo prejudiciais ao PND. É verdade também qu~ 



2338 Quinta-feira 18 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçã<> II) Março de 1993 

ele refreou ainda. mais o-ritmO já excés~ivãmente leniõ da 
transferência para o setor prívado das empresas estatais. _ 

Trago; hoje, este tema ao PleQá}io Qo Senad~ F~~~r_al, 
porque cabe ao Congresso Nacional debater com profun~i
dade essa questão, já que ela é fundamental para que o Brasil 
retome a senda do crescimento económico. A privatização, 
fenômeno que se intensifica no mundo, é- urna exigência do 
nosso tempo. 

O Programa Nacional de Desestatizaç~o, criado pela Lei 
n' 8.031, de 12 de abril de 1990, foi polêmico desde o seu 
iníciO. Vários _dos seus dispositivos foram modificados poste
riormente por outros_ três decretos, até que, no com~çõ deste 
ano, surgiram as :alterações sobre as quais pretendo me deter 
neste pronunciamento. Mas, antes disso~ yçjamos os o!Jjetivos 
básicos do programa; segundo a lei que o criou: . 

"I-reordenar a posição estratégica do Estado na econo~ 
mia, transferirido à iniciativa priVada atividades_ indevidamen~ 
te exploradas pelo setor público; 

II -contribuir para a redução da dívida pública, concor~ 
rendo para o saneamento das finanças do s.etor público; 

III- Permitir a retomada do investimento nas.empresas 
e atividades que vierem a ser transferidas à iriiciativa piívada; 

IV - Contribuir para a modernização do parque indus~ 
trial do País, ampliando sua competitividade e reforçando 
a capacidade empresarial dos diversas.setores da economia; 

V - Permitir que a Administração Pública concentre 
seus esforços nas atividades em que a presença do Estado 
seja fundamental para a consecução d~ prioridades nacionais; 

VI - Contribuir para o fortalecimento do nlercado de 
capitais através do .crescimento. através do acréscimo da oferta 
de valores mobiliários e da democratização da propriedade 
e do capital das empresas que integram o programa. 

Ficou estabelecido, então, que o Programa Nacional de 
Desestatização não se estenderia às empresas públicas ou so
ciedades de economia mista que exerçam atiVidade de compe
tência da União, nas áreas de telecomunicações, saneamento_ 
básico, serviços postais e correios aéreos, de monopólio do 
petróleo. do gás natural~ hidrocarbonetos, fluidos, o Banco 
do Brasil e o órgão oficial ressegurador referidos no art. 192, 
inCiso II, da Constituição Federal. Ficou definido ainda que 
seu gestor seria o Banco Nacional de Desenvolvimento Social 
-BNDES. --

Sr: Presidente, Srs. Senadores, o Programa Nacional de 
Desestatização surgiu depois de duas décadas de um controle 
quase absoluto, por parte do Estado •. no processo da geração 
de matérias-piiirias e de infra-estrutura. Como é do conheci
mento geral, aquele modelo económico_ marcado pelo "esta
tismo" nos foi imposto a partir de 1967. quando foi-decidido 
que a União deveria expandir a produção pública de bens 
e serviços, em setores reconhecidamente carente_~t_e_ que a tua
ria com vigor na industrialização, medi~Dte investimentos de 
recursos do setor público nas áreas de siderurgia, energia, 
transportes e comunicações. 

Mas, nesse meio tempo, o mundo sofreu grandes modifi
cações, a começar pela explosão dos preços do petróleo na 
década de 70. Por fim, no declinar dos anos 80, tivemos total 
e completo desmantelamento dos regimes ditos co-munistas, 
pelo incontestável colapso do seu setor produtivo. O que ruiu, 
no fundo, foi o modelo económico, um modelo autoritário 
de planejamento económico centrálizado que vigorava tanto 
nos países socialistas do Leste Europeu quanto, paradoxal
mente, nos regimes fortes de extrema direita da América La-
tina. -

, __ No caso brasileiro, a Constituinte de 1988 veio mostrar 
- -qué o Estado já não tinha ma_is controle -sobre a gesião das 
--~mpresas que havia gerado no passado recente e que. agora, 
_ ~e \jam ameaçadét:s por empresas privadas bem mais eficientes. 

Depois de um-a .década de e~tagnaxãoc_ecq~ó~iCa, a- Opi
nião pública brasileira, por fim, cámeçoii a· entender que o 
Governo deveria vender suas empresas ineficientes que fun
~ionavam como_fornalhas do dinheiro público, porque, além 
de não ter dinheiro para quitar as dívidas astronómicaS dessas 
~mpresas, não tipha também os recursos necessários para o 
investimento em tecnologia ou em treinamento de- recursos 
humanos a fim de que elas se mantivessem competitivas. 

O GOverno do Presidente José Saroey foi o_ pioneiro,_ 
. ao· iniciar uni mOdesto prOcesso" de -alienação de empresas 
p~bli~s, ao mesmo tempo em que eram estabelecidos alguns 

_ programas de desburocratização, tendentes a reduzir o poder 
regulador do Estado e os privilégios cartoriais. 

O obje:tivo fundamental do processo que se_ esboçava 
era evita{ que_ os iecursoS-públícos, que Vinham minguando 
pelo paulatino afastamento dqs investido~es estrangeiros, fos
sem queiniados -na manutenção de empresas ineficiériteS, j>e_r· 
dulárias_ ou anacrónícaS, verdadeiros -cabideS de emPregos. 
Em contrapartida, o Governo teria mais verba para investir 
naquelas áreas de sua competência específica, como ações 
báSicas. de saúd~. educação, segurança pública, justiça e Sanea
mento básico. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores,_ desde o lançamento do 
PND em abril de 1990 até agora foram vendidas apenas 20 
empresas, desempenho bastante modesto quando comparado 
com os programas de privatizaÇão desencadeados por outros 
pafses latino-americarios, como o MéxiCo e a Argentina. 

Dados do BNPES __ mostram que o Brasil arrecadou até 
hoje apenas US$3,86 bilhões Com alienação de suas empresas, 

_ enquanto o México alcançou a cifra de US$19,7 bilhões, e 
a_ Argentina US$11,15 bilhões. Mas é preciso levar em conta 
que aquelt;:s dois países negociaram empresas de telecomu
nicações e de petróleo, setores ainda monopolizados pelo Es
tado, aqui no Brasil. 

Outra diferença marcante foi· o "fato de" que- no Brasil 
quase 90% foi arrecadadc;>t ou seja US$_3,35 bilhões entraram 
na forma de abatimento nas dívidas públicas, enquanto a redu
ção daqueles países foi bem menor em termos proporcionais. 

- -sem ultrapassar US$6 bilhões em qualquer Um -deles. Isso 
· ocorteu devido ao uso maciço. entre nós, das chamadas '"moe
das podres", enquanto nos outros países registrou-se maior 

---ingresso de" dinheiro vivo. 
Essa constatação serviu de base para algumas das modifi

cações previstas no Decreto n9 724, que objetiVaram a arreca
dação de maior volume de dinheiro nas vendas futuras. 

Nos valores arreca~~dos até agora, somente US$504 m_il 
resultaram do uso de moeda corrente. Já os títulos da dívida 
externa, utilizados na privatização da Usiminas-e da Copetsul, 
renderam US$12,4 milhões. A maioria das compras, portanto, 
foi realizada com "moedas podres". Por outro lado,_a Central 
de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos" .. do Banco 
Central do Brasil informou que, em 28.12.92, o estoque dispo
nível dessas moedas totalizava o equivalente a Cr$79.686,1 
bilhões. 

Um dos aspectos mais polêmicos do PND. sem dúvida7 

era aquele que tratava das formas de pagamento na aquisição 
dos bens alienados por prever a aceitação, sem qualquer tipo 
de limite, de títulos da dívida p!íbli~ vencidos, certificados 
de privati2:3ção, titularidade de depósitos mantidos no Banco_ 
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Central, títulos da dívida externa e de outros papéis -=--todos- - Dentro da idéia de buscar maior dinheiro vivo, será defini~ 
chamados de. "moeda podre". da, também, caso a caso, a participação de cruzeiros nos leilões 

Embora discutível, o uso das· "moedas_ podres" tem sido de privatização, variando de zero a 100% do total das moedas, 
advogado como um mal necessáriõ,-porque: a) cerca de 90% ·-·em função do tipo de empresa e do potencial de rentabilidade, 
da dívida externa brasileira ·é ae-re·s-ponsabilidade do setor sendo que a decisáo a respeito será do Presidente da República 
público, e o PND é parte importante do processo de renego- (parágrafo únicO, Art. 46). A proposta é interessante, mas, 
ciação dessa dívida por permitir a conversão~ -com_- desconto, como aparentemente há pouco capital disponível para investi-
da parcela do débito que envolve obrigações contratuais menta, o programa poderá acãbar sendo prejudicado. 
(amortização e juros) por participação em capital acionário. O novo decreto prevê ainda que os recursos arrecadados 

Tal operação não implica em transferência de recursos com o .P~ (art. 47) serão prioritariamente em programas 
sob forma de amortiz3ção e jurOs, desde que qualquer remessa - de desenvolvimento cientt'ficos e teCnológicos, de saúde públi-
de lucros ou de dividendos dependa do desempenho opera- ca, segurança e meio ambiente, com vista à recuperação eco-
clonai da empresa transacionada- o que em outras palavras nômica, bem como o pagamento da dívida pública. Este, sem 
liberaria o Tesouro do ónus d_o serviç() da díVida. dúvida, é um avanço porque anteriormente os recursos só 

Há uma inegável escassez de n:ioeda corrente disponível poderiam ser utilizados para reduzir a dívida pública. 
para investimentos, forte empecilho a qualquer processo de - As_ações de classe especial, objeto do art. 40 do Decreto 
privatização. A troca da dívida pública de qualquer natureza n" 99.464/90, revogado pelo Decreto n9 724/93, foram mantidas 
por ações reduziria o p-assivo exigível do Tesouro Nacional (art. 48), cabendo à Comissão Diretora sugerir a sua criação, 
e impediria a eXpárisãõ -da base monetária, que é_ um dos especificando a quimtidade e a forma de aquisição. 
principais realimentadores da inflação. - Nõ programa anterior foi utilizado esse tipo de ação na 

Os niaioies partiCipantes-do PND, até agora, como inves- priVãfizáção da Celma, que repara motores e peças de aviões. 
tidores, foram os fundos de pensão ligados à administração Essa espécie de ação, chamada golden share- extensivamente 
pública direta e indireta, que partiCiparam de 12 dos 20 leilões usada no processo de privatização britânico, onde o governo 
realizados, investindo um total de dois bilhões de dólares. se tornou acionista~ ·sem controlar o capital, podendo entre-

Os bancos comerciais privados se encontram na posição tanto intervir nà einpresa sempre que haja necessidade -
de investidores em 13 empresas, dentre aquelas privatizadas, se limita às empresas vinculadas a programas de modernização 
especialmente as do setor petroquímica. tecnológica, onde houver segredo industrial envolvido em caso 

Sr. Presidente, Srs. senadores, foi nesse quadro que em de segurança nadõi13.L- -- . 
19 de janeiro do corrente ano 0 Presidente Itamar Franco Na avaliação quanto ao preço mínimo das ações a serem 
editou b Decreto n" 724, argumentando que 0 PND deveria alienadas -um dos gargalos do processo, onde os opositoreS 
sofrer algumas modific.ações para se tornar mª-iS transparente do programa vêem as maiores fontes de prejuízos ao patri-
e produtivo.. _ - mónio público -fiCOu estabelecido no art. 38 que ~· ... A Co-

As diretrizes intrQduzidas pelo Decreto n~ 724193, no seu ·missão Diretora não poderá, em nenhuma hipótese, consi-
art. 6~, na regulamentação da Lei n<:> 8.031/90, determinam derar o menor preço encontrado nas avaliações". Ainda, ba-
que " ... _os pro jetos_ de privatização deverão obedecer e canso- vendo divergência quanto ao preço mínimo recomendado pc-
lidar políticas governamentais relativas a: las avaliações, superior a 20%, a Comissão Diretora poderá 

1 _ reestruturação industrial; contratar um t6rceito avaliador, cujo laudo, a ser entregue 
em até 60 dias, servirá para determinar o preço mínimo. É II- desenvolvimento cientffíco e _tecnológico; 

III- defesa da livre concorrência do consumidor; medida que contribuirá para I'etatdar o PND. 
IV- treinamento e reaproveitamento da mão-de:-ob_ra; O Sr. Ronan Tito- Permite-me V. Ex~ um aparte, nobre 
V - proteção do meio ambiente." Senadoi"? -
Essas diretrizes, que riáo estiveram exp1icitcldas no corpo 

da lei que dispõe sobre o PND, demonstram as pretensões 
de inserir o programa num contexto bem mais amplo, em 
especial no que se refere a uma política industrial, de que 
tanto está necessitando o País. · 

As outras alterações ocorridas com o advento do governo 
de Itamar Franco, como dissemos antes, além de retardar 
todo o processo, são polêmicas ou até mesmo francamente 
ilegais, embora seus objetivos sejam os mais elogiãveiS. 

Houve mudança na formação da Comissão Diretora, an
tes composta por um número que ia de 8 a 12 membros efetivos 
e igual número de suplentes, que terá agora de 12 a 15 mem
bros titulares e igual número de suplentes, nomeados pelo 
Presidente da República - após aprovação- da indicaçãO 
pelo Congresso Nacional, e que não farão jus à rem-uneração. 

A alteração das regras, quanto à participação do capital 
estrangeiro, poderá ser positiva, porque, embora permaneça 
o limíte de aquisição de 40% do capital votante, uma autori
zação legislativa poderá determinar percentual superior, a cri
tério da ComiSsão Diretora e do próprio Presidente da RepU-· 
blica, caso a caso (Art.144). 

O SR. GILBERTO MIRANDA- Ouço o aparte do nobre 
Senador Ronan TitO. - -

O Sr. Ronan Tito- Nobre Senador, ainda ontem, na 
ComiSSão de Assuntos Económicos do Sen-ado Federal, está
Vamos conveisando- aliás numa reuri.ião bastante proveitosa, 
porque não houve discurso e tivemos, inclusive, poucas apre
ciações feitas-, falávamos da importância do Parlamentar, 
principãlmente do Senador, conhecer um pouco de macroeco
nomia. Ficamos aqui, às vezes, dando palpite a esmo, dizendo: 

_isso não pode, aquilo não pode, aquilo não deve, criando 
apelido até bonito. Lembro-me, ainda, de um chamamento 
extraordinário que foi feito aqui a uns papéis do Governo, 
chamados de "moedas podres", e o sujeito fica encantado 
corn a própria voz, e os jornais, normalmente muito ávidos 
de notícias desse tipo, começam a estampar a~é em primeiras 
páginas "as· moedas podres", sem questionar quem emitiu 
essas moedas. E ontem, depois de muito debatermos, chega
mos à conclusão óbvia, graças a Deus, de que não existe 
·~moeda podre". O que existe é HTesouro podre", "Governo 
·podre", "País podre". Como é que podemos admitir que um 
País emita TDA (Títulos da Dívida Agrária), isto é "moeda 
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podre", o cruzeiro, não. E o mesmo -Tesouro, é a mesma 
coisa, com o mesmo compromisso: um _é ''podre" e o outro 
é bom. Nós estamos reinventando a econorriia.-Eo piOr, depois 
de passarmos muitos anos-sob a tufela do "economês", agora 
estamos reinventando a economia a partir do deboche, intitu
lamos, batemos um carimbo: "Isto_aquí é moe_da podre".
Isso sem questionar a· origem. E V. Er agora vai ao âmago 
da questão: não só discute a questãO dÕ orçamento, mas discu~ 
te, também, um dos aspectos cruciais desse problema que, 
neste momento, poderia dar uma m_ªior tranqüilidade ao País, 
que é a questão da privatização.~P"ór qu-e nós privatizitinos? 
Primeiro, descobrimos- e .demoramos muitos anos para isso 
- que o Estado nunca é bom empresário, a empresa tem 
a possibilidade de administrar melhor. Ao Estado cabe se 
dedicar àquelas suas funções vitais, indispensáveis e insubsti
tuíveis, como educaçãô, saúde, saneamento básico~ .Segurapça, 
justiça! E pOr falar em jUstiça, ontem vieram aqui advogados 

que estão cobrando uma respoSta da Justiça - um processo 
rodando há apenas 25 anos._ Vai lá, Vem cá, Dão exíste uma
sentença contra. Que coisa bonita! Isso que é JUstiça. Enquan~ 
to isso, ficamos discutindo: não, mas fazer aço é um·a questão 
de segurança nacional, de estratégia nacional. Aço carbono, 
Sr. Senador, se faz, hoje, em fundo de quintal, tecnologia 
de prateleira. Nesse caso, podem até fazer refàéncia a Jusce~ 
lino Kubitschek, que, à época, fez muito bem. Se estivesse 
vivo, já teria privatizado isso há vinte anos. Não sou contra. 
Há quem diga que é a favor ou, às- vezes, -contra o Estado 
mínimo. Eu, p:ãrticularmente, sou· a' favor do Estado _exato, 
que tenha independência, ~cluSive p~r.i interVir no mercado,
caso seja necessário. Mas, como o Estado vai intervir no mer
cado brasileiro, se ele é parte de todas as ações? Ele fabrica 
de tudo neste País, está em todas as indústrias, vira, portanto, 
árbitro e jogador. Ocorre, e_ntão, o _que se vê -por aí afora. 
Fiquei impressionado que, à época da privatizaÇão, inclusive 
da UsiminaS, um e~p~esário de grande monta se levantou 
contra. Fõinos verificar e co11statámos qüe-iSso ocorria só·' 
porque ele é _o maior comprador de aço, e se passar para 
um particular, não vai mais haver subsídio para ele. EsSas 
são anomalias que o próprio mercado resolve. Voltando ao 
fulcro do assunto de V. Ex', que é a questão da privatização -
dessa lei, desse decreto -e dessa Diretoriá dê- Dese§tatização, 
criamos a receita· eXata para nâó pfivitizár-llaaa.-A benl da 
verdade, é isso._ V. Ex' é empreSário e sabe que precisa vender 
os seus produtos. Já pensou se V. Ex• começasse a criar ~ndi
cionalidades para vender o seu produto? Só vendo ... Pronto, 
acabou. não há venda. A Alemanha OcidentaJ_, ao incorporar 
a Alemanha Oriental~- dispôS-se a _j:>rivãtiza! apena~(to·das as 
empresas estatais da Alemanha Oriental. Sãbe qual é o -slogan? 
"Você tem um marco? Venha co~prar uma empresa, venha 
ser empresário".- Não importa que o tapita1 seja alemão ou 
brasileiro. Se algum brasileiro quiser cotnprat uma empresa 
alemã, há condições desde q~e t~fl4-ª_ marcos. I<alta muita 
inteligência, competência~ mui~-~ efiC~ê-~t:iª_p~râ- esse Brasil 
aprender. Este País, que já inventou que o Estado, ao invés 
de privatizar, tem que eSfafizartnaiS, re3gin4o a todo mercado 
internacional. Agora estamos OuVindo os discursos partindo 
do Gove~o -que cfiam ·condições, ou'-sej_a~ PriVatizar-sim, 
mas .... o quê? Então não se privatiza; nãO se deve privatizar. 
Enquanto isso, o Brasil-está à beira dó caos·.-A)guns ªcreditam 
que sou otíntista, que já est_áOocaoshá mUito te_m_pq:Senador, · 
se o Brasil tiveSse oportunidade de crescer 3% ileSte -ano, 
4% no ano qUe vem, sabe o que acontecer!~! _Black_out. Não 
teríamos energia elétrica- pàra· os ·elevadores1 não teríamos. 

como fazer (tmdótiar Os nosSoS -extraordinárioS computadores. 
Isso é o caos total e absoluto. Mas com 10, 15 hidre1étricas 
iniciando, por que nesse motnento riã:O privatizar iSso? Ve
nham associar-se, criar regras fixas, um GO-verno· soberano 
para dizer o quilowatt/horasó pode ser vendido a detennii;Jado 
preÇo. Os preços ififemacfõnais dO q-uilowatt/hora existem 
no mercado do mundo- todo. Todos sabemos o preço disso. 
Criem-se condições, privatizem-se essas empresas ou -Vamos 
continuar dando calote. Primeiro instituímos o calote interna
cional. com aquele discurso imbecil -graças a Deus, hoje 
vencido-, e agora estamo~_querç[ldo criar o calote_ nacional. 
O que o Gove_mo- teri:t? Teim dívidas, muitas dívid~: com 
_o :setor público, externas e internas. O Governo não quer 
arrecadar. porque, na hora em que convidamos o, GOverno 
para fazer uma reforma tributária para valer, vem um IPMF 
da vida, assim m_esmo com_as marchas ~ contramarc.Qªs que 
sabemos recentes. Então, .observe: V. Ex~ bate na questão 
fulcraL Temos nest~ _in9mento ativos, que são recurso$ que 
o povo brasileiro poupou com um sacrifício enorme e que 
podem ajudar a resolyer_ a questão do Tesouro Nacional, por
que, se não_ :resolvermos isso, vamos ficar aqui feitO bebês 
chorões, gritando: "'Olhem o desemprego, a recessão .. .'" Se 
não acertarmos as contas internas, nobre Senador, nada adian
tará. De inan~ira que V. Ex~ faz unia análise bem acurada, 
forneçe c_lados exatos, oficiais, ·e aconselho até ao~ Srs. ·sena-

- dQres não só prestarem a atenção ao que diz V. Ex:, pois 
o seu discu~o ~muito rico, mas que todos tenhamos a humil
dade de compul~ar esses_ c;!ados de todos os setores da econo
thia qtie V. Ex~ teve i:le _coligir, para es~tudarmos um pouco 
a respeito e tentar ajudai a tifar este País do brejo em que 
está. P~abéns a V. E~. que faz um discurso sério, levanta 
uma questão da maiOr -importância. Espe-ro_ que o discurso 
de V. Ex• encontre eco- nesta Casa.· 

O SR. GILBERTO.MIRANDA- Agradeço as palavras 
de V. Ex~. que bem vêm complementar o meu discurso. Prati
camente há dois meses nesta Casa, tenho aprendido muito 
no plenário e começo a aprender nas comissões. 

Tive oportunidade, na terça-feira, de aprender muito, 
ouVindo V. Ex~ e outros Senadores falarem desse mesmo as~ 
surlto sobre o qual me estou pronunciando agora: o problema 
de "moedas podres", a falta de responsabilidade, a falta de 
étiCa que existe hoje nessa área, a falta, até um certo ponto, 
de vergonha. Aquilo que o Governo emite n3o serve para 
pagar suas dívidas. Quem tem que pagar ao Governo deve 
fazê~lo com moeda corrente, não pode pagar com tftulos que 
emitiu e que estão no mercitdo. O que está retardando hoje 
o processo de privatização é o Palácio do Planalto, a Consul
toria da República que disse estar sendo vendido barato! Va
mos reavaliar essa questão, como disse numa entrevista, há 
poucos dias, o ex-Ministro Deliim Netto ou fazemos uma 
P!"Í vati~_ação até .certo ponto sei vagem, estabelecemos as regras 
_bem claras de como_ serão, damos garan-tias de suas vendas 
para energia elétrica ou quilowatts e abrimos para quem tiver 
dinheiro, quer cã.pital interno, quer capital externo, quer fun
do de pensão, enfi_m, quem tem dinheiro, que se submeta 
e leve essas estatais. 

V. Ex"- bem disse: temos,_ hoje, no País, mais de quinze 
usinas hidrelétrica~ _em construção, como Candiota, no Rio 
Grande do Sul, em que o equipamento foi adquirido da França 
há 12 anos, está pronto no porto para mandãt-para -o Brasil 
há 10 anos, e o Governo não deu a contrapartida de recursos 
pata termina"r a usina e ser colocado esse equipamento. 
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Isso acontece em Rosana, Taquarusul, Candiota, Porto 
Primavera, Miranda, Xingó, em Balbina o empreiteiro conM 
cluiu a obra e até agora -não recebeLJ._E_.assim vai. 

Quando o Governo vai liberar a desestatização_ e, efetiva- _ 
mente, pagar a -quem deve? 

O Sr .Jutahy Magalhães- Permite-me V. Ex~-um aparte. 

O SR. GILBERTO MIRANDA - Pois não, nobre Sena
dor Jutaby Magalhães. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)-Nobre Sena
dor, pediria que V. Ex~-- ultimasse o seu discurS(), porque o 
tempo de que dispunha de há muito já-foi ultrapassado. Assim, 
pediria aos nobres Se;nadores, e aos nobres aparteantes, tanto 
quanto possível, fossem breves, porque alguns Senadores já 
estão reclamando o cumprimento do Regimento e que passe: 
mos à Ordem do Dia. . . . .. 

De modo que estou certo de que os nobre Senadores 
serão breves em seus apartes. 

O Sr. Jutaby Magalhães- Serei bastante breve, se V. 
Ex' permitir que o orador me conceda um aparte_ 

O SR. GILBERTO MIRANDA - É a segunda vez que 
acontece isso, senão ele vai pensar que é pessoal. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Permitirei, 
com prazer. 

O Sr. Jutahy Magalbães - Senador Gilberto Miranda, 
V. Ex~ está fazendo um pronunciamento de grande impor
tância, e, para ser breve, para atender ao Presidente, quero 
dizer que o Governo muitas v~zes paga por ter cão e por 
não ter cão. V. Ex~ está cdtican.dQ_ unl Governo que está 
querendo demorar o processo de privatização no País. No 
entanto, o Sr. Eduardo Modiano, até pouco tempo atrás Presi
dente do BNDES, um P,os grandes incentivadores do projeto 
de privatização, acusa o Governo de ser açodadp na estati
zação da CSN. C o mó vê V. Ex•, ele acusa o Governo do 
oposto. Falamos em moeda podre. Vamos trocar essa· expres
são, que é feia, por outra mais sOnora: môeda supervalorizada. 
Supervalorizada por aqueles que compram por um preço baixo 
e vendem pelo preço de face. Sendo V. E~ empresário-, sabe 
melhor do que ninguém que, ao efetuar uma compra, o comer
ciante deve ter recursos para repor o estoque daquele produto. 
Não se pode vender um objeto por um preço menor do que 
o da mercadoria que terá de ser adquirida para repor o esto
que. Pergunto: V. E~ aceitaria, como pagamento, essas moe~ 
das do Governo pelo preço de face? O Governo está buscando 
recursos, em moed.as reais, para fazer frente ao seu programa 
social, para diminuir a dívida social que tem para com este 
País. O mesmo aconteceu no México, tão citado como exem~ 
pio na questão de desestatização. Lá a moeda é real, é sonante 
e serve para o pagamento dessas empresas. Concluo minha 
intervenção perguntando novamente: V. Ex• aceitaria essas 
moedas supervalorizadas como pagamento de qualquer débito 
da União? 

O SR. GILBERTO MIRANDA -Senador Jutaby Maga
lhães, é um prazer responder a V. Er 

Não tenho, como 99% da população brasileira, nada a 
receber do Estado. Nós- o povo, este Plenário --só temos 
a pagar ao Estado. Quisera: eu te-r para receber do Estado. 
Com certeza o faria pelo valor de face, desde que o EStado 
honrasse os seus compromissos, o que não ocorre _Qe&.te_fa.ís. 
Quando digo Estado, refiro-me à União, aos Estados e Muni-

cípios que hoje devem aos empr_e:iteiros, _os qua!s ~bato, 
mais de vinte e dois bilhões de dólar~~,__ _ _ __ _ _ 

Concordo que o Estado pague_ o que deve, -pór exemplo, 
e~ relação às terras ~esap!opria~a_s eara fins de ~eforma agrá~ 
ria. 

Quanto ao-_ Sr. Eduardo Mediano, todos sab~~os , q~~, 
enquanto presidia o BNDES, lutava pela celeridade das p_riva~ 
tizações. Hoje, afastado do BNDES, móStrã-Se contr~no às 
privatizações. Acredito que o Sr_. Ed~W"d,o Modi_~no tem moti-
V'OS pessoais e intéréSSÇs.~_Speçi~iS-pãt~ tai~-~~~~-~rações. _; _ 

Qu-anto àreposição de estoques, à qu-al V. ~ aludiu, 
creiO que o Governo jamais 4~yeria fazê:-Jo e~_ ~e~a9ão _às 
es~atais. Por qualquer preço que sejam vendidas essas .~mpre
sas os recursos serão logo destinados às áreas_b_ástcas. O_ 
Go~emo Q~rá. de ser éatotei_ro_·e·'p~derá _honr~r as_ iniciatíV3:S _ 
que se lhe atribuem. 

o SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Pediria, na 
medida do possível, que V. Ex' ultimasse o- discur_so .e_ que 
não permitisse mais apartes, porque a Ordem do D1a Já está 
atrasada. 

O SR. GILBERTO MIRANDA - Serei breve, Sr. Presi
dente. 

No art. 55 uma -nova questão polémica e inócua foi intro
duzida por recomendação do Ministro da Previdência Social, 
que é a de que ''os adquirentes de açóes representativas ?o 
controle acionário comprometer -se-ão a fazer com que a socre.: 
dade privatizada satisfaça prontamente as- obrigações de natu
reza pievidenciária''. Em que pese o -mérito do normativo, 
<:1l_guns setores candidatos à compra de empresas estatais consi
deram injusta e inadequada essa assunção de débitos, que 
se sabe vultosos, o que poderá, em alguns casos, ·retardar 
ou mesmo impedir a venda de empresas rentáveis. Além disso, 
seria preciso definir 9 que se entende por "prontamente". 
Essa medida parece-nos intempestiva e ilegal, porque, é óbvio, 
o adquirente das estatais t_t?rá todo ~ireito de _renegociar s.eus 
débitos com a Previdência Social dentro. dos mesmos parâme-
tros usados por todos os empresários dÕ País. . _-

Segundo o art. 56. ã r~sponsabilidade_ pelo treiname_nto 
e reciclagem da mão-de-:Qbra dispcnsa"dã deVerá Ser garantida
até o ptazo de seis meses a contar da privatização, com vistas 
a propiciar absorçã() daqueles pelo mercado de trabalho. Esse 
ponto foi muito critiCado pelõs possíveis adquirente~, embora 
de mérito seja aconselhável, dado o impacto negat1v9 sobre 
o nível de em_prego obServado nas privatizações já realizadas. 

Inova o decreto com a tentativa de coibir situações de 
cartelização ou de concorrência predatória como as que_ ocor- ~ 
reram nõ passado recente, O c~o do Grupo Gerdau .. E exigido 
que os novos controladores _enviem à Secretaria Nacional de 
Defesa Econômica os principais dadoS dae.fulução dos. custos 
e das_ cOntas da-ell).presa, após a liquidação financeira. 

O ponto mais controvertido e que já passou à esfera 
do Judiciário, sob_aJonna de_ações de ijegalidade, foi o que 
veda a particípa.;ão nos leilões as entidades fechadas de previ
dência_ privada - fundo de pensão - vinculados ao se~or 
público. Dizem os críticos que não há fundamentos constitu
cionais para tal discriminação levantada pelo Governo sob 
a alegação de que os fundos de pensão foram_ cogstitu(dos, 
em suà maior parte, com a adoção de dinheiro público, já 
que até 1983 a União. contribuiu para esses fundos com até 
sete vezes o valor. pago pelos funcionários das empresas esta
tais que deles faziam parte. 
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Outro aspecto bastante controverso é o que trata dã ques
tão ambiental e que obriga os adquirentes de ações a liquidar 
as multas e demais penalidades cominadas à sociedade privati
zada por infração à legislação do meio-ambiente, consideradas 
no preço mínimo de alienação. Ora, cabe perguntar por que 
o adquirente particular tem que pagar multas que não foram 
pagas pelo próprio Governo, qtie, afinal, era o proprietário 
da empresa alienada. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a idéia implícita de que 
as empresas públicas são ineficientes e consomem recursos 
que poderão render mais em usos alternativos penile-ia t?<Io 
o processo de privatização aqui e alhures. A opinião pública 
brasileira, no primeiro momento, apoiou o pro~sso~,pçr eJ:!
tender que a privatização, como ocorr~u em óutJ:'OS países, 
teria efeitos ecOD.óiiticos e sociais positivos. 

Após a privatização de vinte empresas e mesmo durante 
o processo, muitos condicionamentos vieram à baila, especial
mente por parte dos setores mais afetados, ou_seja, de mão-de
obra deixada à mercê do mercado. Grande parte da população 
acredita que faltou ao programa o ·suporte de uma política 
industrial compatível com o contexto de desenvolvimento do 
País. 

Em países como a Inglaterra, por exemplo, pairam dúvi
das sobre os efeitos favoráveis da privatização, desde que 
em muitas áreas, como na prOdução de __ gás, eletricidade, o 
monopólio público transformou-se em monopólio privado, 
sem esperada redução dos custos para os usuários. No BraSil, 
dada a natureza dos diferentes setores/atividades privati:Zã.dõs
qualquer avaliação ainda é prematura. Veja-se o caso da Com
panhia Siderúrgica Nacional- CSN, que em dois anos, passou 
de um prejuízo de US$ 748 milhões, com base em dados 
de novembro de 1990, para um lucro de US$30 milhões em 
novembro de 1992, embora especialistas da área considerem 
que em pouco tempo a empresa poderá operar novamente 
no vermelho. 

É também preciso levar em conta que análises sobre a 
situação da Usiminas, da Mafersa e da Companhia Siderúrgica 
de Tubarão indicam que a saúde financeira dessas empresas 
melhorou consideravelmente a partir da privatização. 

A revista Exame de 3 de fevereiro último relata a situação 
aluai da Fosfértil, Celma, Álcalis e SNBP- Serviço.Nacional 
da Bacia do Prata, como exemplos de resultados positivos. 
A Fosfértil, que trabalhava com capacidade ociosa de 50%, 
está funcionando a plena carga e reduziu o custo fixo anual 
de US$80 milhões para US$60 ll)ilhões e as dfvidas de curto 
prazo de US$54 milhões para US$26 milhões. A Celma redu
ziu o quadro de funcionários de 1.650 para 1.050 e passou 
de um prejufzo de US$5 milhões para um lucro de US$4 
milhões, em 1992, e -a fabricar peças de aviões com vistas 
ao exterior. No caso da Álcalis, que dominava 44% do mer
cado e empregava-1.100 pessoas, esta detém, atualmente, 
uma fatia de 56% do mercado, emprega 850 pessoas e lucrou 
US$3 milhões em 1992, mesmo com umaredução nas alíquotas_ 
para importação. O SNBP aumentou o faturamento de US$3 
milhões, em 1991, para US$5 milhões, em 1992, reduziu o 
número de embarcações paradas de 8 para 4r dobrou a frota 
de empurradoras e chatas (36) com investimentos da ordem 
de US$1 ,5 milhão. 

Em que pese a análise favorável de alguns segmentos, 
aJgumas questões permanecem com a edição do :pecreto o<? 
724/93, abrindo uma brecha muito séria com ·a exClusão dos ' 
fundos, afastando os contribuintes do FGTS, do PIS-PASEP 

e da Previdência Social da participação do capital de empresas 
que um dia ajudaram a desenvolver e a pr~sp~rar: 

Mais grave, ainda, é saber que a ma10na dos re:u~sos 
do Fundo de Garantiá foi apropriada pelos estados brastletros 
sob a forma de einpréstimos subsidiados e de longo prazo, 
que agora pretendem renegociar mais trinta anos com a União, 
como bem analisa o Professor Paulo Rabello de Castro, na 
referida revista Exame. 

Ao Congresso Nacional cabe a. avaliação do I?rocess? 
de privatização, desven~and? as pr~t1cas de advocaCia admi
nistrativa e de consultona ah envolvidas. _ _ _ _ 

O nobre cidadão Barbosa Lima SObrinho, em artigo re
cente no Jornal do Brasil, sugere a criação de uma Com~ssáo 
Párlamentar de Inquérito para investigar como foram realiza
dªs as privatizações, assunto eSte que vem merecendo a preo-
cupação de vários membros desta Cas~. _ 

A fiscalização e o controle pela soctedade das açoes gover
namentais são elementos de relevante importância, haja vista 
a falta de ética, de decoro e de zelo pelo bem público a 
que assistimos nos últimos meses. As mud~nças propostas 
no processo de privatização com o estabelecimento de novas 
regras, ainda que discutíveis,-d~vem ser exaust~v~ment~ deba
tidas aqui, no Congres~o NaCional, porque e megável que 
a privatização poderá ser a abertura de novas portas para 
a recuperação do combalido Estado e de setores importantes 
da economia nacional. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
-Dirceu Carneiro ,;...._ Gerson catnata - JoãO- Calmon 

-Moisés Abrão- OnoJre Q.u.i.IJ._an- Valmir_Cafnyelo. 

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

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N• :252, DE 1993 

Senhor Presidente, requeiro, nos termos dos art. 50, § 
2' da Constituição Federal, 215 e 216 do Regimento Interno 
do Senado Federal, sejam solicitadas ao Exce~entíssimo Se
nhor Ministro de Minas e Energia as seguintes informações: 

1-qual a etapa de elaboração que se encontra o projeto 
geral da construção de uma caverna para armazenage?l .de 
gás liquefeito de petróleo (GLP) a cargo da Petróleo Brasilerro 
S.A.-PETROBRÁS, localizada no municfpio de São Sebas
tião, Estado de São Paulo. 

2- qual a data do início das obras do referido depósito; 
3 ~qual o prazo estimado para o término das obras; 
4-qual a capacidade de armazenamento de gás da men-

cionada caverna; 
5- qual o volume de rocha a ser retirado na escavação 

da caverna; 
6- que destino será dado à rocha retirada; 
7- qual o custo do transporte do material rochoso reti

rado; 
8- qual a tecnologia a ser utili_zada na_ obr~; 
9-se já foi elaborado o projeto executivo da obra, com 

cronograma de execução e desembolso; 
10 - quais as medidas previstas visando à segurança do 

depósito contra acidentes e à defesa do meio ambiente; . 
11 -qual o custo total e real da construção do dep6s1~0; 
12- que alternativas existem, para a execução dos Obje

tivos da empresa, no caso de não ser realizada a _obra mencio
nada no Item 1. 
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Justificaç-ão 

Tendo em vista que a Petrobrás, sociedade de economia 
mis~a, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, pretende 
abnr uma caverna para armazenamento de gás liquefeito de 
petróleo no litoral de São P_a1,1lo, mais e_specificamente no 
Município de São Sebastião, e por se tratar de obra que requer 
um nível elevado de tecnologia e, portanto, requerendo a 
abs_orção_de vultosos recursos.Pa empresa estatal, entendemos 
que se faz necessária a ampla: divulgação do respectivo projeto 
e que se forneça a esta Casa inforniações detalhadas _s9bre 
o mesmo. 

Segundo consta, a construção do menciOnado. depósitO. 
representa um grande desafio para a engenharia nacional que, 
diga-se de passagem, acha-se num al_to-nív_~l_tecnOlógico, po
dendo ombrear-se com aquelas existentes nos países do pri
meiro numdo. 

Tendo em vista, ainda, que a Obra em questão Poderá 
afetar ou-pór em risco o meio ambiente, entendemos indispen
sáveis esclarecimentos relacionados com as técnicas a serem 
empregadas na construção e o andamento das obras._ 

Os elementos informativos elencados no presente Reque
- rimento parecem':'UOS relevantes a fim de bem desero.penhar

mos a tarefa fiscalizadora prevista no 'inc_iso X do artigo 49 
da Constituíção Federal. 

Es;tes_ motivo~ que: nos levaram a firmar a presente propo
sição. 

Sala das Sessões, 17 de março de 1993. -Senador G~ber· 
to Miranda. 

(Ao exame da Comissão Diretora) 

REQUERIMENTO N• 253, DE 1993 

.,;_ '~Senhor Pres.ídeD.te, vimos nos tenrtos·cto art. 215 do Regi
mento Interno solicitar de Vossa Excelência encaminhar pedi

-ao- de informaçãO ã..õ Ministério da FaZenda a ser respondido 
no prazo de 30 dias estabelecido ~o -art:_ -50, & 2<?, da Consti

-tuiçã_o Federal, sobre_ as providências tomadas para ressarci-
me-rito da União relativas aos fatos mencionados no relatório 
anexo (Certificado de Auditoria n' 281191). item V, pág. 23. 

Sala das Ses~ões, 10 de março de 199:( -Senador Cid 
Sabóia de Carvalho. - --

MINISTÉRIO OA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAHENTO 
SECRET~RIA OE CONTROLE INTERNO 

?RQCSSSO Nr. 
:O:Xi::RCrClO 
cJN!C.:.DE GEST"ORA 
TITULAR 
FUNC:iO 
C.?.F Nr. 
PER :000 
r LT:...;:...,;R 
FUNt;.Zil 
C.P.F'. Nr. 
PER iODO . 

CERTIFICADO OE AUDITORIA - REL. Nr. :Sl/91 

1~178.0003ZB/91-01 

1990 
Companhia d~ Financiam~nto da Producio- CFP 

: Orlando Ror 1 = 
Pr~s1d~nte 

0~6.167.4~1-87 
01.01.90 a ~8.03.90 
Joio Mauro Boschero 
Pr~sadente 

: 071.602.678-34 
30.04.90 a 31.12.90 

Examinamos o Balance Patrimonial e as respecti
vas Demonstra,&es do Resultado, das Mutacies do Patr1man10 Liqui
do e das Origens ~-APlic~ç~es_~~- ~~~~rsos, correspondent~s Not~s 
E::plic?.tivõfs, bem assim os demais d€-monstrat1vos qoJe ontE9i"~iii Q 

procEsso e os documEntos que deram or1g~m aos elementos contabeos 
desta Presta,io de Contas. 
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:. Nosso ex~m~ for ef~tu~do d~ ~cardo com ~s norm~s 

-r P~"ocea•me;ntos tlE' i\IJditor•a i'Plicáve•s ~o S€rvrco P•.ibl1co ~. 
~=rs~~~Jcntenl~ntE, 1nclu1u provas nos r~91stros cont~b~1s, no c~n,

~r·m~nto das,norm~s l~ga1s e regylamentar~s ~outros ~roced•m~n

tos c~ auditoria JYl9idcs nece:ssir1os nas c•rcunstinc•as. 

~. Em face: do e:::ame real i:aoo constatamos ?.S •••Pro-
~..-:~oade:S//rre:gularldades relac1onaoas nos itens a seg•J1r: 

3 .. l .-.~gativ:;o. de OPinião, pe:l;>. a•Jditor•a 1nterna, 
~elo Conselho Fi&cal, das demon~traçie:s 
C:êP- e::e:rclc1o de: 1990 <•tens 11 e 16); 

e desa_provac:íío. 
fini'nCE"Iras da 

:>.2 •noPi'rânc•a do Conselho Fiscal <iti'm 14) e iiC'JOIIJiaçí\o •r
re:g••lar ao cargo de Consi'lhi'lro F1scal co_m o de D•n:tor da 
E:m!lr'E'sa < 't e:n• · f5 l 1 

::;,3 ;·,nllt<ICÍÍO a re:<~li:ilc:lío Cli' noSSOS tri\billhos, decorrE:ntes diiS 
dE:f•c:•inc•<~s nos <:ontrol€5 internos~ da •n•Pos'i•oll•dildi' de: 
:-.:;::sc.'tliE'::IStÊnCIC\ dE rnfor'mi\t;ÕE'Sr COC:IJnte-ntcs €' ,.€'9tSt,..os 
~E" Oi,€r".?.,ÍÍ€'S real i:ad"s ntl €nt tdadF.' ( it~tns ;:0, 21., 47, o3, 
7~. 73, 77 ~ 93; 

// 

3.4 n<~o aprcsenta,io di' toda~ as conc1l '"'ies b~nc~r,;~s s;~ldos 
p;~ral i:ados e d•ve:rginCI<IS não ri'gYl<~r•:<~das pela cont<~b• j,
cJ~dt:' (,tens~~, ~4, ~~, ~9); 

11llantç\-m€-rito a tE',O:C-f:lrOS, POI"' €'St lnlt\t IVa, n~o 
~E:fFrFntF ~eSPES<Is dF armA=Fn~gE:m P~g~s com 
;: 6) ; 

r r:- g •.1 1 a r 1 =ado , 
~ t r a~ o t d e:"' 

J.6-----,ne::-:1sti-nC:la de pf-ov,dÊncras i\ fim dE' sanar QE'nO~nc,~s ~l·.J-
; , v~ s a c: ni d , t os n ii o " f' e t •• ado s p e I o 8 ~ n c o c o a r a s ' 1 < ' t e~· 
28); 

contab i 1 '::ao; ao " menor n<~ i:-o,Ú-i1 Impo!>tos a 
:30) ; 

C i t E:m 

3.3 cl<~ssd'ic<~,ão contábil imprÓPria, f;~lta di' conc•l•<~cão ban
c:~rlil e b;~se doc:YmE:ntal pr€cárla rel~c•on<~dos a reg1stros 
''"s cont;~s "Dev~dores D1vE:rsos'', Processos de perd~s ~ a;~nos 
pendent~s e Processos receb1dos por quebra de preces C 1tEn!> 
32, 33 E 34); 

3.9 C1ve:rginc1a nos controles~ falt<~ de: inv~ntár1o ;ormal ~E: 
estoq,Jes de prod••tos e ~mbalag€ns-PGPM C itens 36, 37 e 40); 

3.10 evidinclil dE: descumprimento ~s norm<~s de 
C. F. P C 1 tem 38 l ; 
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3.11 d~scontrol~ e drv~rgêncr~ ~ntre os r~grstros 
c~dastrars de bens omóvo:rs <rto:ns 47 E 48): 

3.1~ dJverginc1a 
Janr;amo:nto 
Mc,Jm•Jl~oo oo 

entre a cont ab r lr di\dE e. o Banco do 
>ndtvrdo nas contas Financri\mento ~ 

?rogri'nli\ -PGPM <'tEns 49, 50, ~!, 

~8. 59, 6d ô1 € 6~); 

3.13 Recolhim~nto dE rmpostos, C Orl t r I b ll I I; Õ ~ S 

oe n>•1ltas por ;;.traso do: pac;amo:nto ( rto:n~ 64. ó5 

cont<Íb~rs ~ 

6r'rtSI1 € 

~es•Jlt~or.> 

;..c::r€SCIO~S 

·~ i~); 

3.14 rnobso:rviinc:r~ da l~grslaçíio vrgo:nto: no qr;o: S€ re-fere- i\ lrcr
tii<;Õo:s .: c:ontrilt<~<:Õo;s ;:>ari\ comr:>r<~s e so:rvrços < rt<;:ns :a, 7•. 
b0, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, e 90: 

J.1S <~dranti\mento 
~- 02); 

do: f11nc 1 onár 'os 

J.~6 conco:ssiio irro:g•Jli\r do: rnróvo:rs f•1nc:ion~is e Jinh<>s to:Jo:fônr
Ci'S COnt lnObSEr"VânCIC\ da 1E91Slê-~;~O VIQIE'ntE (ttEn$ !.f35, ~06, 
i08, 109 E 110); 

acordo do:svant~joso par~ C.F.?. 
lador~s. tra:€ndo P~EJ'J•:o ~o 

116. 1~3. 1~~. 1~9. € 133:-
// 

P tj 0 1 i C 0 ( I t € riS l • ~ " . 

Em ·r-(\=?:o o os dE'SV 1 os E 1 mProPr 1 E'OC\dE'S n1Enc 1 onC\-

·l~S ~o •tem anto:rror, ~m ~spo:c:ral consrdo:r~noo a ro:rnc:rdincra 
:n·-·S'lr"<>Oa n<> falte. <le controles i\cimrnr.str;~tr•;os e Provrdincr;.s 
-·~·J,~~~=~dor3s ~~iac1onaaa~ ~s perdas ~m EstoquEs, ~ss1m como ·1 

~~~t ·v~ ae OPin,~o oa ~~Jd-1tor1a IntErna € a des~pr~v~~io ~elo 
.,;;·,·.:;::~ho 1 '~cal OC\S oen,onStr:'\çOcs ·r,nc.\r'ICEir~s d€ i'JC?0 d~ r::mpr~"S;::.;, 

c<rt r ,-,canios a rrreg•1l<1r rdado:s das c.ont~s aos ro:spc.ns<ÍvE"rs ;~rro-
l.l.oos às fls. · 02 deste: .Processo.// 

Br~síli;~, 9 de .do::o:mbro de 1991 
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Em ra=ão dos d~SVIOS ~ impropr1~dad~s m~nclona
das no 1tem anterior, ~m esp~c1al considerando a r~1nc1dênc1a 
conf'igiJr~da na falta oe control~s adm1n1strat1vos e prov1dÊnc1;.s 
~~1rJl~r1:ado~as relac1on~o~s ~$PErdas €m ~sto~lJ~$~ ~iSt_m como a 
negat 1va de 0P1n1io da A1Jd1tor1a Interna e a desaprovação pelo 
:~nse\ho F•scal das demonstraçies f'inance1ras de 1990 da empres~. 
<:ert1f'1can>os a lrreg•Jlaridad~s das contas dos resPonsoive1s «rro
laoos •s f'ls. 02 d~ste proc~sso. 

Brasilia, 9 de d~=embro de 1991 

nJoio de Deus Silva da Costa 
Analista Finanças Controlw 

CRC-DF Nr. 4.2~~ 

Auta Haria Teixe1ra 8itt~ncourt 
Analista de ~inanças e Controle 

CRC-DF Nr. S.640 

Carlos ~o Horaes 
A•.Jd i to r 

CRC-DF Nr. 3.~02 

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAHENTO 
;éC~ETAR!A DE CONTROLE INTERNO 

PROCESSO 
ENTIDADE 
TIPO 
OBJETO 
EXERCíCIO 

RELATóRIO DE AUDITORIA Nr. 281/91 

12178.000328/91-01 
ComPanhia de Financiamento da Produção - CFP 
Contábil 
Prestação d~ Contas 
1990 

Em atendimento ao o~{cio COAUD/CISET/MEFP/Nr. 
2.305 de 2~.10.91, apresentamos relat~rio de auditor•a reali=ado 



Março de 1993 DIÁRIO DO .CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Quinta-feira 18 2347 

na Companhra dE' Financranu;nto d·a Prod•Jçã.o- CFP, localr::aaa a 
SGAS GUAORA 901· Conj. A - BRAS:i.LIA. - DF, no pE'r iodo dE' 29/l0 a 
;;:9.11.91, com o obJt"trvo di' t"::amrn!\r .as De-.monstr!\çÕes Fin!\nct"rl"as 
E' de:n1ar,; d.:monstrat·rvtJs· E infc-,-m!\.ÇÕE'S comPlE'mt"nt!\rE'S GUE' rntE'gl"?." 
o processo dE' prest!\ção dE cont!\S .Ua EntidadE no exErcicro rndr
cado, bem' como CE'rt r ficar a gEstão do t it•Jiar E' demars rEsr:>onsi
vt"rs mEncionados às fls 02. 

2. InicialmentE" cumpre rE"gistrar Gue a comissão dE' 
~inanciamE"nto da Produção foi constituída nos termos da lei ,,.., 
7.à32 de 30,09.82, confo e·m·pr·Fsa p•Íblic;~, vinc•Jlada ao MrnrstE'I":o 
·1?. Agrrc•Jlt•1ra, C'JJO E'St<~t•JtO soc:r;~l for aprovado pelo Dec:I"E"ta 
,,.., 87.868 de 2~.11.82. 

3. A EmPresa tem po,.. objE't rvo promove-r, coordenar <: 

E'xec:utar as atividades com a pol itrca deçgarantia de pre-ços dos 
~rooutos I"Fsult<~ntE'S d;~s at rvrdadFs agricolas, pec:u,rra E e:xtra-
trva confol"me arsposto no OectEto-LE't nr.:. 7_9/66, e: arnda, prcmo-
~e,.., coordenar E' E'::E'C:•Jtar ·at.rvrdadES dE' e-strJdos _E PE'SG'Jrsas ne
cess~rias ~ omplantiçib da refE"rrda politica• 

4, CumprE" escl<II"ECer ;~inda que com o adve-nto da le:r 
r3.029 de 1;:;,04.90 <DOU de l3.04.90l. for o Pod11:r E::e-c•.tr·.·o a•>tc
r,~adc a p~on1ovc~ a fusio d~ Con~~~nM1~ dE Financ1~n1Ento da P~ocr~
c;ão- CF? da Ccmpanrri;~ Bl"aSrl•:rl"a·Çr, Al1nr..-ntos e~ Companhra 6~~
·~rie:rra d11: o'<l"mil::e:ni\ge:n> .- ~•.JE' .. OCOI"I"E''J a part 11" dii: 01.01.91. POI" 

ro,..;a do Ce:creto nQ. 99.944 di ~~.19.90 E ~ta nr. 114Q da R..-Yn•io 
do Cli'nSelho .Dirtrtor- de 27.!~ .. 90, c::onl C\ c:onsEq•J€ntE E::t1nção o.;;. 
CFP a part1r de: 31.1~.90./ 

~o PROCEsso E "'LCMNCE co~ iXAMES 

pl""'i::~-;-=J r:-···r-~~ \:f"JI"''';tl_~-~&lr~·')_f",ri'; .:;1~o·nHtn .. f")S ·:•_c;• 
, -;r 1 ~_·_ 1"::"•·.-.·1""·;· ., :,- ~r"'r~ç~lo '"orrut\t · .. ~,·Ir. -~d <:"'lf , :.~:.~-;l-. __ ·.·> 

·~ •-' -~~ . ,iJll€nf IJ- •JI') j,;:";(JIJ.r"(J :-.=Ir: Jl)ni\ l ·~ d~ r:ün.f •}I' nt I Ó.;tdE" r:t)m .:...s •:: ·~~=-•:• · 
,.;:~te: .,1':\S ~f·t~o·~-r.l.;:if·~ nr. Z06,'SQ, :.'13/83, :~':;2/88 ço ::34/88 ·iO ;r-r

;qr;,. i 1..!' ·:ur.t 't':J •";.'\ ·JI"''I ~~o. 

-~. -=-:-fE-ttJ?.R-IGS--('-S t-:.·;~nu;~ por ~nlo~tr?.gE"n•, ni:\ e::t~n~~f='\O 

J'1l'J .. ~·l~ ~-.r.:c€'ss~rl~ 11as C11"'::•Jnstãnr:J~ € n.e:. acor-t:io r:·:•m_~s norma·; 
.i.i· .-,r;; J~ a•Jd 1tor ,~.; ~pl ic;.v4:1.c; ;:,n S.Er'VIÇO ·p~jbl ;r;o í='~Sde-r:Jri. 

DA AVAL!ACÃO DOS CONTROLES INTERNOS 

~~o c•Jr·so df!' nos~~os F.:ranu:.·s, F.t'E"tiJi.=\mos ; ;r.·,...a1 ~~,~:o 
rjO:; ~·::lntr"01€ lnter-nt:)S, •:IJJ::\ f1ni:\l1dade ~ ;\ PI .. 'Jt~~f~,j •JOS -:..t I'JOS 

. s~r~c~o C€ ~~~os cont~b€15 confi~v€i~ no.imb1to ~~EM: i :~d€ r~·--

-·Jr·;.;.r"ICO ;;s '"'"lt '""s ~::~st..:ntc: e adot:>~ndo ttt'it..:s P"~" ;,fer"· ;. a-



2348 Quinta-feira 18 DIÁRIO DO CONGRESSO NÁCIONAL (Seção II) Março de 1993 

..~ , , ~: :.. ·: ia o .. ~ -. o,.. "• ~ s E' ~r o c. ~ d ' n1 F.' n t os 111 a n •J ~ l 1 =ado s , c : rn o .:·o ... e t 1 " o 
;~ ~s~~belE~~r 'Jn.a ·~a~~ d€ c~n~•an~a 1,~,..~ detE~m'r'~~i·J aa n~t:Jr~
.~. Jo-rt,.Jntdac.:c € e-~··te-n~~~' das ·.;f:rlfic:~,;:;ES_\JC __ ?~JO•t=.:r-~:-~ • .:.;,,; 
:.)~o 'iootC~sc;ar 1 ~;, ~"',..;; f.:nl~iss?:o cj€' 1 inl p.~r~!C:-ttr ~obr€ ~s c~rn<:,.n-;r-:~C~~~Õc·
;,~ancc•~~s ~os ~tos ~f 9€~ti~ ~~l~cronadas com o :~Ercl_ro ~co 

... :-~:an•€ .. 

,; .. 
C:"\~3;':1,ul');. 

,r,t c. r. E' r s 

~;n •.;••ttâ cj-s t--::1:\mes ~i't::t•Jcu:;,,:j .;:- c :_.nc .·J:o·c:-~ -~ ~-·~.: 

;ol::r-~t'JCIO ~·J:: ... ntl"j ~o·4 d.o~.dos l~v~t1':=-,c~ .. :~ ~t::O.t'C:. ~·~~ t:..t_r.--
-- ::: ': ~:: ·;E ~ ' c- G F 1'1 , " ~ 1 ~ t f, r 1 • ., t: m 1 t 1 dos o ~ 1 ;- :t. r"l. .. ~ ~ -:· ~ __ -:- _- -:--

r:-"::ntrql~·.:- .. i;::O .~.;~-:.t i•,;"~tríl"' ··:; ._ ,, 

.n €' .: •. v € r ; T . .;: ~ p tE: 1 c,.$ - ~ ... ::-. t o:: ~•J€ r~l~c1on~rtn10S r1o ~.~ror~~~- ~i~~ 

•"'!:i;>.t'l~IO. 

AUDITO~IA ;NTE~NA/EXTERNA 

• 1111 o!\ 1 .~dJrj I f" rjr" I·,

...... ,-o.,·t ... c:~r;. -·- ... :, 

:•~ r .. :,•rJn ~-~..:1 p-;-:..,-, .. =.. \~e.~- r1 ... ;~r"'r ·-- .. n, ... ~ 
scra t·r~t~do ~~~ 1t~~j P~~~~·o. 

~ 'J • r-::1"'1 t r' -tt-~l"'lt O, ·~·r~t"'-1- fI Ç- amOS- '11J~ r-:, n10 ()r"":\ n .~n ":: ~f"\;', -1 I'•:... 

~··.-rc· ~• -:..pr'"':lv::,c:=:-\o -~-'==='~1 j.;. ~·1!-" ~r"OrJI""~mi='C;.~o. ~ .~":.·t'"~nc ;-::. ;:;~.-~·.JC•J -· 
,·: .. .._\ j·,t'J •:.Jnl _:t•l•:.~::\ó- ·:C 'rt-1.-,tor·lr)•; ~p()l'ltt=tl1(l·) c:"•'t':.i'1~ 4;:: .. ,!'J,'\C~· 
.. ~r--·· ..... rle'CFc-~s :~·.:.€ ~ E'':c:upio Cl("' e-.~:e:rc:l.-:.c; Cdlt;r:~,..e~. ,c ·.;::-

~.n,.; ;.€'(:~:·.:.Ã;"'I~~ ;.t~n.;:~o.J-i:)•:•r" -~:>:1\i'"t€ rj,;_ i:t•jn\l!'tl'.;tt"-?;ç,.ã•j •:1(:\ ·-~ 

.:..n~ir.~~mo~· l1tr,t:; :'"t="l .?\t {oj"" I •C' 

::-, ... :.-:.-;:1"'=": ')€, '!,,!(j I i •'1r"'l ~~ 

= -. 
•• ·; r": ,. ....... c; .:,_ ...... __ 

.. :.· . ~,;;:;·r c I" ,... ·~ g I j Õ -.r" ! • ,• •.,, of' ': 

. pr~t;,E"nt?.dn:., ?. ~udttor-1~ 1nte.-t"rt':\a "não SE' S€'ntE" ~m condJçOe:-s de 
,.,~.,a~ se as De:n1onst~;;~õe:s F1nance:1~as re:fle:te:rn cono f1de:lodaoe: a 
~otya~io flnance:1ra/patr1rnonlal da CFP no e:xe:rcicio e:rn e:Marne''. 

:~. Cabe escla~ecer que a CFP no e:xe:~cic1o soo ana
l .se: nio procedeu a contrata~io de auditores externos para e:wame: 
ae suas contas, p~oced1rnento este que v1nha sendo fe1to at• 
1989. 

13. No !i 
dCIS inoPr'OPr'IEdlldf:SE' 

CICIO tnl ]IdE'. 

1tens se:gu1ntes tecercMO!i cornent~r1os acerca 
lrrcgulartdadcs Pcrp~rtradas na CFP no e::e:r-
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CONSELHO FISCAL 

14. O Con~elho Fiscal da CFP C~Ja const 1t~1cio ~n
cont~a-s~ ~~Jac1onada as fl~. 02 d~ste proc~sso. ruostro~-s~ ono
p~rant~ POIS, embora nomeado• por ato ofic1al do M1nostro oa 
Fa:~hda, se~s membros n~o se disna~aru a ass~ru1r s~as funci~s. nio 
ocor~endo tampo~co s~as ren~nc1as, sendo em conseq~inc1a respon
sáveis pela o-nrossão no c•JmP~•••~nto de seus dE:ve~es e de <~tos pr«
t icados com c~Jpa o~ dolo ou com v1olacio da lei ou do estat•Jto 
Ca~t. 165 da le1 6.404/76>, poos não cumproraru com seus ce:ve:re:s e: 
responsabilidades prev1sto nos a~t. 1S3 e 156 da Jeo 6.404/76 ~ 

artoso 28 de s~•J estat•Jto soc1al, <~Pr'Ovado P~lo Dec~eto nr, 
87.868/82. 

1S. Constatamos que o Sr. Nelmar de C;~stro Battst<~ 

iot nomeado como memcro do Conselho Fiscal atrav~s 011 Porta~·• 
'"H". 89, oe 1~.03.90, para o PE"rl'oao -de- 14.03.90 C\ 2~ .. !1.90, E:,. 

ao mesmo tempo, atrav~s da Portaria nr. 265, de 04.05.90, do M•M 
~~~tirro da ~conom1a. F<~:enda e PlanE'Jamento, como Dt~etor oe 
Gpe~".;:ies da CFP, f•JnçÕE:s estas 1ncompatíve1s e:ntre s1. 

Li>. Os memb~os do Conselho Fiscal non>eados e:n1 
::3.11.90, só se: ~E'•Jn1ran• e:n• 16.09.91 conforme ata ane::i!ICa i<s f\':1 
Z31 a 238 deste processo, pa~a análise: das contas da CFP ce 
1990, concluindo M Que as de:monstracões fin;~nce1ras oa CFP 
nao ~efle:tem s~a Sltuac~o Patrimon1al e: se:~s res~lt<~dos. ra:io 
Pe:la q~al nic as aprovamos.• Isto posto, conclurmos que os me:~
~ros oo Cons~lho Fisc~l ~om mandato at~ 22.11.90, tdenttficaoos 
i.s •'ls 0:;! são r..;sponsávc•s por om•s!.ic;--;,;J~ .. ,. irrF.S•Jlartd<~de:!. o
corr•das na CFP em 1990. 

DOS EXAMES, CONSTATAÇÕES E RECOHENOACÕES 

17 • O i a n t e dos e:::" nu; s da do c •J me n t a c ã o c o •• P r o o " t ó r • a 
~os ;~tos e: fatos que deram crtge:m ao -re:se:nte: proce:sso •• ulgan•os 
r~le:vante: destacar as se:su•nte:s e: prtncrpaos constatacie:s e: •n
rormacie:s comple:me:ntare:sy' 

BALANÇO E OEHONSTRACÕES FINANCEIRAS 

18, As rlemonstra,õe:~ financeiras acompanhadas d~s 
not""" .. ::pllc.,.tiv;;o.s e: ,...,l;~tórin <:le: "dm1nlstrar.ão da f:FF', re:lat•v" 
"0 e:nrrr ir. to di 1990 fOram e:::"n"n"das r não <~rrovad;o.s I"!' lo Con!<F
lho r·i,;c;>,J cnnfnrmF. Ata da 68Q Rl':•lnd>n rr1>li~"d" ""' 16 dF: s.-t.-m
bro de: 1991~ consoante: o disposto no art 190 163-VII d" I F.o 6.404/ 
76. 
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l9. Em drc:-orrinc:i;o dos tr;ol:l;olhos rr;o],;:;odos r do re
sultildo ria ~prec:iac:io dos trabalhos empre~ndl~os peJ;o ~•Jditor1~ 
intFrn;o no decorrer do•eHercicio e que resultaram na Fm1saio de 
P~recer aco~tado às Tis. 229 do processo de prestac:ão de c:ont~s. 
concluímos que o Bal;onc:o P;otrimonial e dem~is Ormonstraçies Fi
nanceira~ Complementares não representam adequadamente o resulta
do d;os operac:irs correspondente ao exercicio, haj;o vista o que se 
SE"g•.1e. 

ATIVO CIRCULANTE 

DISPONIBILIDADE 

20. Com reTerincia aos valorFs demonstrados no bi~
lanco patrinoonial d~ CFP e PGP~. em 31.12.70, nn~ mont~ntes dR 
rrs 65.410.503,~1 e Cr$ 381.947.024,68, respFct ivan•FntF, cons•g
n;>.mos a ompoo;o;ibllid~de de conTerirmos as poo;•cÕRs r.:g•"rr;.oi~"
rot~bilmE"ntf". nos S'Jb9r'lPOs de conti\s "Bi\n_ço _ç/nlOVlnl~nto, c.rr; 
rGPH, 8?.ncos Ofici?.IS c/ «rrRCadaciio E Tit•Jlos VincqJ~dos-ao HRr
c~do Aberto - AACEN - CrPu, tendo em vistil ii n~o ~PrFsentacio H~ 
todo~, ns F::tr<~tn!' P. concili;~çÕe.-!'> bancárias. 

;'1. Cab€' E"SC-l ?.t"'E"CE"r_, G•JF. no dE"C"C)t"'rFr cln~. no:.~oc; l r~
b~lhn~ nib foram ~tendido~ os nossos memor~ndos ~~ ~ol •c•t~c~o •Jr 
cloc•,m.-nto!õ/Fscl~rFcimo:ntos sobro: o grupo de contas ['li,;ponr'vel. 

2_2. Dos ~><amEs f'I""OCE'd•rlos nas concrlrc:tt;íJ€5--b?.nc~-
~~as, entregues dentro do prazo, ;>.IUSIVOS ao ro:Frcic1o d~ 1990, 
~m conTrnnta rom os regostros cont.beiS e os rco;p~ct 1vos EHtr~to~ 
h«roc~ria•. const;~t;~mos divFrgincia na cont~ Bco. c·onta Hov•mr••to 
nr. 11.138.001 referente a Ag;nc1a Regoon~l do H~r~nh~o. nn v•lor 
Mo: Çr'i> 674,65. 

REALlZAVEL A LONGO PRAZO 

23. Dcmonstr~do no B~lanco Patr•monr;>.l •1E 31.1?.90, 
no •nolc-r dF CrS 39.587.894,19, E"scolhemotõ p~ra anâlisf" ii ront" 
<)~JorRo; RR~ ••1os r>or forç>~ da Lei !3.024/90, no n•ont«nte- r1e Cr'l> 
,9.086.~A8,43 pn~ ~CI"" ~ co~ta d~ ni~•or F);pr~s~~n nlrlnFt~l""ia do 
9r"IIPO ·~, 

' I 
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2:.. 0e'SC3C\ formi\, vF-I'ifir.:t:\-c.F. i\ atJsinctC\ rlE F.:~tr~tr>':.. 
~- conc:1l i~çÕF~. no ntont~ntE' d~ Cr-$ 38.9~9c-.l\!i;::!,:J5, n~o ttndo ~Em
P~E:sa apn;:sE:I)tado a!!. J•j!õtificativ~s PE:~tin~<ntF.!õ pa~a o Ci\SO. 

~6. ADIANTAMENTO A TERCEIROS - Cr$ ~~.000.000,00 Re
fErE-sE: a adiantamEnto feita a CIBRAZEH, por estimat ivi\, pordes
PEsas de a~mazenagem ragas'com atraso, nio sendo r~~~tado contas 
ati a data da audito~ia.• 

27. Mencionado adiantamento foi frito srm que hou
vessE: IIRI do:mastratlvo an;Ílitico q•J~ possibilitasse o e>:õlme da a
dE:quaçlo deste valor aprovado pelo Conselho de Admonostra~io E:m 
Ata nr. 102 de 06.08.90. 

28. CLIENTES - CrS 26.479.339,38,- Refrrr-sE: ~s con
tas "Vrndas dr Produtos, PGPH/BBSA" <CrS 26.479.186,381 relativa 
" cr~ditos nlo rfetuados relo Banco do Brasol ~ CFP/PGPM, prove
noentE:s de vendas de produtos em 1990. Nio foram adotadas prov•
dinc•a~ rela CFP junto ao Banco do Brasil para sanar a rendincoa 
relatada. 

?9. Guanto ao saldo da 
gem PGPM", no valor de CrS 153,00, 
antEriores que PE:~manece inalterado. 

subconta "Ve:nda 
é re:mane~cente de 

de Emb<>la
€:·:E'r"C ÍC I o c; 

30. I~POSTOS A RECUPERAR- C~S l02.S69.033,7R- ~~~~ 
rfovidido rn• ICM a rec•Jperar Cr$ 106.801.622,68, !PI" rrc•Jprr"r 
r.rs 162.560,~1 e ICM s/transferinc1a <CrS 4.395.149,411. Pro=EdE:
mos i'O confronto rntrE o saldo conti'bil r os I 1vros rlr ~pyr"ç~o 
rle tCHo:. "' constatamos a d ifF.re-n<;a de CrS ~~6.664,26 c<lnt;.b • i • ="o"' 
~ mornor ~~ rxErcicloS antE:riore!\, sem aprrsenta~~o de JUSt lfoca
tivas p~la ocorrinci3. 

31. OUTROS rRiOITOS - Cr$ 405.845.300,21 - Con~ign" 
os ~~1do~ rl~s contas uo~vedor~~ Olv~~~o5'', Cr~ 405.615.~75,19 ~ 
''O•Jtr~s V~lore~ F Ben~u, Cr' 229.9~4,82, qye r5t~ ron,popto rl~s 
cs1ab t:tJnt-a~ V~lorrç " R~p~§5~r/ot.1tros f3~nco5, Cr!, 1.7.~2;:,82 €' f,::r
renos e Embalagen~ a R~gular•~ar/1988, CrS 210,707,72, ~UJ~S v~
lor~s PF.rman~cem 1nalt~trados dF.sde 1988. 

32. A conta HD~tvE:dorrs OivFrsos" nio pos•ue- cor•t~ 
car~rnt~ ~na! itico n3 contabilid3de, nio havEndo, po~t;o.nto, me: to~ 
Me co;-rtif•c:ar n &ô\ldo dE"sta contt~. As inscri~ÕE'S fF1tas rrlo l;o;-
partanlE"nto dF. Contabtl idador for"an1 com basE" F.m 1 ist;o.gttm "'n31 it ''-" 
fornE"c•da peJo CPO-SistE"m3 d~ Perd3S E' 00\nos, qur confront"••os 
com n~ reg•~tros cantab~ls d .. conta ·o~v~dor~ts Dive,.~ns" E' vFr• · 
1 ''""'O~ " F::isti'nc o ;o. dr dlvrrgó'ncT;os .,;;o id~tnt ificad«s rFl"t """ 
;:\ vAlnrFs 111C:..C:t"'ltos n;\ contC\bilid~de nf='n incl1Jída~ no'5 r~1~tórto':··. 
F·n,,l,rto PF"lo LF,[) €' vic·€'-vE"r~a.~,. 

·' I 



2352 Quinta-feira II> 

::13 .. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Março de 1993 
I 

Sf:g•Jndo 111 ndi'l os c i t <~efo~ r-I!' I <~t rir- • o~ "''" .. ti""' r·n• 
:31.\~.90, 6.035 proc~~~o~ d~ p~rrl~~ ~ rl~no~ p~nrlrnt~~ ~ ~~ rta··-
Yf!'r-gfncl<l'i fin<~ncf:ir-<1~ 011 cont<~bilid<~df:. •41lr-"p~c,~""' ~ Cr'l> 
600.000.000,00 o qu11 comprom~tf:.o S<'lda <~Pr~sf:nti'ldo no Ai'lanco. 

~4. H~ ~ind~ ciF CF r~~~~lt~r QIJF nn r~s~IY{I ~fr~~J-
l~nt€, no:\ r•1brrr.a "01Jtr'C'-; Cõnt-~~- i' P-~qo:\r". Ft;t;;;o anclt~rcioe, n•; 
saldos cf~ conta 11 ProcE:"ssos rFccbados- rf"CFblnlf"nto~ por Qllf:brC~~ dr 
p~so'' q•JE teo~rcam€nt€ r~pr~sEn~~~ ~ co~tr~p~rt r~o:\ <ja ~ont~--~n~
VE"dorcs Olve:r'505 11

• Assim~ C"Ont~brlidr.df" nbrr~~tor,~mç-ntE" dr
v-:r i<~, <>ntf:s oo .. ncf:rr<~rnf:nto do' b'~-l<iní;o, te:r f:f€t iv;.dn o <;nr.ontrn 
rle: cont<1s 11ntre E'st<~s d•J<~s c-ont11s v1s<1ndo b""'"'" os ~01ldos Q'JE' 

Pôi~S<~r<~m a flgur-<~r- indf:~id;~m,;ntf: n<~s mesmiiS cm 31~i2.90: •:orno t"l 
rroc-e:dimf!'nto não foi f1!'1to Pf!'l<~ cont<lbllid<ldf!', os <Oil)dos "P~"f!''i'Fn
t.-.doo; nf:'it<IS c::ont<1s niío r~fl,;t11m r:om fod€1id<'.de" o;ot•J;,ci\o do•; 
c·re'ditos "r-o:'ceber 11m 31.1;:!.90. 

ESTOQUES/ALHOXARIFADO 

:15. Const<~~t<~mos 11 f:><ist€nci<l df: inYf:ntilrio rios e:sto
qqf';c; d" CFP o:no :31.i2.90~ consignando o Y<~lor df: Cr'l> :3.562.606,57, 
rle: ;>rordo cem o df!'monstr<~do no B<~l<~n'o P<~trirnono<~l. O •<~ld~ ~::ts
~,;nte f<JI ~nC<'.OIP<'.dO !1'm 01.01.91, <'Pillndo <111 Cri<~<;ÍÍD o;, r.oniP<IOhl>l 
N;>C<Dn<ll de Ab<IStE'CIMf:Oto-CONAB. 

ESTOQUES PRODUTOS AGRíCOLAS/EHI:lALAGENS - PGPH 

:J6. Const ~t ,_,mtJS qqe ni\n frJrõ:\n' p~nc€"d • rlor; ,,, 1 nvF=:"nt ;:i· 
r'IC1S f: le\vr?dc•s o~ tFr"n1os d€ rr.-!;pon~;\br1idc-c1r. ~n ftr,~l rfo f:::cr--
ririn .. ~ f'i.nl rtt:" fltll'::' c.~j~rn r.nt~J~do~ OS v~1or~s-;:..F.'glci-l':'\rlns r.ont~·
holrnf!'rtt~ com o~ ~stoqyf:~ fis1cos. 

:)7. Dos 
rio C''~E'rcic_io df'" 199~r c.Oh :r-.n~1ifte. v~rtfiC"~"'t"\!=- CPJ-E ~G'Jf"J~~? rrgrç.
tr;,dos cont;>bilmrntf: nlo o:stíío condi:ent~s com oc; M~mon•tr;,dos "'' 
formul.rio COE 90 R 82 CmOYim<:nt"''ão no f!'stoquf: d .. ~·rnrlutns r f!'m-
h<~l<~g~ns> c~dldo PC!<~ CFP t: formu!Ároa DES ·· <D~mnn~tr,.tlvo M~ 
t:stoqq<:) forno:c·1do pf!')o !J<~nco do Br;~s1l, c-onfornt-: rlr•··rr-onlln~"'"" 
i\bf:\ i :-:o: 

REGISTRO CPO/OES 

fstoq•Jf: fln<'.l 
.Fstoqq~ fin<~l DES 

dlfVr"F:O(,:õll 

Cr'f. ::1.0;'1 .:'('IR.071.~;1 
____ Ct~-~.1!3.~Z7.~6l.D0 

r:,.. tJ, ~' B . 0] 0 • 50:~ , / \ 
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Estoq•JE: final 
Estnqy~ fi~~~ DES 

<Jof .. ~E:no;a 
REGISTRO CONT~BlL/OES 

Prndytos Agrl~olas 

RE:gistro Contibil 
OES 

R.,g;~tro Cont~bil 

DES 
dif .. rE:nça 

Cr~ 4,438.131,99 
_Cri _____ ~.~J~.2~~.28 
Cr~ 2.886,01 

Cr$ ~.990.339.209,43 
_ _Cci~~.!!J.2ZZ.~6Z~S~ 
l-> CrS ~.938.358,37 

CrS 4,700,610,00 
-C~~-----~·~J~.2~~.!B 

CrS ~65.364,02 

REGISTRO CONT~BIL/ESTOQUE FINAL CPD 

ProdYtos Agrlcolas 

RE:_gistro cont!Íbil 
RE:gistro CPO 

dlfE:rE:no;a 

RE:go~tro cont~bil 

R•s•stro CPD 
dif..:reno;a 

CrS 2.990.839.~09,43 
_Cci_J.~21.JIB.Ill~~1 

<-> CrS 30.968.8h2,0A 

CrS ~.700.~10,00 

Ctl _____ .!l ... d J:í ... 2~;:; .7 a 
CrS ~6S.364.0~ 

38. Rt:!lf;õ\ll"noos qoJE' no dE:c•Jrso dõ\ no!>"" ;>.n!Íl i~ .... 
Pr"OCE"dF."mO'S "in 1nco" a vf:'YI.fic~c:io dos e~torplt="~ ,..F:'glll~dorF."c; no!=' 
~rn\R7~n~ d~ ~~1nr ~lgnlfr[~nCI~, n~s Rrgibn~ts d€ nn~pn) 15, Gol~
nl~ ~=" Cfl'nn:)o (;ro:\ndc, ;ir-"nc1o rtVIdE:"nc1i'd'l o. d€'sC•tnrpr-tn•Ento ~G no,..- .. 
OlliS cl;o rFP. no qoa· l õ\nSIE' ": 

- ProdYtos ruõ\1 11condicibnado~1 
- Trlh~dos õ\Pr"'~"'ntando got~•r~<;; 
- Pilhlls rl~ !>IICIIriiiS sO'ru IIPrrsO"nt~o;io do l~stro: 
- Pilh~s de s11caro~~ com volum~s IICIMII do p~rMo-

t i do 1 
- Sllc11ro11S r"sglldlls/dllnlficada~l 
- Gr;.nd&: qotant idõ\dE' ds: sacar ii<'> "HAG BAG", ,.o;:no 

'.lt ol io1;.ciel 
- Arma::f'ns sE:no q•JII]q•Jer tipo de c·or>trol~::, { 



2354 Quinia-feiia iii Março de1993 

•• Não iiPrf:stntl'lc:ão clf: õ\PÓJ i c., rl€' SF!PJro: 
- Nãn F-ncamtnhamf:nto do DES ~os ilrmil~.,n~l 

Ar~azf:nagf:m d€' grãos f:m grl\nf:lf:tro cndf:v<d~
mF.nt€ F.stocados, tornilndo-s., cJtficLl ~ medc;io 
d~' f€mper~tyr~ ~ tJmld~d€ elos Qr~os <T~rmomr

trlil por cillorl; 
ArmiiZ€ns can• 1 isti19€m clf: rstoq•J€' div~rrgcnda~ clil 
listag€m da Rotgional e: Sede:; 
Armilzens se:m docu~entilc:io finC~l Rd~rq~adal 

- De:~padrn~iz~c:~o de sacariõ\s, rltfcc~lt~ndo ~ 
confe:r€ncia Hln JocoH dos Produtos iiCOndic cc
nados .,m pilhas: 
N~o p"dron1zac:~o volum~tricõ\ dos grios .,m sil
carias cnm mP.dia dE pesagEm Vilr'tilndo dE arma
::rns p/ armazrns. 

39. Constatamos a transfEr€ncia dE prndutos armilze:
nC~dos "'"' Mato Grosso - MT. pilril o EstC~do d., Goi~~. q~ilndo .,m nos
sa opintio, os prndutcs poderiilm s€r Escoados para M~tc Grosso do 
Sul, qur tf:m ilrrniiZtns dlspon{veis r de melhor iiCEsso Pilra o Sudo
F~t., e Sul do pa{s, ou em dltlma hiPÓt€'5€' ].,iln~r n prod•Jto no 
local ondr rstão ilrmii::Enados, POIS FVItõ\rlõ\ os custos dF trC~n~-
POrt.,!l. ., 

40. Por tudo acima f:MPOstcs., por nic t.,rmcs illcC~n
C:ildo .,Jem.,nto~ d., convicc:ão pilra que pud~ssEmos confirmilr "' v.,r .. -
cidõ\de dos r.-gistrcs c:cnt~beis iiPrrsEntildos, pcis os vC~lcr.-s rl€'
monstrildos P€la Sede CFP-CONAB, n~c s~o os mesmns õ\Pr.,sentõ\do~ 
P~l~s Regton~t~. n~m t~o pouco PFlos ~rm~z~ns € n1utto n1eno~ r€10 
8õ\nco de Brilsll, consideramos evid~nciildo o de~cnntrnle teta!. 

IHOBILIZADO 

BENS MóVEIS / IMóVEIS 

"1. Proct<dE:mos nossil ~n<Íl i se no griJpo dr ~ontõ\s In•c
bll<;:<ICIO cem biiSE nos v~lores den•cnstrõ\dos no Rii!C~nc;o Piltrcmo
'''"1. ccnfirm~dos õ\trilx~s de invt<nt<Írlo d~ bFn~ Põ\trtnconlõ\Ô~ Fmr
t c do PF.lil emprF.t>a f:m 31.12.90. 

4l2. 
sent1'1d~ 

91stros 
BAL). 

43. 
']IOnê'.I'S 

5FciF Erõ\ 

Nossil <~n<ÍlisE' fct limitildõ\ i< doc•Jn<E'nl;~c:íio ~prr
PI?lõ\ CONAB - Sede - Bras c'! iii '1'Je i19l•;t ino•J todos os rt;:
quC~ndo da fusão das tris FmPrFsils ICFP, CIDRAZEM €' CO-

A CFP n111nt i nhil cl.,scFnt r ;;te lI ::i'\ do n"s lln i rlõ\dFS P. .. -
e S.,d€ OS invt<ntiÍriDS fisiCCS de bens Piltrcmoncats, NM 
prcccdcdõ\ i< ccnt<1bil i::õ\c;iío ccnc,cJ idadil c.tr,.ve'~ dos movc·· 
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44. Por ter sido demonstr~do no inwent,rio ger~l y; 
lot~l d~;: 13.334 bens, opt<~mos pelil ;~nl!Íl ise ~mostr~l di\& cont~s 
HTerrenos, Edific~çic~ e InstalaçiesH po~ consider~rmos de maior 
re-lrv~ncoa no contexto em lide, ~.-ndo q<Je nossos e::~n>E'S I'"E'strin-
gtrC\nl-Sf: ?.PE"ni\S aos inv€'nt?.rint; d~ SF.-dF.·, 0'5 q11C\1.; e-.:;tii:o d€" con-
fórm•dRdE com os YRlores de-monstrados no B~Janço r~tr•monoi\1 dE 
3!..12.90. 

45. Cabe re-5s11lti\r q>Je não foi proce-dida" õlnõilisE' 
d<~ç fichas de- controle <entrada e saída dr bens, mowoment<~çio dr 
bEns, baixas Ftc .•• >, bEm como v~rtfic~ç~o "in loco'', Em r~~~o da 
dificyJd<~de de localização dos mesmos cm virt>Jde do f•Jsooname-nto 
da Ent I dadc. 

46. Dos e><ames reli I I z~dos conat ~t ~mos ~ .-::i st inc i" 
desistem~ formal de gerenciamento dos bens lnoóveis e móveos. Ve
rific~ndo-se, ~inda, qu€ ~a cont~~ conlponentes do ~t ivo Ptrm~nFn
te sio corrogid~s monetari~mente e dcpreciad~s conforme o q•Je 
dcte-rmon<~ a Lei 6404/76. 

47. G•Janto a <~niÍll!iE ~I•Jsiv;~~ i\OS registras dos bens 
in1óveis d~ Ent id~de concl•Jimos q•oe os controlc'lô são ineficazes, 
em r01zão d<~ dlverginci~ ~presentilda nos demonstrativos de cadas
tros de imóvet<; com os valores---,.presentados F.:m Balanço P<!<tr •••o
nial, conforme- segue& 

In>obilizado <Inoówcis/Terrenos/Ediflc;.çõ'E'sl 

- V;.Jor apre~~ntado n~s flch~s c;.d~strais
s•tu~ç~o do~ amóv~is 

- V~Jor ;,pr~~entado em B~lanço P~tri
moni;.J .-m 31.12.90, fls. 26, NOTAS 
EXPLICATIVAS 

OiVel"go\:ncia 

Cr$ 346.9S3.184,4C; 

Cr$ 8.318.327.955,71 

48. Regiçtr~-se Por oport>Jno, q•JE d~~ ~4 fichas r~
d;.,;tr"os apresentadas, demono;tr,.ndo a o;it•oao;ao ond iv>d'l~l di! Ci\d~ 
ltnÓv€"1,. vrr1f'ic~n,os C\ in€'~!15tinciP. di." Vi\)or contc(.bil n~s fic::h~~ 
das seguintEs Unidades. 

- Rond5nia <GerE'c Mato Grosso> r>Ji\ 2 nQ 315 J~rdim 
Aruir>c;.-Porto V~lho- casa com ,,..e<!l constr•Jida de 322,60 m•; 

- Sta. Cat~r o na <rJereo; Paran;O r•oa Trnente Silv<f
rio nQ l33. em Floro,.nópolis c;.sa com 'rea constrYid<!l de 360 ru•; 

"· -- Br;>.~.il ii\-OF CM~lri:l SEPN G ~14 prÉ tl 1 o 
m_. .. 

.·• J 
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PASSIVO 
.::RCULANTE 
~[rianctime~to CPGPMI 

49; A ~ub~tca apresenta uma dife~en'a ent~e a conta
b tltdade e os saldos aP~F."sentados pelo Banco do Bras ti SA, ;~tra

~is co doe. SECOE- 30.0~~ de 28.01.91, que apresenta POSiç~o ff
~oca finanCEira em 31.12;90 dos saldos de Empristtmos de c~s 
93.733.943.716,19, qur compomos abatxo: 

Coota S. Cootib ti CrS Saldo hnco CrS d iferrn'1 CrS 
8i ctFin1n. ll2.t~ •• J7.óft,t6 12~.312.t99.ó~.S6 7.721.937.92~.5· 
1-l AoortiZi,io (aprés. (4!.744.!99.746,57) <3t.~7S.!55.V59,37 < 1 !.lóó.m.'m ,2tl 

---
Otvtda liq, 9i.289.S37.ó53,49 93.733,943.716,19 (J,444.1t6.t62,7t) 
Outra\ s~n,OI ÍIP. Fin. s.497.m.ul.~ ~.497.151.181.~ 

Soou ~.786.res.83S.~ 9J,73J,f43.71 •• 1, 2,tSJ,f4S.Il8,~ 

50. A contabilidade constgno•J •Jm saldo de Cr'!i 
5,497.151.181.:::~ como partt' integ~antE' da Conta Emprist tn•os PGPM, 
quando a mesma refere-se a conta 24621.30,03,3 crtada parare
gistrar as s•Jbven,ões económicas 1 ibe~adas pelo DePartantento oo 
Tesouro Nactonal ~o Banco do Brastl para atender as despesas re
lactonadas • equali=a~ib de perdas e remtssio de vendas, nao re
lacionadas, portanto, com os empr€stimos em análise. 

51. Cab~ FSC]~~€C€r, IMC]tJSIY€, qtJE O S~]do OESt~ 

conta 1~4621.30.031 apresentado pelo 88 em de=emoro/90 ~iverge ""' 
Cr'!i 9.209,96, valor este não conciliado pela contabilidade. 

52. Isto posto, ao dedu=t~mos o valor de Cr$ 
5,497.151.161.55, lan,ado indev1dam~nte como saldo da Cont-a dE 

Empr€sttmos temo~ o SE'9Uinte quadro: 

Saldo Balanço PGPH, 
<-1 Saldo Conta 24.621.30.03 

Saldo Contábil 

Saldo BB 

DifP.rença 

Cr$ 95.766.988.835,04 
c~s 5.497.~51.18t.~~ 

Cr'!i 90,287.837.653,49 

Cr$ 93,733.943,716,19 

<Cr$ 3.444,106.062.7~> 

REsultado Acumulado do Programa - PGPM. 

~3. DEmonsti"'Ç~.do como conta I""E'diJtora dos €:'11Pr"ci'st 1rno<:. 

c ionanci~mentos- Banco do Brasil SA, coro base nas ~ort~riaS ~F 
094/88, MF 341/88, 441/87 INs/STN 141/87 c 15/SS; está compost~ 
conforme demonstrilmos aba t xo:.,. 

'' ~ 
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~Pur~cio do Resultado at~ 1987 
;.·esultõ\do elo E::er-cic10 de:- 19'88 
~'""'" 1 t a~oo ao e::er-c i c 1 o de 1989 
,..'\JIJStEs dE E;;E-f""Cic:IOS i\ntE:I""IOrE's 

Transfer-Ência STN 

c.-s 
<c.-$ 
<Cr-$ 
r Cr$ 
<Cr$ 
-c.- s 
< Cr-S 

5.585.660,90 
147.734.852.84) 

6.828.637.901.7~) 

627.089.689,!',2) 
4.301.036,08) 

20.391.181.88 
8~.659.306.910.19) 

• ·, J '" s t e s do E:: e r- c i c i o· de 1 9 8 9 
Res•Jltado do E::erc i c i o de 1990 

54. 
dOS Pela 
':'S na a r s 
artigo ~g 

TOTAL <CrS ·93.241.093.547,60) 

Todavia, entendemos que os Pr-ocedimentos "dota
contabilidade da CFP no registro desta conta não foram 
corretos haja vista que a portar1a NF Nr. 363/88 em seu 
"h" estab€'lf:ce. 

uar-t. ~g Os r-ecursos sio liberados pela Secreta
,.,,., do Tesour-o Nacional ao Banco do Brasil S.A., sob forma de em
pr-est 1mo r-eemoolsàvel, obser-vando-se: 

a) •••••• -........................................ . 

h) Subvençaes Econam1cas na hipdtese dos re-
sultados operacionais se mostrarem Insufi
cientes par-a o atendimento dos gastos refer'
d os na a 1 i n e" "9" dE' s t e "r t i 9 o, a C F P pro._, ' -
dE:nciará JUnto à SecrE:tar1;, de Progrõ\mar.io 
Orcament;,r1a e Fini'nCE'Iri' <SEPLOl, do M,n,s
tirio da Agricultura, a obtencio, no imooto 
do Orçamento Geral da Uniio, d;, dotõ\cio ne
cessir-ia ~ subvençio econ5m,ca par-;, a e~ecu
çio da Politica de Gar-ant li\ ce Preces M1n l
mos". 

::;. A CFP nio levou a efeito as prov,oinc1as lndiCil-
aas no dispoSitivo legal ;,nt~r1ormente citado, tornando a nosso 
ver preJudicado o amparo legal avocado pela contab1l1dade p~.-., 

lançar- como conta redutor-a os empr~st1moç e financ1mcntos. 

~6. V€r r ficamos tamoim <:~ue n~ Oemonstr~~io de R€~'Jl
tado do E:,ercic1o. foi õ!\PlJrado como pr~J'!•:o liq'J.Ido do €><E'rct
CIO o valor de Cr-S 86.~~5.949.900,68, sendo Cr$ S66.ó42.990,49 
provenientes dos r-ecursos da CF? e Cr-S SS.6S9.306.910,l9 da PGPM. 

::;7 Ine:<pl icaveln1ente na Oen1onstraçio d«s M•Jtacoes 
ao Patrlm5nio Liquido a contabilidade l;,ncou como preJUI=o l •
~ •J i do d o E:: e r c i c i o na c o }IJ n a 1 •J c: r o I p r e J •J ' =o ;u: u nPJ l a d o som e n t e 
:r'f> 566.642.990,49, cor-respondente «o preJ•J•=o aa CFP. sem o''"l
ciJE"r" referênc 1 a nas not i'$ €::Pl1 CC'It 1 Y~$. Por ccnt e~ CESSE P~""OC€'0 1-

~~li:nto, o f:>r"eJ'JI:o 1 i<:~•.11do/PGPM ~P'Jr"~do n~o To1 tl"'ar.sfEr tda par C\ v 
Salanco Patr1monial, tendo sodo por~m. oncorpor~cc ~c rEs~lt?ao 

acumulaoo do pr-ogram~. 
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·~s • 
,...~gri\fO 

Tal proc:eó1niento~ c:ontrar 1a o <PJE' rorec:e1t1•a~ o pa
•ÍCIIC:o oo artigo 18<;> da Le1 6.404/76: "O P~'"E'JIJI:o dO 

-:::e:rcl'c:Ja serli obrJg<;otorlilmE'nte absorvidO PE'los I•Jcros õiC•Jm•Jla
aos, PE'las rE"sE"rvas dE' lucros E' p~la res~rva legal, nessa ordem~. 

S9. Isto- ptisto, €ntEnd-tmos q1Je o "PrEJYIZO L;qiJrdo 
ao· E;:erci.cro", i\PÜri\do.-na "Dcmcnstri\<;ão de- Res•Jltado" de-vE'rra E'S

.t~r dE'monstraóo pelo seu valor total CCr$ 86.22~.<;'49,<;>00,681 na 
OE"monstra~~o das Huta,~es do Patrtruonio LiquJdo/Lucro/PreJui:o 
Ac•lm•Jlado e conseq•JentE"ment~ classificado no PatrimÓniO Liq•JJOO 
do Balan'o Patr•montal, haJa vista, esta conta r~presentar a ~~
terl isa,io entre o Balan'o e as Deruonstra,~es de lucros e preJul
:os ac:•Jmu 1 a dos. 
60. Ao an~lisarmos tal situa,io chegamos a conclus~o 
que se t~is pr~Juizos foss~m absorvidos pelo Patr1mÕn•o LiquJóo a 
CF"P aprese-ntaria uma s·,·t•Ja,iio de pass1vo a desc:oberto. r;.zão roo:lil 
q •J a 1 a c o n t a b i 1 i da de mesmo c o n t r a r 1 ando os p r 1 n c i p 1 os de c o n t a i:l ' -
1 idade geralmente ac~•tos, sob a ai~gação de ~ncontrar limPare 1•
gal na l'!i:sllslaçio CJtlldO no •tem 53, •Jtili:OIJ tal proc:E'dlntE'nto 
para transformar o prejuizo do programa l\Puraoo na D~mostrllçio OE' 
Resultado em dir~1tos i receb~r. quando contabilmente class•f•co•• 
tal pr~JYi~o em Conta Rrtific:adora do Passivo Circulante, <~mor
t •zando o saldo da c:onta Empréstimos e Financiamentos. 

61. A sltua,ão é grave, ve: que os res•Jltados n<gil
t ivos do programa fbram se ~C'Jmylando em E:·r~rcfcros antEr1or€~ 
sem que a Ex-CFP tFnha ag1do temPestivamente JUnto ao T~souro Na
Cional no sent 1d0 d~ contornar a s•tuaçio. 

62. Cabe comentar aonda, QIJE' os saldos de aJuste co 
e:·:ercício dt: 1989 no valei" de CrS ;:0,391.181,88, 1dentJficado õiS 
fls. 164 do PI"Ocesso d~ prestaç~o de contas, como parte ontegran
te do r~sultlldO acumulado PGPH, refere-se a aJustes fe1tos PE'Iil 
·:ontab 1! idade em 1990 éle fatos ocorrIdos em 198<;', nas contas .,::~
~CQUE'S e Deveoor~s Drvrl"sos", tal fato teve r~flexo na apuraçio 
JO resultado do ex~l"cício de 1990, uma vt:: que as perdas e qu~
bras ocorridas em 1989, foram cont<~bili:adas, naquele ex~rcicoo 
doretam~ntr em c:ontl\s dt: despesas, sem os procedimentos de reg•s
~ro em conta de d•reito a rece~t:l". 

63. FORNECEDORES Cr$ 1.487.735,56 - Ro;prt:s~ntam 

valores QIJt: r:>ernran~c~:m onllllt~rlloos dt:sde t987, sem an~l•se "' 
t.:onCI]iac:ão, rtc:ando Porti'nto, 'SE"nt CC"ndlção de VE'r'lficarmos ~ 
~€rac1dade dos mesmos: ab~J:·:o dE-monstramos SIJa compos1'~o. 

~GFs a Pilgilr/1987 
Embalag~:ns a pagar 1987 
AGFs a Pi19ill" 1<;'88 

SOMA 

CrS 5.~33,87 

Cr$ 321.:72,~? 

Cr$ 1.160,92<;>,40 
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RECOLHIMENTO OE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIC5ES 

e•- Dos eM~mes a ~ue procedemos~ por amostr~gem, na 
~ocumentacio desta n~turcza, CUJOS controles est•veram a cargo da 
CFP - Sede Brasil ia-OF, no que tange ~s c~ntribuicies par~ IAPAS 
CINSSI FGTS, FiNSOCIAL, PASEP c IRRF, constatamos recolhimentos 
acresc 1dos de corl'ecão monetá,. 1 a, m•Jltas e •Juros POI' «trilso, nos 
valores de Cr$ ~8_.359,116-,06,· rf:'la·c•onado!ir nos ane:-:os df: nrs. I a 
I I I. 

65. Oport•Jno se·· f'a;: lembrar, que os pa·gan1entos dos 
referidos encal'gos acl'eSCidos de multas, cont .. ~r•am o que deter
"''""' o •tem 5 do Anexo III da Ata 85/86 de 13.1~.86 e o item 4 da 
Ata 43/66 de 30.07.86, ~mbos do Tribunal de Contas da Uniio, de
vence ser obJeto de aPuracão de r~sponsabilidade com v•stas ao 
q•Je- Pl'ece:it•Ja o art. 84, oo Decreto Lei nr_. ;:00/67. 

66. 
r"' €"CIIJ€!"' f:IJ 

Fisca1s 
;:ii i de: 

Vel'lficjmos que no ex~rc(cJo de: 199~ a CFP nio 
Junto ao cil'gio cc~pete:nte, o nad~ ~onsta ~ai Obr•gacies 
e: Traoalhistas, te:ndo sido conffl'mado atravis da CI n9 

07.11.91, em resposta ao nosso Me~o ~ ... 001, de ;:8.10.91. 

67. Ve:l'oficamos que a Eritidade nio teve: suporte:,,~ 
nanceol'o para saldar seus compromossos com o INSS, alusovos aos 
meses de: Jane:oro a abril e: ago,;to de 1990, ra:;:i\o pe:li' qual solo
citou em :•.10.90 o parcelamento d~ divida de Cr$ 7;:.187.:87,16 
através do ?P - Peoodo de: parcelamento e CDF- Confoss~o de: D•v•
da Fisc~l nr. 06~/9~ or 18.10.90, d~ndo como garanto~ oo aeooto c 
intcivel dr soJa proproedade:, ,;•tuado à SEPN -· Q. 514- Bloco 8 Lote 
7, nesta CaPttal. 

68. 
o;ol• dõ\dos 
..;.ESSI'VaS 

v o gente: 
t: ados da 
gamento. 

CabE: escl<~rt:cE:I' que os d~b.•to,; confess<~oos con
~m cruzeoros, serio pagos em 20 parc:E:las mens~is e su

at•Jal i;:adiiS peJo,; ondice:s est;~belrcodos na !E:9tSii<C~o 
na catG\ do Pê\9C\ntento, 1nç1dindo jt.!fO'S de 1~' i'O n1is,. ccn
CI a t " da c on s o 1 1 da c i o do d é b i t o a t é a da t " o o e T' e t • ~ ·.; P "-

69. Com a finalid11de: de analisarmos o-tot;~l dev•do 
pela e:>:-CFP ;,pós a ~<t•Jali;:adío da divida j•Jnto ao INSS, poos <.J 

~~lo~ reconhec,do rEf€re- se ~o pr•nc1pal, sEm~ 1nclusio d~ co~
rF.~ão nlonetár-i~ .. .,:r.&ros E M!Jltas, em1tirrtos o MEmo dE nr'. 010 Je 
1.1.11.91 e ootovE"noo,; o i.E";u•nte e:sclilrE"c:onte:nto atriiYf:'s do ~Ente 

177, de 19.0~.71 d~ CNAI 

''In.fo~m~mos que Est~ 0EP~rt~m€nt~ nio t~m S 1Jb
,;,·aoos para efet•Jar os co\lc•Jios para re:colh • ·· 
noe:nto do INSS da e::tinta CFP, P;>rce:Jado "'"' ;:J 
IYontel YE:;:t:s conformt: comando de cad<~Stl'o de 
O~b.to eco - 061 de 24.10.90.~ 1 
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O•Jtross1m, .onforDJ<~mos q•Je os DARP'S rE'li'tovo,; 
aos meses de Jan a abrll/90 e ago/90, no valor 
total, de Cr$ 7;:,;:;:6.829,43, ior;~m enc«n11 nn 01 -
do.s E' III t E'IIIPO h<ib rl", 

:-0. -Cabe: esclarecer <;•JE: a dív1da em Iode f'oo tr«ns
form«da em-BTNF'S, sendo «mortl~i\da a part1r de De~embro de 1990, 
conforme demonstratIVO õlba1xo: 

Porctli Volar 1n1C1oil 

!~ 12.91l.H7,S4 
•• -- !5.455:6., ,14 
•• J. 16.4S3.718,7S 
~! J8.73M1a.n 
•• ·- 18.974.?15...4~ 
6~ 21.2"~-~.ss 
r• 22.41!.671,88 
e~ J7.2S;!.442,5ó 
9i 17,412.187,32 

!H 17.571.932,17 
.!H 17.731.676,13 

12! 17.~1.421,58 

TOTAIS CrS213.ZSJ.8f3,77 

·. 
Corrr;ia Honrtúoi 

l,ll.f,98t,4S 

9.399,781,47 
11.2!1-4t9,47 
21.!74.233,24 
22.5tl,.498,H 
28 •. 596,533,61 

94.113.436,24 

.Valor Tahl 

12.911.417,5-4 
IS.455.6t9,14 
17.S24.69f,Z3 

-· · l&.m.us.n 
18.974.2t~.4S 
21.~.5t2 ,SS 
22 .~11.671 ,88. 
26.652.~4.13 
211.682.596,79 
38.746.1óS,31 
41,233.174,13 
46,487.955,!9 

ICH/IPI 

211.12.91 
31.11,91 
211.12.91 

16.14.91 
17.15.91 
ll.tó.91 
t9.t7.91 
14.18. 91 

ll.lf.91 
u.u.91 

71. Com referinc1<1 <~os' 1mpostos !CM E' !PI consog'li\
oo~ em Balan~o P~trimon1~l de 31.12.90, PGPM, de1Mamos oe OPon;~r 
soore " verac1dõ1de dos valores demonstr;~dos nils cont;~s ;cM/lPI • 
recuP~rar, ICM/IPI a. ~agar, tendo em v1sta a n~o apresentacio a~ 
toe1as as 9•Jiõ\S de rec:olhlniE'nto Pi\gas, beno conoo i\S concolo~cõts 
q'"' centrali~am nas capotaos a escr1t•Jrac:ão dos l1vros hsca•s-; 
rrcolh1mento do IMPosto correspondente referentes i\O mis oe DE=/ 
90, vosando a apura~io do IMPOsto dev1do ou a recuPerar. 

72. C~be r~s~~lt~r qy~ d~s 9Y•<~S dE: rrcolh•mento o~s 
Unocades RE'910na1s apres~ntadas verificamos ~ pag~ruento ~om 
~criscJrno d~ corr€,io monEt~~~a, ntulta € J•J~Os de n1or~ POr ~~co
:i,rnlentos com atraso. conform~ OEn•onstramos no ~n~xo IV. no v~
:or ce C~$ ó2.061.336,83. 

73.. Ci.~1- f.-E--fcrEnc 1r. i\0 IPI dE'txi\n,os Cê OP •nar €'nl rc;-
=~.o- dã ~ão :aPresentac::~O dc\S SP.&Ii'S fie r~co1M 1n1E"nto r:orrEsPond~n
t:tr=~ bem como cÓP•as dos ltvr"OS Ot" aP'.Jf'~'~o do !PI, C\ f'1n1 oe c•JE.' 

P'!~:~o:;.,·,;EmOs COnt~~Orítar e constatar à VEr'dCid?.d€' dOS I""E'91Stt"OS con

t i.Ce: Is.,·; i 
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PATRIH8HIO·LiQUIOO 

• T ~ 

:"4. VErificamos· qu.e .o--Capd:al Soc1al .. subs2r1to, no 
8'llanco Patrimonial de l.990, na ordEm de Cri 1.0~L13l..0~. é tne::
;>r.:-sstvél, e:n1 relação i\O volume total de ResErVi\S oe Capd;d e 
R~3ervas de LYcro, no valor dE Cri 3~039.990.706,Z4 e Cr$ 
1~2.60~.~28,1.4, respt:ct ivan1enttr.. ~. 

EXECUCZO DO OACAKENTO OE CUSTEIO E 
· ·INVESTIHEHTOS " 

7'5. No tocante à e>a:ctJI:io do or~;ame:nto' d•a'-'C-FP, apro
Vi'ldo pela E.H nr. 790 de 0!1.10!.90, inclu~i'\li'- para a r'e;\li::a~;ão dE: 
invest lmEntos, foram obsErvados os tetas fixados pata o exerCI
Cio soe exame, confor~e d~moristrado ~s fls. 191 a 19'5~ 

76. ..Relat·ivamEI\te à f:NECU!õâo do Plano E·::'t'ra'ordinú o o 
de Reduçio de Despesas·de CustEIO no ~lti~b trimestrE dE: 1990, aE: 
<;•Je trata o Oecrt:to 99516 dE: 10.09.90, alfàado pelo nr'.· 99662 'de: 
..:;6.11..90, o i\COmPanhi'lmE:nto rE:·al i=ado por 'e5't·a SE:c:ret·itr·,.;. ni'l for·.,,. 
do artigo 32 do· Decreto, 1ndica G•Jf.' o mt:smo' foi elabori'ldo. i\Pr·o
vado E homologi\do conformf.' pr~:sc:rito no·s~u art 190 ~Q e que os 
9astos realizados no PE:rfodo apresEntaram um PercEntual de redy
~:io de 34X se sotuando ·n~s -l"im1tes df.'firi•~o~ pela norm~ legi\l em 
questão. 

77. CabE: ressaltar porém, ~·Je nio foo possivE'l a 
confirmaçio das onfo~ma~;ies constantes no dE:monstrat 1vo de Exec:u
~io ~o Pl~no em QUE:stio, facx a ausincra dos demonst~at ovos con~ 
tabers c.oncernente ao •.Ílt imo t'~lm'estre de,.19S9 E 1990. 

' ~ ' . ' . . . 
::: •• 7 

LICITACÕES E CONTRATACÕESPAAA COKPAAS E 
SERVICOS 

.' ~· . ' 

78. A de~P€Jto di' solicit"'i\o f~lta ~_f'r€Sldincfe\ de\ 
CONAS, atr<>vis do MEHO NQ 06/91 de 04.1.1..91, Em qiJf.' ~olrcotamos 
as normas sobre os p~oced1mentos licitatór•os da eo:-CFP, bem co~o 
acclara~:io ~xp~~ssa sobr• o cumPrimento OY nio do Oecr~to- LE' 
;:3~0/86 nos c;~sos dE: tne:<r91billdildE o•J dispensa de locJt;~çiío ve:
~•ficadas no e::oe~crc·io, nio fomo'l atendidos e tampo•Jco informado·.> 
do porqui do nio atendimE:Mto. 

79. E:: .. ~•ni'n•os o ~..-oceç.so nQ 1061/91. que trlltil oec 
cont~ati'lcio ~a ~mp,~sa E~A TRANSPORTES E COM~RCIO LTOA, par<~ re:
,,ocio de EStOQUE' ~etulador, ao Estildo dE: Mato Grosso pari\ Go•~s. 
no valor oo: Cri 9,0;;:!7.09:3.7S0,10./. 1 
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80. Coristatamoj; ~t~aOis da docum~ntaçio ~wamo~a6a 
'-''J€ a despeoto do pi>.r;Ei:CE!:r ~-Q-056 ·<ia P-~oc•Jrado'ria 'ju'rldoca, o:a
.·,.oo as fis. 149/154 dei r'eféro.dÓ ·p,:.o'cesso, 'o CI•Jõd r'€coounaa o 
~.~ncE"li:\mcnto da llc~tat;ão'-'im ,·,.Jrso .. po·r tot-~-1 d-€SC:1Jn1Pr'rfnt'nto a 
:~9•slaçio, A C•rf!:t~,:.,~ dEi: O~e~~~;Ei:i' d€u c~nfin•Jo6~~Ei: ~ ~ste P~o
~eoomento, haJa vista o proc~sso nQ 1992/91, no qual foram convo-

.:.:a_das aç,_no:~smas empr-€.sas part ocop;~nte:s dO processo nQ 1061/91. 

.J1, As"J•J'st 1 f.-cat i'või's· al>rEi:s~ntadas ni\o foram por nos 
aceotas, haJa vosta' 4ue n~~ n6~ foi''ap~esent•do es~udo de voab·o

.1 •oade qu~_Just o ficasse tal~ r~moçiis, . . . ~ - - - --

6;2. Tal· contratao;io foi· homologada. pelo Sr. Oiretor 
. 'c'e Op.eraÇõ:es, _ n~o s·.;~·qo apr~sént ado a rat I fI c:_ao;ão PI' I a autor o dad~ 

's•Jperior ·no pra::o de 0:3 dias,~·éomo condio;io de l'flc:ác:ia dos ates. 
CArt. ;24 -~o·o~creto-(eo 2.300/86, e suas alteraçiesl. 

63. Esta equipe de auditoria analisando os fatos 
c o n c: I•J i u "u ~ h o" v'e ' v ,·o I a ç ã ci d'o a r t 21 ' I I • c: • do r e f E' r I do de c r E'
to, uma ve:: que o valor apresentado comportaria uma concorrincoa • 

.. 84. _Is't_,cL. posto somos de opinião que deverão serem 
apurada'$ ''<~.s n:sporisiibilídàd.es p-c-la contratação da firma Ela 
Tr-anspor-tt E' Comirc'oo Ltda, para remoc:io de f.'sto<PJE: ~E'i•J!i'ldor c:e 
Mato Gr-osso-MT para Goias-GO no valor d·c Cr!> 9.027.093.76.,,10, 
sem os procedimentos licitatdroos previstos na leg•slaçio v•g~n
t€1:. 

CONVÊNIOS ACORDOS. AJUSTES AUXILIOS E 
SUBVENI;;:)ES 

65. , _Constatamos q•Je foi firmado em 19,09,79 contr~to 
_entr-e a _Comossao de Fi~anciamento da P~od•J!õâo - CFP e Cent~o oe 
E~sono Tecnoco _de Brilsolia- CETEB com o obJet•vo d~ locadío oe 
~ao-de-cora dE' tf.'Cnicos E'SPeCoali::ados em Processamento de d~CCS' 
O_ contrato foi aditado por d 1 versos e><erc I c i os, sendo o ú 1 t, "'~ 
formado_ em 19.03.69, c9m validade de 1 ano, Em 31 de dc=e:mb~o oc 
1990 e:-:•st oaru 90 Ptssoas contratadõ\s, 

86. O ~;ontrato SESI'Jonte foi firmado em 19,04.9Lsem 
os P~oced•mentos lic•tatcirtos, entre a CONAB e o CETEB com 0 n -b t . . IE'S 
~~--~ Je ovo_ do conJrato anteriormente firmado entre a CFP ~ 
'--<- 1

"---'• ~õ\ ilnalose P_r-o.cedida em ditos ~;ontratos constata-se: "'Je, 
no Pe~oodo de abr1! _de 1990 e abro! de 1991, nio hoyve ~e:novaçio 
~a cotado contrato fo~;anoo em con$eqUinc•a essas contrat~,;es se:n

1 ~tupa.ro lE'Jal. 

87 A P~opósit~ ti",;!.tà sit•J<~dío foi e:noi'tid~-P<>.rH€~ 
?ROJU Nr. 26/90 de 22.03.90 em que ~ ~dm•n•~tra,~o Oil C~P ~ ale•
tC~toa qlJ€ __ ~ Cl!Jr"~ç:ã-o m(i_}_~lma dos contr~tos € de '.ln' ~no ;:E:'I"'nllt 1do .... r:·~ 
•in ''" P•<)rrcsa~;ão lane::o XXI da Ata Nr. 09/85 ao TCU e '"t. ~7 ~:> 
2;ecr-etc-lc, ~.300/86). Não f'Oi tomada qrJalq•Jf:-r prov,-dEnc'a -PC~ 
Parce tja CFP, para sol'JCionar a GIJe"'itão €n\ lide, continrJanü? c 
CETE3 a fornecer ru~o-df.'-obra ondoreta ~cm quõ\lquer- amparo lesai. 
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88. Nowam~nt~ ~m 01.10,90 a Procurador•~ Jur•d•ca aa 
•:>-P .:m Par~'cE:r .P.R'óju)<'I.P.ACPÁ. N'r, 065/90, qoJ~!>t 1ona ~ •ne:::•5tÊnc• ~ 
·l~ amparo l~ga'l .P'õira"ó\ 'rf:n.Óvaç~o .do contró\to ~m tEló\, •Jmil vE:: q•J~ 
o mesmo encontr;~-se e~tint~"de pleno dire•to, f:x1g1ndo novo con
tr-ato p<~r.a ·c_o.nt •.n•J<~~;iío dil pr.estillõiio dE serviÇos. 

39. Ap6~ an~lis~ do procEsso em tela 16573/881, con
~luimos quE o contrato de loc<~~;io de mio~de-~bra 1nd1reta. f1rma

.oo Entre a CFP e CETEB, nio po~sui amparo legal, em que pes• ter 
~1do prorrogado irrE's.ularn•ent~ durante de:: anos. 

90. Isto posto, ~s valorE's Pi~~s iiO CETEB em 1990 no 
montante de: Cr$ 74,62~.636,61 E' E'm 1991, no total de Cr$ 
174.105.917,97 o ~oram sem amp~ro legal, df:ve:ndo sErem apuradas 
as responsabilidades por e:sse:s pagamentos.~ sere:m re:coihidos ao 
Teso•Jro Nacional corr1g1dos de: ;;o.cordo com"ÕDe:cre:to-lei 2323/97:· 

RECOL.HHIE:NTO óE RESUL TAOOÍO.ÍVIDENOOS ~ UNlÃO 

91. Em ra::io de preJUIZOS apur~dos nils demonstr~~;ies 
f',inanceira:P dil Companhia de Financiam~:nto d;o. Prod•Jiõâo-CFP, Ent 
31.12.90, a Exemplo de E::ercicios antEriO~Es. nio houve rEcolh•
mento de dtvidend6s ~ U~iió.· · 

92. 
.::<ercicio ent 
t 1 as. 

CONCESSÃO OE AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS 

Conf'orme decl;;o.raçio aPresEnt~da nio houve: no 
e::am~. cohCE'ssio de avills, fianças E outr;~s garan-

POSICÃO DE ENDIVIDAMENTO 

~~. A despeito dil nossa solicltillõio atrav~s do Me
mo Nr, 008 de 0S.11.91, sobrE~ pos•~;io de endiVIdamEnto da CFP 
em 31.12.90, nio obt ive~os resposta tempest1va dEixando port~nto, 
~e e:m1t ir ccmEnt~r1os sobre o perfil e idade dos comprom•ssos. 

PARTICIPACÃO NO CAPITAL SOCIAL OE OUTRAS 
SOCIEDADES 

Cont I'"E'la~;io a .este •tem a CFF', 
do processo e sua 1nexistinc1a •. · 1 

- -··-'--'---- --· ·---~ ---

, nTo~n•i\ .; 1 s. 
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VI - DA OBSERVAHCIA AS DIRETRIZES GOVERNAMENTAIS 

.,-:;, No c•Jrso do nosso tr<>b<>lho ;~tent;~noos P<>ra E:::;~

mc~ complementares vosando atestilr o c~mpr1mento da lesosl<~ç~o E 
norm;~s regul;~mentares a q~e ~ entrdade est~ SUJFrta e, especor,
came:nte, aq•Jel<>s re:lat rvas a: 

LIMITES A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL. DIRIGENTES E 
CONSELHEIROS 

96. Nossos exames com vistas~ verofic;~ç~o da obser
v~ncia ou ~iodo limite de remune~açio estabelecrdo no •nc1so XI 
ao art. 37 da Constiturç~o Federal, resultar;~m na const<~taç~o dos 
excessos nos anexos V a X deste relatório apurados segunde crlt~
r•os indicados naqueles documentos. 

·~7.. A proposito do m~rito dos cr1t~rios de apurac~o 
•Jt i 1 i=adQs t•Jml'>re r~gl!õtl"õlr qur. d01da a contl"ovrl"t;o;o. Q•Jf: se estil-
beleceu q~anto a correta aef1n1çio legal e regulamentar de parce
las da remuneraçio que devem ser consldel"adas excl~dcntes elo~ 
nio integrantes da rem~neraçio para efeito de c•lculo, ;o.purac~o 
de eve:nt~a1s exc<:ssos, foi en~;o.minhada consulta ao Eg,..~n•o TCU, 

.Pelo OF/CISET/GAB/NI". 686, de 02.04.91, q~e aguarda. no momentc, 
a necess~l"la e douta manof~staçio da autorrdade consultaaa paril 
q • 1 e e s t a Se c r e t a r 1 a p os s a d a r c •J,.. s o o 'J a 1 t f: r a r os c r 1 t e r r os 'J t 1 -
li=ados, consoante orrentacáo recf:bida. 

CESSÃO E REQUISICÃO DE PESSOAL A OUTRAS ENTI
DADES 

98. Com r~~eri~c1a l cessio f: requ1sicio dr: pessoal 
de que trata o Decreto nr. 99.188/90, altf:rado pelos Decrf:tos nr. 
99.~14/90, 99.~~9/90 e 99.955/90, verificamos a observànc1a PC~ 
pa~te da entidade, das detel"mlnacões a q•Je se ref'ere a c r t;~oa l.z
grslacio. As fls. 2~~ do processo estio demonstrados os s~rv•oc
res requ1s1tados e cedidos. 

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS HUMANOS INCLUSIVE 
HÃO-DE-OBRA INDIRETA 

99. Das ver1f•~acões efet~adas nos controles~ doc·.
••entaç:Eío refer~ntes as •nfor01acões constantf:s dos Demonstr;~t •vc~. 
d~ Recursos ~umanos de q~r: t~ata a IN/DTN/MEFP/Nr. 08, ~~ 

;::..12.?0 E' a Dec1sâo Non>atova nl", 16, de 1i.11.88 do TCU, .o;;r,
f;can>os a ., .. ,.,acio perce:nt•Jal C:f: <PJant rtat ivo de IH'ssoal e: c-o 
custero •m ra;io da dem•ssio de 77 servldOI"€5, contl"atl'cio de eJ 
~~rv•dorr:s Pi\ra o e::r:rc ic 10 de f•Jnciio ;rat lf'1cada I!' I"EiiJ'JStE'S sa
l ar o as nos srg•Jintes "'"ua:, 1 
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J<~n/90 53,55:~ <Le1 7.788 de 03.07.89) 
Fev/90 65, 464 <L"' 7.788 de 03.07.89> 
r:ev/90 ~!j,68/. ( Ré:so l•H âo Cise Nr. 076/90) 
M<~r/90 72,i8% <Le:o 7.788 de 03.07.89> 
Abr/90 0,89:;( <Repos' ç~o s<~lõlri<~l IPC 02/90) 
Ago/90 79,96X <Medo da Provosoro;r. ~99/90> 

100. Por outro lado constatamos que: .õl CFP possui con
trato de: pr€'staçio de servicos firm;r.do entre a mes~a e o CETEB em 
l9.09.79 para forne:come:nto de: mio-de-obra de ttcnicas especoali~ 
=aoos e:m processamento de: dados, conforme: come:n~ado nos itens a~ 
a 90 deste relatório. 

~01. A partir do mês de: agosto de: 1984, a CFP adoto•J 
•Jma nova Sistemática de paga~ento de saiários. O p;p.game:nto é fei
to em duas parcelas, sendo a primeira igual a 3~X do valar dos;~
lár•o e a segunda j a parte complementar, efetuados os descon
tos. 

102. 
6Q, onc1s0 IV 
concessâo de tal 

Este adiantamento de: salário contraria o 
do Decreto-lei nQ 2.355, de 27.08.87, qu~ 
benefício. 

ar t i go 
veda a 

103. A 
~ireoto adquorodo 
feito desde 1984 e 

empresa Justifica tal procedimento como sendo 
pelos seys f•Jncion~rios, •Jma vez q1..1E o mesmo~ 
foi co~~tdido pelo Conselho Diretor. 

104. 
·ve1tiJl0s 
art •9~!> 
r"IOr"'~S. 

VEíCULOS OE REPRESENTAÇÃO E OE SERVIÇOS 

No que di: respe1to • ut ili:ac~o E alienac~o de 
veroficamos o cumpromento das disposocio contidas nos 

89 e ~0Q do Decreto nr. 99;188/90, com alteraçÕes poste-

CONCESS~O/ALUGUEL OE RESIDÊNCIAS FUNCIONAIS 

t~5. 
T"l s. 
~as 

~~ ~ st 

No e}:erc íc i o em e::ame, seg•Jndo declar;p.o;~o ~s 
Z21 da prest~cio de contas, devodamen·t~ conv<~lidad<~s em nos
V.Er"J(ícações, a CFP conc€dE•J tnlÓV€'ts f'•Jnctonats r-r'Stdenc•~•s 
on~dos a ocupaçio por membros d~ Doretoro<~ ~ s~us EnoprEg~dos. 

1.-36. A resp~ito, o art. 37 do Dec. nr. 99.266/90 com 
as <~lteraçies ontrodu~ldas p~los Decretos nr. 99.664/90, 7S/91 ~ 
t06/9!. :~t€r"m1na " .•• que ~s EmPr~~~~ P•iblicas pr"omov~~io ~t~ 22 
-J€ J'Jlho CE' ~991, os C~~tos 1e-g~l5 E ê\dm•n•strC\tivos nE:cE"ss~r,os ~ 
:;, l 1 ~ n c- i: ~ ~ 0:: os • n1 ô 'Y € 1 s I"" E s 1 de- n c 1 a 1 s de s •.1 a p ,.. o p ,... • €' d ?. d e n i: o v • n c 'J -

1acos rs ;•Ji'S ~t•vld._des OPEf"i\Cton~ts", c :;•JE' r.~o ocorrE•J c.t€ o 
term•no a~ nossa aud1tor1a. 

l.07. 
~lã IS 

Isto posto, concl•Jin,o.• cpJe os •móve•s r"'E'stde:n-
c<~ CON.AB-1!'::-CFP dEst enan•·sc c::cl•.ISivamente <~o~ro ••Emoros ce 
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·;•ra d 1 l'"ott or' 1 a' ·q•Je seg•Jn.do ··ci art 1'go I 3 do se•J Est a.t •Jt o Soe o;d li 
:::JnoPosta · do 'Pres1'df:rúe e·o~·,.. .. ·to,..on;' d .. : p·n\,;.,J~mcnto~ ·OPerac;oes, 
..:.tJastt>Cintento. r~-nan·ç--às é ··di-'·Ad.mrn~l;"t",..a~Çã·o. ~-~- ·· 

'', ,.", .. .;. . , . ' ' I~ '•- I o: 

108. Pelo exposto, chegamos a conclusão que somente o 
omóvel ocupado p~lo Sr. Pre,.Yde.n·t•··da.··CQN(IB-e>:-CFP, atende ~os 
r·,;;q•Jositos le:ga1s, estanco as ·dein·a,·s oc•JPa<::Ões ..-·m desacor-Clo com a 
c;tada legoslac~o devo:ndo os mesmos sel'"em imediatamente desocupa
dos com a consequent-e i\PIJI'"acão.de.respon.sab.il.i.dad~s Pela sua. con-

, ' ' • • .. 1.- • - ----. ~ • • • ' • • • • • • -, ' 

cE"ssão.-

109. 
mento de taxas e 
dos às fls. 221 
esclal'"ecomentos 
sido atendidO\. 

I 'I ' ~. '' 
- •. ~-· :. •'' i - ic-.~- '.., .-' • r . • • .• • '::. :. •'., -. _•'t 

AJnd~· verofj~a•o~. -~u~ 9~-.~ont,..~les soo,..~ paga
dema.os despesas alusovas aos i~6veos odentifoca
são precá,..ios, haJa vista a nossa solicotaç:iío de 

feotOs·atravlis;dO Memo.05/91,de 31.10.91 n~o ter 
. .. . ' ' ' .... . ~ ' ' •. ., ' 

110. C~~s~~tamo~, que.são ced.idos,P•r~.u~o.n~s imóveos 
runc•onais, linh~s .~clefoniC~I.P,rt,~c,nt~~· ~-Ç9NA~-ex•CFP, sem 
q•n.lq•Jer base legal e,,· também, o-baP:Cil "'alor. da t;~;.:a de ocOJpa<::iic, 
cm .~a:iq d~ CFP.-~io:Proce~~r·~·- :~~~~aliaç~o ~os seys omóve1s, 
louvando-se tão semente em laudo emrtodo pel;~ Caixa·Eccnimoca Fe
deral em 26.06.81. Urge Pois, que a emp~esa Promova u~senle ava
l ração dos rmóvers .•.. -obJet•V.<~neio .,cqmpl\t.lb,ol·i.zar a. pa~t~~ cessa 
Prov,dênc ia o valor-. c;o,qrado c-cm -o V·alor .real.-dessa ta:<;a. 

R ELÁÇ~o DA · EN"Í'' oÁoE · c o li P Es~óAs ~u-R I o r c As 
ci~AOAS SEM AU1ÓRit~cao'LEGlSLAjiYA- . . 

111. Conforme documento anexado •s fls. 199 do pro
cesso a empl'"esa onto~~il nió"póss•J~r·q~~lq~cr·~~laçio com assocoa
cõcs ou ·~-lo.ibes, cr o .ices sem a~tó,.. ,-;:ildio l~grsht o v<~. 

'' 

OESJMOBILIZACÃO DE BENS MóVEIS E IMóVEIS 
l ' • ' 

' .- ~ 

112. Atravlis do ilnexo I'do'M~mo 010 de 11.11.91, so
licitamos que nos fosse infol'"mado sobl'"e a desomobol i=~çio de lo
tes urb;~nos pertencentes ~ CFP, mas ~So fojos iltendrdos ati a da
ta do tirmono de no•~os trabalhos • 

• •• ,l 

113. Oportuno se fa: esclal'"ecer que a empresa d~s•••o-

bolo=o•J cinco veíc•Jlos, no e>:ercício sob e>:ame. 

·" 
DESPESAS DE REPRESENTAC~O, OIVULGAC~O. PROPA
GANDA, PUBLICIDADE, DIÁRIAS E PASSAGENS 

114. ~s desPesas da esP~CJE: estio regularmente ae
monss~adas ~S fl5o 240 dil PI'"EStilC~C d~ ContaS POI'" valOI'"C~ qye 
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~orrcspondem ~queles const~~tes n~~-~egostros cont~beos na data 
Je 31.!"2.90 •. · cem _como t"or<lno realo;adas cc conformod«de com as 
''crni«s l"~gais 11: re:g•Jlame:nt.ares .e: obs.:rvaOO!õ os lomote.s fo::acc•; 
Para as me:smils no or~am.:rito da· ent idad~ para o e:-:erc {c 10 soo e::a
me •. 

OUTRAS CONSTATACêES 

115. Ex~m1riamos o processo NQ 232/90, que ·trata d~ 
ressarcimento de foios de:poslt;\rios de: estoques re:gulildores Ga 
CFP/PGPM, que: foram desvoados pela SAMA - Sociedade Algodoe1ra 
Mar1a Am~l ia ~tdil, proPosto pelo Bilnc~ do Brasil S.A. como agente 
fonance:1r~ do PGPM. 

116. A re:fe:r1da soeie:d~de contraiu no final de 1988, 
Junto ao Banco do Srasol, agincia Santa Helena de Goiis- GO, E~~ 
pre:st1noos do Governo F'e:oeral <EGF'S>, alén1 de: ace1tar a onc•Jnobin
c o à. 'de f i€1 dePosotiÍ.r ii>.. dt di ver sós o•Jtros AGF '!> <Algodão>. No 
vencomeri~o d~s 6brogaçie:s assu~idas a empresa n~o conseguiu sal
d~-las; culm•nand6 com a decretaçio de: su~ falincia, tendo o edi
tal 'sido públicado no Oi;\rio de Justi~a do Estado de Gooas; 
edicão de 12.10.89. 

117. • O Banco do Brasil em peti~io COnJunta co~ a·CFP, 
h ao 11 i t o•J d 1 ver ses 'c~éd 1 tos na massa fa 1 i da, r e c: 1 antanoo ••ma , .,_ 
pcrtinc:oa de NCr$ 9.000.000,00. c:~lculo do doa 19.06.89, CUJO va
lor para efe:Ú'o de.f'a.!tncla'de~erlÍ. ser cori"o,ido ati a data oa 
oecreta~io da fall~~ia~ 

118. A SAMA- Soc:oedade Alsrodoe:orà M~ria A~oE'lia Lfo<ii 
atrav~s de s~u sóc1o sr; Alc1des Inácoo de Fre1tas, re~ue:re•• a 
CFP " lo ClOJ 1 daçio 1 ntf:gril- dessis "dtib i tos oferecendo PUa tanto " 
1mport~ncoa de NCr$ 10.000.000,00. 

1!9. A ~6n~ultoroa jurídica da t,P, atravis do Pare-
cer ProJYr Nr. 011/90 de 2~.01.90 sug~r1u o acolhtme:nto do PlEI
to, ouv1do o Conselho Doretor da CFP. 

1~0. Em Ata da 932 Re:uniio do Conselho Diretor;·rea-
1 •=ada em ~~.0~.90, fo1 acolhida a proposta apresentada pela SA~ 
MA, desde <~•H!, o valor da dívida foo;.se "bet.:cni:::ada" a part1r da 
oata da aprova~io. 

1Z1. Em 01.03.90, foi elaborado "Termo de Co~~6I1Cio 
oe Div1da e O•Jtras Avcn~as" devidamente firmado p~la ç~p para to
Qos os efeotos ;Egao!, 

l~Z. C'JtnPr" 1ndo o q•Jt: fori\ ~cordado ~ SAMA Por !.it~,.

~~~a,~) de S€•i reP~€SEnt~ntE r~colh~•l ~o~ cofrts da CFP. ?travis ~~ 
Cont~ nr. 33.~~1~33.01-2. Em ~8.02.90. a 1mpo~tinc,~ dE Cr_\ 
11.660.788,33, dando por ~aldado a dívtda cm questio. 
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!~3. ~B~nco do Br~s1l, sabedor dess~ dec1sio d~ 01-
r'"~:'::i)I"'IC\-da CFP, q•J-~ fo1 :cüfot,<i'd;a- à- s;J-a -I""E"VEl1a.- l""eso1YE' 1J dE""bltar
,, ·:."nt<~ CFP/PG?M po'r conct<l. d-i\5 i<CÕes pelo ~'Jid er;\ p;.troç,ni\Oor 
" '"'Portânc1a oe Cr$ 349.71'4,1.98,'33 ~m- {3'.:03;90. · 

. - ' . ' . ' ' ' . . ' 

1~4. Por cont~ dESS<I dECIS~O do a~nco do Brasil em 
aec•tar em cont~ da CFP o valor total das a;Ões, a pres•oinc•a dR 
empres~ e~ cartil i\OS'deru~IS d1retores dat~da de 14.03.90, prop~e 
a revogaç~o do Citado "Termo de Compos1;~o de D1v1d~s e 01•tras 
Mv.-r•;~s'', .. fai:e ao m<~n1festo 1n·teresse· P•Íbl ice devendo por o•Jtro 
'laoo· ter 'p'rosSE91J.Im<:nto to'daS as ·a;Ões .:1 1JdiCii!.IS- em' andament-O o
r 1unoas ·dos EGF 's/COV ;,nter 1·ormente c dados". Tal n1i\n 1 festo teve 
a acolhida dos de:mais' direlore-s·~ ~1Jln1inando com a· ed1r;ão da_--R.:_so
lu;io CD Nr, 005/90 do Conselho Oiretor de 14.03,90 revogando o 
c1tao·o acordo. 
125. Co~·-base em tai decis~o, a Procuradoria Juridica 
da CFP, p~opis em 15:03.90 a Just1r;a Federal de Go1is a suspensio 
oa homologadio do'ac6rd6,-d1!1:'ei-Íiiln-ando por const''IIJinc1a 'I•Je SEJ« 
ouv1do o Banco do Brasil S.A. 

126. O Banco do ·Brasil por siJa ve;:, atr;~ves d.E: s•J<~ 

Assessor1<1 Jurídica im ~e~ue~imerito datado de 16.04.90, ofiCI« ~ 
J•Jst i;il Federal, qúe "nio teno condiçÕes· pi\ri\ prosseSPJir no pro
cesso ·na <PJal1dadiide no«ndatirio da CFP, por 'IIJe, alÉm de: e:star 
cass~do e:m seu m«hd;~to, nio pi\rt ic1pou d~ tr;~n•a;io ne:m oa·~on
seq•Jente de:cisão qye prete:nd~ o de-sf«::1me:nto da ave:n;« e:nt~e ~• 
parte:s', submetida à'honoologaç'íio JUdié'ral dir.:tan1ente pela trt•Jlilr 
da at:ãc". 
1~7. Em ''~5.07.90, a Pl"oC•JrildOrla J•Jr1d1ca -r CFP, 
atravÉs do Parecer PACON/Nr. 14/90, analisa os fatos corn P~OPI"I~
dade concluindo dentre OIJtros fatos 'IIJf: "nos te:,.mos oo <~rt 190 
i.e30 oo Código Civ1\; i\ tiansa;io produ~ e:fe1tos oe cors~ ··•19~
da e sci se rescinde- ~as ~1pciteses coruprov~da~ d~ dolo, w1ol·inc1a, 
ou erro essenc1al quanto~ pessoa ou co1~a éontrove:rsa. Nio s• 
~om1te portanto, re~c1sio un1later~l, sendo nula e sEm nenn••n• 
eie1to, "post-EI"IOr dei:-1siió dà.011"e:t6r1a ·c;,:.i •Jnrlate:l"al~·.:nt< r;:
vogo•J e: PI"Etende•J torni\r 1ne:f1ca~ o acordo J?. formi\l1::aco. iltr~
vis aa Re:solu~io CD Nr. 005/90". 

1~8. Ta~b~m lembra que "a c;u;~ntli\ re:cebrd~ pe:l<~ CFP 
<r..-$ 10.680..,788,33> não lhf: pertencra de d1re:1to, PO~""''ilnto o
r • ••no a de oper<" õe's com r€'cul"sos do Tesouro Na c 1 ona 1 "• • • ·' n?:> 
-;€nco ton.ada q•talc;••er prov 1 dÊnc 1 a pai" a re:g•J lilr 1 ::ar a t ~anstErin
Cia oe:sse nuruer?.l"io ao Tesouro NaCIOnal. 

!.29. 
1~•.lOO e-stá 
tão ,..e-levante, 

Conci•Ji•• o il•1stre pare:ce:r1sta aa CC"? El'll SE•J 
e~1denc1~da n1~ cond~ç~o ~dm1n1str~t1v~ OE o•JEs

caracterl:ando a1nda •ntE:'rf'€rênc•a im~r'O:::r" 1a c:" 
~ropr1a CFP, por esta PROJU, e:m proce:ssos JUOICI<IIS p;~troc.naccs 
p e- 1 o 6 a n c o o o 8 ,. as ol ••• " • r;: c o n t 1 n ••" "A t ..: n t ii t 1 v i\ 1 n ó c •J o. ..: e~ t a -
paf•jrdlil de resc1nd1r-se a trans;~r;io formal1::adi\ €' CI 1Jitaoa ben1 

-:>oce •. nd•J::Ir à PI"ESIJnc:ão de q1•e se m'elhor ;.nali~iiOO o caso. A 
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~onv•n•inçla adm•n•str~t•va na çelebracio'do acordo n~o fn1 tra-
taoo com ~ dE'vrda -?.é:IJJ0ca.de'. SE"·; p·o·r.: o•Jtro lado, ·,hterprE'tC\r-s€' 
agora ço.,;o t-u.•n'osa pa·r·a· os 'in'te:r'éss'es· pojbl'ico\Ç aqojeJ'a tr-ansaci\o, 
a rE:sPonsilb i 1 idade p·e'lo"dano ·há qur ser" i\Pur"aca. ;.". 

130." Em q1Je pese: ii' Just1ca· Federal no Estado de 
Go·,·as, ter homologado e deç]ilr"ado extinto os processos em 
09.07.90, a CFP tentou a continu•dade das acies contra a SAMA, 
que revida per;;~nte a Justiça· Fede:r;~.l que, se ii CF'P".· •• cilso o noE:s
mo 'i'nsi.sta' no prossegoJon>ento d-a P1'esente acão, O Embargante ooio 
õ<br"fri!Í mi\ó dO S'E:IJ direitO de I'"E'ivond-i·Ci\1'", np m_omento OPOI'"tuno, OS 
termos pom'i ti vos ·do· ar·t i go 1531 do, Código C i v i 1 Sr a~> •lf: i r o ... " 

. "., , ~ . ' : . -~. --' - ~ . . - . .-

131. A CF'P, ;~traves da Informacao AOCON/PROJU Nr. 
010/91, de 21.03.91 e despacho PROJU/AOCON/Nr. 07/91 dr 05.04.91, 
dentre: outros consoderandos, sugere: seJa requerida a extincio aa 
1 ode JUdicial, tendo sido Pr"Ovide:ncJado as desistincoa somente a 
Partir de 06.11.91. 

13Z; A Oiretoria Exrcut'v~ d~ Companhia Nacional de 
AbastE:clmento-Ex-CFP iltr"avis da Resolução Nr". 103 de 06.08.91 
const itu1u comissio de Tomada de Contas EsPecial para iiPUrilr os 
fatos, no pra:o de 60 diilsl a comissão nomeada nio cumProu os 
Pr"a:·os, sendo s•Jbstit•Jidll confor"me por"tar"ia,nr. 814 de 2~.10.91. 

133 •. 
latadas, conclui qur: 

a·) Os dirigentes da CF'P abaixo •dent1fica~os, 

Or"lando Rol'"l: -Presidente 
Esupirio s. de CilmPos Aguillar - Oir"etor 0-er~cies 
Ant'onoo Car"los do A,noaral Filho- Oir"etor" Ad. F"inancciro 
Cilio Bovono Por"to D1re:tor" Anal. Econ~ PlllnE'J~noento, ~ Josi 
C~r"los de Almeoda QoJeiro:, Procurador" Geral sio d~vedor~s da F~
~~nda Nacoon~l no valor de: Cr"§ 349.ii4.198,33, debitado ii centil 
Nr. 245.33.010 pelo Banco do Br~sol em 13.03.90, que deverio ser 
recolhidos aos cofres Publicas, corr•gidos dr acor"do com o Decre
to-lei 2.323/87. 

b) O v~lor de Cr§ 10.680.788,33 deverá retornar 
ao Te:sour"o Nac•onlll por trr" sido ondevidamente pago ii CFP, d~v•
damente: corr"o9ido de acor"do com o Decreto-lei 2.323/87. 

VI - DO ATENDIMENTO A DILIGÊNCIAS 

134. Em o.tendom~nto ~s solicotilcie:s de: ~sclar~comE:n
tos feotils POr" ~sta CIS~T atr"ilvis ao Ofic10 SUAUO/CISET/MEF'P/N9 
1518. de 24.07.91, r~re,..rnt~ ~ Prestacio de contas de 1989, a 
C:ONfo8-~>:-CFP, son,E:nt~ ~m 11.12.91. o.travl!s do Oficoo Preso NQ 826 
c·,prEsento'J · li:!SC~C\rE'clnJentos ~'JE:', no gcral. não €"lldEnl as rC\::Ões 
-.•Je j•Jst 1fi.:aram "-S restr 1ç:Ões e:·:ar ... cas POr" •:sta CISET iHl•Jelas 
sontZts.l' ~ 
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VII- COMENT&RIOS SOBRE A .ECONOMIA EFICiiNCIA 
E EFIC&CIA DA GEST~O 

Março de 1993 

13~. Diante dos fatos constatados, ver1f1camos que a 
aom•n•straç~o d~1wou de cumpr1r normas legais e regulamentares a 
~'•E estava ~uJe•ta a Entidade, bem como deiKOU de adotar pro
v1dinc1as adequadas~ regular•~aç~o de improPriedades e Irregula
ridades j~ apontadas em exercic1os anteriores, ra~io pela qual 
consideramos comprometida a econo=•a, a eficiincia e a eficic•a 
da gestio da· ex-CFP, no exercicio de 1990. 

CONCLUSlO 

136. Em face do exame reali~ado e constderando as fa
lhas. improPriedac~ e ou/irregu!aridõ\des õ\Pontlldas nos Itens: 11. 
14, 15. 16, ;::0, 21, ~2. 24, 2-s. ~e. 29, 30, _3;z, 33, 34, 36, 37, 
3S, 40, 47, 48, 49, ~0. ~1, ~2. 53, 54, 55, 56, ~7. ~8. 59, 60, 
61. 62, 63, 64, 65•' 71, 7'2. 73, 77, 78, 79, 80, 81. 8'2, 83. 84, 
85, 86, 89, 90, 9::?, 101, 102. 105, 106, 108, 109, 110. 115, 116. 
1'23, 1'28, 1'29 e 133, dest~r relatório, somos pela irreg1Jlar1d"Oe 
das contas dos responsáveis arrolados ~s fls. 0'2 da PresEnte 
Prestação de Contas.r/ 

~'U>-....___ ~ ~ 
ç, João de Oe••s Silva ca Costa A•Jta M!!, Te:<e•ra 13•tt<nco•Jrt 
Analista de Finanças e Controle An<~l istll de Finlln<;as e Controle 

CRC-OF Nr. 4,'255 ~ CRC-DF Nr. 5.640 

Cllrlos ~rto Mor~Es 

Alldi or 
CRC-DF lilr. 3.50'2 

VII- COHENT~RIOS SOBRE A ECONOMIA EFICI~NCIA 
E EFICÁCIA DA GESTÃO 

:J~. Diante dos fatos constatados, w€r1f1camos q•JE a 
aom1n1str~ç~o de1wou de cumPrtr norm~s legats € regulamentllres a 
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'.7i•J.E e:s.t;ava 51J.JE:Ita ~Entidade, b€m como dEIXOIJ de adota,.. pro-

' 1 ooi'nc 1 as; i<dE:<liJadõ\s 1'1 r.:gular t =<~cao -d.: 1 n>Propr 1 Fd<~dFs F 1rrFg•J 1 ;.
r IdadES J~ apontadas em exerc1ctos anter>ores, ra=io PEla qual 
consider;.mos comprometida ii econom>a, "E~ict~nci;>. e a .:fic~c'" 
oa gestio da ex~CFP, no exercício de 1990. 

CONCLUS~O 

136. Em ~acedo exam€ reali~ado e considerando as fil
lhas, improprtedade e ou/irregularidades apontadas nos itens: 11, 
l.4, 15, 16, .~0. ~1. ~2. 24, 2S, 28., 2.9, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 
::;s, .:0, 47, ~e. 49, ~0. !:1, ~~. !;3, 54, ss, ~6. 57, ~e. 59, ó0, 
61. 62, 63, 64, 65, 71, 72. 73, 77, 78, 79, 80, 81. 82, 83, 84, 
õ5. Só, 89, 90, 93, 101, 102, 105, 106, 108, 109, 110, 115, 1i6, 
~23, 128, 129 e 133, deste relatório, somos pela trregularid;.de 
d;>.s contas. dos responsávets <~rrol;~dos i'ls fls. ~2 dil PrEsEntE 
Prestacão de Contas.~ 

Carlos Al~or;~es 
Aud i t or 

CRC-OF N~. 3.502 

:KTIOAOE: Cio rinonctaatnlo da Pr~ducao · CFP 
:Ac:RCICIO: t?9f 
ASS!JI!T O: PASU 

Arorx~ I 

.:.LO~ ;;;:ClAl : VALOR CAUCAO : IIALOI KU' TA : VALOR JUROS : 'JAlOR TOTAL 

?S.i94,ló : 
"82.115,26 : 
t::.óSl,~~ 

:;~7.866.68 
627.2~2.5:! 

I.J78.4~2.tl 

:3.~.,~~ 

8S.f99.72 
86.237,73 

l?, 1~8,83 : 
~Ct.~2i,l~ : 
2~.SJ6,JI 

OE i!ORA 

1.m.aa 
~9.1t~,~6 : 
4,9t7.2ó : 

11~.363,07 

477 .631,!7 
152.12S,l3 
551.496,93 
712.~5~.24 

J.464.7<~.aJ 

-· ------: ---------·--·: ··-------·----' ............... -........ -.: -·-----· ................ .. 
l2&.11ó,!9 : 
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~TIOAOE: Ci• Fin•nc•aaento •• Produ•ao · CT? 
n!mc:o: mt 
ASSUNTO: FGl~ 

'ii;LOR JHIC:~L. : ;~ÃOS/CORiECAO : í ú l T A 
iiGAE7;_~ r~· 

:TOTAL A RECOU:t; 

3.~S!.3Se.13 : 
6.7&1.i69,i6 : 

:9.!:;S,S3 : 
~~.4~1.6~ : 

1.m,33 
~9.115.~~ 

. ·--------:----------:-----------: -----------

BRASIW · OF, 

,.., I . 

~ 
"' JúiO ot Dru~ S•lv. Co>1< 
~~~li~t• dt ~ina~CA) ~ :ontr~Ii 

CÃC-Or Hr. 4.Z~~ 

Ccrlo~ A~ núrit5 

~·Juwlor 
:KC-Of' ,.,.. 3.:i2 

;.\Jti Mt~~•ol Te-i:r.:tlri S:te~c~Jrt 

l!J•il•":ti ot f'1nGnC~':. c Co11trolc 
~:I C ·Of' Hr. ~.oll 

Março de 1993 
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:JfJJDAO(: Cia FtniloCialtlttO Qõ ?roOUliO- crp 
;mctc:o: !?71 
•SSUHTO: lAPAS OlRtTO~lA 

<ALOR iHJC:AL : .iUROS KUI. TA 

l.3~.),8.J 373,72: ~34,17 
I ti ,49 ~~.77 29,68 

1.217,8? ~47,23 : JS6, 1~ 
~ .~1 ,B7 293,11 : 488.~1 

1~8.44 16,28 : 27,14 
1 Sll. ~~ 19:i,4t : :J2~.ó7 
•.n7,4.s 118.24 ~76.48 

~73,7!i 
.. 18,79 J7~~8 ' 

3.~.'17 22'5' 49 451,9? 
4.927,46 ",', 5~ m.,4a 
3.~34,?7 13.,39 45t,rr 
8.~1.04 8") r., ...... :::2~,j 6 
9.169,:::! ?!,71 ?16,:::! 

11.894,36 3~~.l,S' 

13.21~. 1.\ 361.~1 

Anrxo ll 

CORR(CAO VAlOR TOTAl 

3.~14,91 6.24?,82 
19:i,27 3~7 ,21 

~. J.u,;:s 4, 11.1,57 
~.133.14 ~.~,ói 

11~. ?5 : 314,81 
i.3~.·3 : '3.777,7J 
1.3:J7,32 : 7.77?,;,a 

!t2,17 : 432' 19 
1.224,58 : ~.lBó,:i3 

1 ' llJ7 • :r.! ., ""f• ,.,r 
I ol ".0.1 ... ., 

1.224,8a $.141,~3 

9.1~9.32 

u.m.~• 
12.22t.&:i 
i3.~7' u 

---------:----------:------.. --... : .. ------:------------
07.237.~.J: 3.14J,ó7 : 

~~14S!UA .. DF, 

·~ 
Ç( Jvao de Dl~ilva Costa 
Al1ili"Jtà t;~ F'lnanci'l e Cuntrolí 

=~:-oF Nr. 4.~~~ 

~uta Xar1a T~t~itrl Sttrn,urt 
Ao.;.l,~ta ~~ f1n111Cf\S f C(.llltroii 

CRC-iif lir. S.ó4t 

15.731.4-4 : 

old·,/23.12. 91/3~325S/91-41~t. 
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Eh1IOADE: Ci; fin<nCIUtr•lo do Produc<o • CfP 
aERClCIO: t 99~ 
~SSUHTO: riHSOCl~L 

VIII.OI! IHJCIAL : 

Anrxo !ll 

VALOR DOS : VALOR TOTAL CORRECAO 
MONETARIA 

VAlOR OE 
ilUI.TA : JIJROS OE KORA 

J<B •• 37,i2 : 65.687.•2 : 6.568,74 I Ut.6?3,Z3 
83<.372,3! : ~7 •• 336.89 : :ct.3•t.8• : ?C •• ,9,6-4 : 1.7Só.~t,i.S 

2117 .2.0 •• ? : 184.491,.~ : 71.3::9,98 : 27.198,99 : :;69.178,91 
i.!51.~~<4:i,78 : 139.~98,12 : 2.291.143,81 
•. ,~-S.i87 ,21 : Jó!i.t~S.ó.l : 5.191.1~.37 --------: ... ------:-·----------; ..... ----------:------·---·-
8.3~.6?1,91 : !.263 •• 12.12 : m .359,24 : 

ZOTIOAOE: Ci• Fin•nc•••cnto d• Produc•o - CFP 
EXERCJCIO: 1991 
ASSUNTO: !UF 

VIII.OI! IH!ClAl : JUROS 

3.1lt.219.32 : !.171.861,73 : m.tt2.11 
7.!\'J,\'91,74 : (i\.ses.27~.~ : 3.3.1.4~3,~~ : 
3.668,573.71 : 4.76ó.7ót,i8 : 1.687.166.78 : 
9_&nZ9•.&1 : >65.617 ••• : 99,989.i3 : 
7- 912.39UI : ~Bt. 991.61 : 

comcAO : VALOR TOTAL 

•l.BU,21 4,64i. 73j,J7 
L336.l81.31 ~l.378,96U2 

~7t.VJ,Jó !1.7~:.3/J,?ê 

~99.8?1,34 ~!.a98.~3&.n 
a.:s:.::.;~.;;~ 

-----·--·;·-:----------·---:---------·--·--: ... -------------:-----------

3RASILIA- Of, 

·~ 
~~ Jo•o dr Otus õiiva Co~t• 
~niJISti Jt ~ininCoo f C~~troJ~ 

c~c-or Hr, 4.z:" 

~•1t• "•''f Tt:,~anr• S1trnc•Jrt 
Anal1\ti Ot rn,incn' Ct~nt.rcdr 

cac-or N~. ~.6~t 
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~olldidt Cli rininCliltfttO di ProdutiO • CrP Anti.O !V 
•arc1c:o a. 1990 ;I 
Li"Jinta.,to ?;9aooto !CMS 
:.================:.:=.=====--=:=--==::=:--:-=:::::.::===--=====-====~-~=--======· 
::;N!DA!lt : PR1HC!PAL CDRRI:tAO ~lA.TAS JUROS TOTAL 

: ~OOTARIA : : : RtCtB!Dll : ·------·------·--------·---------·-------·--------· ::s 13.0~6.357.~9 : s.m.ss::,::'l : l,SSQ,l93,9~ : Z0.082,!33,l:! : 
~s 430.553,92 : l77,90Ul . ~.:l59,Z4 : 612. 7Z!..I1 : . 
~A :~3.108,79: 1:3.SH,41 . 33,668.~2 : 370,J51,6Z: . 
~T Z.SI9,36S,6~ : 1.317.:84,~: 15~.666,00 : 38,666,50 4,059.9~.70 : 
t:t 7,167,03 : •.271,3: : 1,715,75: 13,15~.10: 
:t :4.1=6.51 : 3,996,::0 : 3,31Z,:7 . JU3US: . 
~L JZ.l~. 99 : ZUJ3,06 : •• ~Z5.19 : 6~2.5: ó8.7Z6. 76 . . 
rs S8,3C6,Z5 : m,781.~7 . :3-4.1~.~0 : 5,853,16 : 158,063,38 : . 
cs 104,!97,78: 91,851,52 : 4!,679,1! I,G41,96 ::28,770,37 : 
?1 390,263.~5 : ?7 .616.02 1~4.:!::4,27 612.103.1~ : 
?t ~.944,9'39,82 : t.o•z.sn,::: 6,997,m,o~ : 
?t ~.~-'S,l::,OQ t,04S,t:::.oo : 
O( 1óS,ll3,SO : 34.m,9< : l99,6Z8.47 . . 
Pt ::9.954.71 . ~~.9'54,71 . . . 
PR 3.m.a7 u:n.s1 : 
PR 2.ZS'3.4-42,4S : 607.030 ':r.l : ~=8.344.~4 50,:?3,,73: J,169,05Z,:"5: 
lA 474,290,67 : 3~3.033.SZ : 98,01S,9~ 915,403.~3 : 
?A 4::'1,87:.e.a: :.;9.=.09 : >9,909,~8 :69,004.~ : 
(tQ ;~J.a:;:,~~ : 4SJ, ~=4 r :3 : 176,5~3.41 :::3,705,14 1,377.•3~.~=: 
PR 5,719,64 5,719,6~ 
~T 6,371.7~ : 1.1~.:!1 ~.~ 7,949.~0 
OQ !~0.361.:~ : :.9CS,09 s.~~.32 : 1,19~.76 ::0.570,43 
GO :.78~.60 : ~oz. ·~ : ~os,,o 67,i.C 3.96~.ss 
TO 3.0~.~00,61 : ?a.o:s.~9 : :).~5~.1~7.16: 
·o 3,316.=~1.~ : ~03,665.:~ : 3,m,9t7,ot : 
~G 11.~~9.~...::.:6: 3CU39,6ó : !1:~63.5~1.~ : 
P! l,S64,l!S,~8 : :9.235,!7 : l,S93,9SO.S!i : 
7:J 9'37,3~7.•0: 63,!8:.69 : 1,000,540,09 : 
;o !4.:!?.~83,~9 : 305,866.07 l•.s~s.s•9. ~·6 : 
MG 3.9~5.671,7?: Jt, r:J. 14 . 9.9~7.'10'5,:!3: . 
~A ... 939,?7J,83: 70.~79,02 : ~.CO? .~~.:.s' : 
·o l,S7Z,821,!9: ó•.ZB1.~~ : l,o31,10:.SI : 
TO t•.m.t~J.64 : 599,68Z,:6 : 1~.=~7.9:!5,90: 
~G 9.01~.086,85 : 37.670,5~ : 9,051,7S7.37 : 
~G 38,003,!8 : 639,19 : 38,6~2.37 : 
~A 3,350,407,84: •2.5&ó,4• : 3, tz:!, 97~.:8 : 
?A 7,381,631.05: 7,187,631.05: 
·o 3oB,I08,:37: ·: 368,106.37 : 
~ 6,781,9~: ~3.61 6,8Z5,53 : 
-~~ =~-'.274.~ : t:oé,94 :~'S. 991,79 : 
;A :.:9t,ééó.S~ : l,lH,666.84 : 
DT ll.~6.C,j8: Jn.•s :,443.~9 14,078.1: : 
:o 37.~60.~4.•2: !,Oe-',143,17 377,60,,55 : t3,802.in.l4 . . 

:-~~-~----:-----~----------:----------------:----------·-----:----------------:---··-----~-----: 
: ::~AS : :51.:45,781.:? : :=. ~90. 97! '94 : ~. :"'3ó.l39 .~a : 581,6H,86: l74.lt:•.~J;',4~: 

·--·------------------------------' -----·------·-----------------·-------·------------------·----------·--·---------·---~-- ......................... ___________ ................................. _____ .,. 
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cnt:d•do Ci1 r,n,nc11 .. nto di Produc•o - CrP 
[••rC!ClO ~· !~90 
-~D•ntaa•nto Paga..,r.to !CMS 

An•1o !'J 

-------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------
:~NIOAllt : rRH~mAL CllRR!CAO MUlTAS JUROS TOTAl 

MONtTAA!A mmoo 
: ::::::=: ===========: ::::::==:_ ....... -::=:.: ::.=:.----- -·-----------·------· .. -... ------. -·--------· 

p~ 1,704.24~.~ : l70.42~,ss : 1.8?4,670,40 : 
~G :8.478,90 : 8.543,67 : 37,022.57 : 
"r :.034.412.89 . 367,581,55 : ~04,418.93 : 2,906.m,:7 : . 
RH 3.2::8,71 . 168,56 : 3 .. 3?7,~7 . 
i1l :J.S95.3:8,7S : 4,79S.376,33 : 4,303.60~.77 . Zll6.907 ,06 23.281.:17.91 : . 
ljQ ~ZJ.53S,OZ : 44,860,48 : 40,:::i9,78 : 2,683,99 311.34:,:7 : 
MA 7,ó56.325,SJ : BZO.l::7,1B: s.m.m.o: . . 
~G 8,50-1,160,41 . 1.706.1.36,67 : to.:ro.m,28 . . . 
MG 7.993,l7 . 1.óOM9 : ?,m.:o : . 

81.760,69 :.~10,99 : 8.426,17 92,697,8:5 : 
:;n 6:.318,?0 . 112, l7 : 6,243,09 : !,373,48 70,047,44 : . 
:o ::5,::35,67 . 13.77!.93 : 1,411,78 : 434,19 43,853,57 : 
~! !3,056.361,09 : S.7~S.SS2,::9 : :.880,!93,94 . ~0.68:.133.:~ : . 
SP ~4.343,46 : 3,431,80 : ~.777,52 . :77,75 : 30,330.53 . 
RO l6l.Só8,64 : 88,927,38 : :5,049,60 ~.510.91 :st.~s6 ,53 
i O m.1sa,o6 : 557.725,56 : 139.337,04 10,68~.51 1,:73.933.17 
P! 138.143,59 : 794,98 : t33.9:l8,47 
O! !38.143,~9: 794,88 : ::9,939,17 
:":A 46.931.~~ . 196,87 : .t7.r:s.:: . 
'A :õ.~04,:l:l : 68,11 . 16.:7:.u . 
.;o ~~6. 0 !8,35 : !3,36~.~3 : 114.042,14 ?,602.81 S8!,0:~.83 

~G H.:;~.:"::ó,l7 : 4,704,178,78 . :8.39'5.::4,?~ : . 
o r l.:l4S.865.~ . 80,931,92 : !.1:9.797,49 : . 
~A :9.50!,90 : 2,440,10 : :o.•42.oo: 
'A ~.8ó~.óó4,40 . :"73.575,7-4 : 6.é39.:4~.i.l . 
:.o :.:08,47 . !_354,54 : ó84,46 : 91,26 : s.:Ja, :J : . 
t;O 17 .n•.::n,:o : 7,503.663.18 : 3,79!,ó84,16 :s~.;;e,95 : :9.J::.J~7~49 : 
:o :6,51 5.~12.~3 : !.108,59 : b.:H,bJ : 
;o ~8.47 : 4,951,?5 : 901,84 . 5.9l::.J6 : . 
.;~ 1,303.76~.79 : :5.C:iS,36: :65.948,63 : 53,184,79 : !.ó~8.'37b.S7 : 

:-------:--------:----------:--------:------:-----------: 
: SOMAS : 99.m.933,49: :7.436.415,94 : !!.092,h26,58 : 623.538.13 : !JB.79i,Sl4.!4 : 
-··-----------------·---------------------------------------------·--------------------------------------------------------

~ . / 
·~ ri JOIO d• u~us S!lv~ Cosh 

Kr-ill!itli ~o? rl:'~il'IC~S (lo Control• 
CRC-~r Hr. 4.Z55 

<1f '='19 .:=. 'Ii33p3~~S/9l-41 ~.o~ 
C~r!os A~o ~Cries 

~oditor 
CRC-OriHr. UO: 

Aut~ ~1r11 TeiJtlri 81\•ncurt 
~~li>ti de rin~nc~s t Controle 

cRc-or Hr. 5,640 · 



.~;G.? 

<CM. 
loi({QI or Plon!Jolento 
CELlO BROVlNO PORTO 

a:~IVDO : .:.nr,ro • tialt~/91 

::;r:~~vc: : ::~ 

~H(XO V 0121G[H1( 

OPCAO 
•·SAL, CRI(j(ll I 
HAIAOIGIIA III 

•• :.:. ... - ~ •• ;. •• - .. :. ;..;.~--- ;..;.. : ... o.:.:. .. .:o. .. :.:.. ... :.;.:. .... :..:..:. .. :..••~ ;.:.:.:.:.:.:.:.: ..... :. .. :.: .... :.;:.;..~.: :.:..;.::.::.::. ::.:. :.;.:.;.:;..:.~::. :.:::: ::;.::.:·::.;.. :;.. .. :..:..:..~=- ;..:.J::.. :::_ ~ .. :. 

;c;l: . ..:~ ;.~.:.c 
ji ;,il;.. 

flECZ2:;~ 

:s 

~.} 

:XCLUSCCS: ,L Hr, i.:~~/07 ~AG!oiiEHTO:i 

l!IDEVIDOS 
PARctlAS HAO 
fREVISTAS NO 

: -------·--: -·-----------------·-· -·--·- ........ 
: AOIESClaO OE 
: ~ii PA<ADlGnA 
:.;rtfJo. ?~r.lo. 

(!) 

ilUTRAS 
EXCLUSOES 

rA2CELA5 
:lEJUllVEIS 

Art,lo. ?lr.Zo : Art.1o. Por.5o: ~rt.3o Plr.2o 
ill) : (11) : (11') 

JASE l~iA 

CALCULO 00 
rxctsso 
OPCAO: 

:~•A·IC•C•O•E> 

Li~ilE 

Lt:GAI.. 

í2) 

tJ~:: 

~LC~ 

RESfl:· 
E~<r-· 

PüAF 
~ 

' ' :çe : ·------------: -----------:----·-------: ·-·-... - ................ -: ...................... - ..... -; -·--·-------:-------; E PAU: .. f 
;,1:) 13) íCl !Ol !El ir) IGl :r\ 

• ,_._._ . ..;: .:.:...; .;.:..:..;..:...;.;.: .. ~ ~: =:~.;...;:.,;.;...;.=.:::--= ... ~.:: :.:.:.;.;..;.:.:.: ... .;..: .. :..:.:..:.:: ~.:.: ..... .:.:~~.:~.:.: ... -:.=:.:.:.;..;.:..;.:~.;:..:..::.:: ~::.:.:.:..:.;.:..:: ~.:.:.:.: .. .:~.;.=..,:., ~ ~-~--

~H 87.~~~,82 
. :v : ~46.1~4,!,~ : 
~.;~ : i27.596,it : 
:o RI : 187.796.88 
'~r : il~.su.n 

.)1 : l9~.!4!.&f 

·"" : l9ó.1~l.lt 
~j~ : :s2.989,tt 

• ~JUS2 1 et ... . 
·:.;r : 3a~.~1~;Qt 

•vV : 3Só.Jlê,et 
i<l : ~t5.31Mt 

7,m,tt 
;J.m.et 
cG.116; if I 

28.ltó.it 
29 .3'..1,11 
.-J.3'..SM 
Z9.~.if 
:2.828,11 
s~.249,et 

S7.Sl:l,it 
57,815,91 
57 .015.tt 32B.497.te 

; :· : 7r.Li6.82 : 7l.41•.~~ 

• . 
1~.7~·.~~ 

11'9.m,u 
i~9.ó?t,U 
m.J~~.u 
1.16.7ô5,tt 
11./..ic:i,H 
m.w.9t 
~75.m.•• 
J:a.m,tt 
:m.m.u 
m.m.u 

1)8 • .:.~.~9 
~18.194,84 

229.1?9,2: 
m.m.~ 
229.t9?,22 : 
m.tl'l',22: 
m.m.22: 
~2r.t~?.~~ 
<?7.SZ3,78 
m.az8,?8 
<'17.8:8,78 

a.:·: 
11, Q( 

/\,16 
~4G.~j 

: •• (Íi)( 

jl.ó .. i 

. .;..:•~~.:.....:.:.:.::..:.~:.:..:.o.~.:.:..:..:..~:.-~~=•==~.:=:::.::.::.;.:.:.;.-.:-:.&:~;,..;.s:::.~•.:.· ... •···.:..:.:.:.:.::'::.:.::;,:..:,.=:.u:.-.:.~~: .......... • -------: • .... ---- - · 

Jl' .12 I 91/Jj,?J~SB/9 i -41 Si TOTAL I ofl ,;:t 
.. ~:.·~~·~;.;,.;.:,.;,.~~~~:.;. 

~ 
.;; 
o 
g. 
iD 
;jl 

ti 
>
~ 
o 
ti 
o 
() 

~ 
~ 
~ o 

~· 
õ~ z, 
~· 
'"""' w "'. ,,. 
o· 

= ~ 

o 
·~· 
'2: 
;;! 
~ 
()O 

~ 
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- Calcuia~o COI c~;t nas srgu,ntts Plrctl•s di rr•unrr•ca~ do ,.,.d;91ii<Art.3~/Pir.<oiOL. <JS~/87) 
~cl. QCI Cirg:t~,.Gr~tlf. F•Jncao+Aci•c'c,nal !"t•"'O ot Srrv''""13~. Sidiir,o. 

C ! ,,,~, f:J~_ :alcuhdo co1 bj')f na rrtunrrac,ao tJr "''"'stro dt EstiJI), CLJníorer 
.nc,.o x: cio ort. 37 da C~tr•t•tu•cao_rtotral IA~>t•o X:·Ata J~:~t-TCiJI, 
~.;r. :r: ~a~i!-.s """"duou pria -sMF n~J o.o.;;. 

::"lu~otS •"••t•d•• IParrcrr ;~H/~FLAI4 "'• 1~4/~tl: Sal. iadia, d•ar1u, iJUOI or custos, !Jo. S;l•"~ 
• t•u•vai,otr. rrt,b•ucao p/~irPc:Jacio n ~ru~ d( o•l•~tr>e4o colrt•va, ~trctntual dt OP~•o ••'•~· ~o. 
t"t. :u ... ~ J.l.4~/n c./rroacao e;;. lt·• 7716183 (N,UCI ~t/C~S>. iiQ,c•onil p/tnfttr ot· HfY1((1, .n6rn•'-C.CiO ~; 
't'C'Siiiol ;-•• ;~i~rJ:rl llli' cr;,l)aiflo, ··•nlt~s. p~if\:fiH•Hl ur ~•: tn:,aooJ n1J .tu:: ere. 1S4 ·Ji Lt~r F11/~~ 

.;. .• .,' .. ;':u:'·t~G~l. <~uxr1io ou rndtn•~in.ao ar Lrarr~~o~ortn. iUl•C•on,ai or fr,.in, ii:bCronaJ ~t ~trrctJiOStOiCif r 
~lil·,orr~,c"'c• :rd1irr.:aca~ Pdribiiho c/ra110 I. •JrJ .ii..IOSie,ancras qdr~:atrvu, •~~Jno Pí.:unrarro (art. !4J da 

::.::. ;!''it 1: ..:s...•o .o/rxt,uc•t~ dt ~tcrvrco u:tr•qroHrlr r o, ~r•c •frcauo ~t'ucirto <ir 'u'~" ou 'Ci'•C•Jr~:.o, 
~~rCJ~n~i n~rurno • 

.. ,o -.:t;nl o ~•leu lo Ciil Tttr rb•JrCJO tOL. ~~=~/97 ... ii"!. !" .... :a~a_g_. ~o. ) t:..r.trrbu•c.or~ ~/(J ~G~S. ?:S. 
~.:.sz: . .; .:~·'·ti"Soê·J dr rtrru oU l~~l!nCi II'U•O fi l"ê"'\11""1. nn urctliiS df ,;irattr rnvtn•at~rro (r,tO 
~. ~;;.;f;cs ;...,t nao •ntttru O't "'OvtfttOs dt. •'llrt rvrdaCc nrt u nn •. CJr~o,.u nos YHC r untos t GUf .. , 

~jr•c:tr .:i:t '-?ii tran,rtl.)r'tt.Jióf, fC)J,rOr':iA0\)'"'i( t:OI" ':'ifYrdOr f •) -~tr·w•C~ .. :onforJt t"~l.:irtC€' •J 

·:,rr~t' ~Ã·-'-4, ar -&4,t;:.s7, in o.v.u. dt 1f.l2.3;'·StntJ i~:h. ~l~;6l • 

. -::··:ci :::.E' .:.~í'l'11 a ~ul.lnrrar.:ao ~c't.:fOrJ•: CtsPC'Cit'rc~~;n 

""' E,.:'i"ljCJé"": :-rr:•croncr) 
rttl ~ii~lin'~' :~~~·iao~: Ct~~tcrri,~rJ 

:::t~ rr-c:. ;.J I'ICi totid ~fiJto Odrrtnch "t f•Oil11rêrro!., r.ct gr~a~c•o. Pir•Q•Jii 
~:/73 J-'.199,8~; ~2/98 - 5~ .. 46~.4•: iJ/?& • ;9.Sôi,ti 
;~,'~ô - ~.::2,~a: 6S'/~I .. 1~J.:iLôi 



;~~DO 

•uiiíf 

'«:·lDO 

~·~~~•ente 

)~LI·• DO 101 IZ 
··•"li r o I ria I onf 

:;.,r:c·;.~'t : ::--' 

Alll:XO UI DUIGOO:: 

OPCAO 

o-PAIADIG~A 11 l 
~:.:.:..=. ... ~~;.;. ......... .: ... .; ..... ;.. .. ·-. -· •••• :.::;:.;:.;..:.;.:.=-:...:.;.:.:.:.:.=:;;.;.;..:.;,;:..~~=-~:.:.~;...:.:.:;.-·--·~--~:.~o..:..,.;...;.: .. . . . . . -........... -------

,[5 

?91 

a~fiu;..:::~;cc;.o 

3~U~~ 

ióC<S::·• 

(I) 

:::XCtUSOES : Ol Hr. 2.l.'"5/37 
: --------·--: ------------· -·----·--·-------: 

')UTIA5 
EXCl.USOES 

PARCElAS 
OEO\IT I V( IS 

PAGAKEHTOS : BASE PAlA : LI~ITE : EXc:s•; 
:Hoti/IOOS : CALC\JI.O 00 : : VALOI A 

PAicaAS HAO : Oll:SSO · : WiA!. : RESTn.: 
PREVISTAS,~ : OPCAO: : : E•CHJ 

: •C1ESCIHO OE 
: m PAAAOICM 
:Art.3o, Pit'.!O. Art.!o, Pir,2o : Art.lo. Pir.So : Ar\.:lo par;2o : · ' : ·:;PAU F) 

(I) !ttl : . cn1 : ~ (mi .. :r.À-!B>t+D+tl : . '21 : ~u: 
' ' ' ., : .............. - .... - ... :------:-... --·----: ------:-----·:-,~---- ........... :----1 E PARA.[~: 

(A) 18) !C I 101 : lEI : · .Crl · : IGI : ~,r:: 
~-.::.:.:.:.:~.:~.: ... .:;.:..:..;·· .. ~:~.;;.:...;;:~=: ...... OoOO oOT 0 O·:~-:: .. ..:.:~:.;~~:~- I • 0000 •01:.:.-~ ___ .__·,.;,~ 

~H 

:v 
AR. 
JR 
~I 

'jH 
:I L 
GO 
ET 
UT 
ou 
EZ 

S?./87,!~ : 
149.14B,H i 
219.HS,i4 : 

9.68:i,ll : 
15.25:;,19 : 
~?.818,81 : 

&1.71~.·!~} 71.~1~.·~ : . 
133.8.9Mt l l!S.6S:i.i9 I, 
,!C? .~G,·~4 : ,· ZlB.l V4.84.: 

"' " 
"' 

• -< ,. :·;229.19?,22'~.: ·~: 

. _, " .. J 
·: 

> ""~f'l. 1/Vl>t"\~. ' .i"''. ,.,-,," .• 
Z.,"'/,19'1 ,22. 
:=? ,199,22 
,w-.mr2::·: 

''l' • -. A' 

_'"Z2?'.t~,~~.: 

~97 .&28/78 ;: 
m.a;:a,va : 
~77.9;:0.78: 

r.:sz 
l5.2Jl 

" 

~-~;_~--~~~-~;~:~=~~~~~~~~·=L~~~-.L:&~~-:;:::L~%S&~~LI~~&L•&~&&:L&~LL%%~~:L&a •• :.L.~LLL.:••-••••••••••~:·•-•••••• 

/lZ.!Z.?I/33pJZS3/91-4151• TOTAL ~4.::~; 
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2380. Quinta-feira 18 DIÁRIO DO. CONGRESSO NA_ CION_AL (Seção Ú) . - .. -· . Março de 1993 . 

Cilculado c~• base na~ >t9Uintrs Pir,rlas áa rrtun.-ac~o do paradJ~aa:<Art.3ol?ar.ioiOL. ""~~/SJ> 
Sol, •o Cirgo•Gritlf, f'u~ocao·A~'''OIIil TnPo ~~ Srrvoca•IJo, õ;,ior,g, 

2 -O l 111tt fo1 Cõlculado coa' ia .r •li rtaWitHCiO dr Min .. tro dt hhdo, •anforar 
''''"o XJ do irt. 37 da Con>t tu'ca~ Frdtral (~,txo .i1·Ah Jlo/9t·TCU>. 
fQnte: i<btlas o•vuigaoas Ptia SAF no u.O.~. 

;:xch:S(IiS •'-•d ;i.!a~ (Putctr SRH/SEPLAN nr.- !Z.V9t): Sil. fudii. O••rru, •Juóa ôr CUitooa, Do. Salar1o 
-:: l!'Q\.IIY~,€·1~~. rdr1bu•c:arJ pt~-trtlt,;qJ•~ao n or9•1ol dt ú~librr•'•IJ ..:IJlt·t•v•· Pff'~tntu•l 11r """t•rJ P•nw. :o. 
;;rt. J1.1. !.fi j.S-4~·/76 c/rrOiiCICI Qi.t..(·l {;";6;88 ÍCIDCID ~lOAS). •ciiC.I(II•il p/lUDO Q( stfVIC,O, ,r,dC'nlf.i!CiiCI p/ 

rrC,iõll •~ ;õntrato ur tr<oaino, au1nto,, ~trcrnt•lil dt 21% fi•loo na otn 11 are. ••4 di Lt• til:;:< 
·P·~IoC~Hnti:C.Ol, iUXIiio OIJ lhdtnl'-iCiO (11 tran~portrs, ~OICIOhid dt rrriUII iCIICICiniJ Ot; VtfiCUlUSH;IiCt r 

. ,,~alu~r Hli(.t?, ~r~t ificac.a~J p/tr•balilO &.:/r-a•o f ~,-, ii.IO~tihl.; ru rad11llt IV1_s, itJtJno Pi'u.nro~r10 <art. !43 ~
c~:), l'il lr·CiÇIO >/tXtCUCiO Ot •trvotQ t•tr1oro1noroo, i'lto(ÍCICIO P/tnCiri~ Ot cur>~ OU C~CUr~~. 
iO•C•Jn~l ~~'urno • 

... "'•" .r.tt):"' •• o calculo o. rtlrrbu•ceo iJL. z::~/87 ... irt. ltt.- parag. ~Q. tontrrbUitCIU PIO FGiS, ?;S, 
.:~se:?, • t:Jri"YII!r,•o de frr•h oo i•ctnca orn•o u Ptcun1a, •h!l Pir,;€Iii dr c:ir•trr •ndr:n•.:itOrl\) (.;t.J 

~. ec.•Jt'i iS .. ut rrttCI i~ott:9"'U o~ P'ovrntos da :l:ilt rvróat.:t r•tl st 1M.C.rPora1 r.os vt-,.C IIUtlO!. t ~ur o,r 
;iracer .:31 ?fia trans,tcrrt'IJiiC:i', r.riaCIOn•nC:0-';)1 COI O )E'fVIti~r t 1J \t:fYICO • C~nforar (.,,_lilrfC( O 
.~arrcrr 2~-:.:, a ~ ... 1:.31, ;n j.j.:;. ct ~-ô ... ~.a;-SHiO j-Tl~. :!~96>, 

(il l,'..;rJcs .:•.;i :nt.::.;ru C r.:IIJ:'iêra.:iiJ Ãrcr:Di·J•; Cr:~PE',lfi,ar) 

:nl Zxclu~ot:.: ,rtlt.CIOn;r} 
rut) Pii)Utnt-.:~3 :~ldtv1~os: trs.pec,ficuJ 

Z~ti Ho{hJiú(l rrCI t::.rtial Jr:.~tO ddrrtncas Ol l'lCII'IOr~f 1 Cst, fiCt prOtOCiO, Pifiildi9U 

ol/9~ • :~.õ:S,12; 62/?t • ~7.6:C.tt: 8J/91 • 41.612,11 

·:/ 

/ 
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2382 Quinta-feira 18 DIÁRIO DO CONGRESSO_NACIONAL (Seção II) Março de 19!/3 . 

:alcul&ov c.;a .)iu! nu ~egu,.ltt:li Pirt!lh t.ia rnYnf:r~,ao ~o p•r•Uiiu:i-'rt.3~1P•r.~1)/0l. ~J~~/87) 

Sal. ~o Carg~?Urct.r. FijncaoTAOICIOnal r,.~o of StrVIcQ+1Jo. S~i;rr~. 

·) l:a:t~ fo: ,;Jcula~c coa 'oast ,,, ru:•nrrau~ dr ilin.-trc ~r õsta~c. (~nlorat 
r,c:so •I ~o õrt. ~7 di Cc.lo~t ilUICIO F1otnl IAntxo Xl·Atl 3í./9f·TCU), 

7oo1te: 7•~d;; ó:VUÍi<Gi> Ptil SAF n~ ~.G-.U. 

::xc:usors 1oo:lidas (Parrctr S<HISC:?LAH ror. !~4/93): Sol. fu:lia, o••r:H, iJUOI dr c:ato~. lJo. Saiar•o 
~ t'Q!!/V&i€1'1t~. :"dr 1àU.1Cill p/p•rt IC rPa~al.) u •JfUil Ut atl dJtriCIO coltt r v o~, )li'rCrntul dt oPC•o ~~~r•g. ~c. 

:a:· .• 2C· • ... ~. ~J.1~í76 c/rtoiCi(.l Oil Lfl 779~.'88 ÍOPCJO PiDASJ, i01Citrnal p/tnoo Ot HrYtCO, 1ndtn1:it.IICI ~: 

.. rc::1c ·~e: ·~.:r.tr~to t.:e trab•lho, CIJinttJ~. ~ .. ·rcintu•i Ji ~U ;,;:;u~ n",; rto i: irt. lõ-4 ~~LEI 17:!::~ 
!~·G.Jú':u.'!f.ilOOJ, •!JXI]iO ou 1notn1ZéCiO t.t tran;p(lrtr~, iiOIC.IOIIii 01 : .. ,.~n, aciiCICJI•ii ~t P€rtc.•JlCJ5.•d•C1E. f: 

.,;,ii'.h~~"·..:, ... .r, :r•t,ricac;a.o p/trai:liHh) clr•lll ;c lltl surnt•nc1u r::ad,~•(,v•~· .~.oono ,tcun1irH~ (•rt. i-'J úa 
:::.~'' :ontt:·~:<.lCt~" p/txt~uc•o g,. !.trv1to extraordw;.r'"· ~ra:t1fiuc.•Ó p/u,targo dr cur)O ou '"''cuno, 
~~.,:~ •• j. ~cyrno • 

.. ac: ·•.u;gr:• o cciculo dt nlrtbUJtiO (0l. ::~167 .. irt. ~"· .. ~•reg. ~o • .) c:mlr,~ut,ors ~i/o FGTS, f!S. 
-:o:.sp . .; ~:~r: ... er'='ao ~e ttr1a; •l4.1 llcen.;=t lii"Utll ~· gtcun1a, tH?I PI'CiiH ue ,.r.urr tndrnlntori!J (•3tO 

':.. •;:.t.:.~: .Jt :-.•v- :--.tti'il ct. :"·,tvtntCJs ~a ,,,,.t,v,<ildt:' nn ~r enc~:~noru nos •·rr"lltnlos E <a:t ,_, 
.l!'•~:-e .. ·.:il .:~rii tr•r.:;•tJrlt'C:tdt!, ,''iiiCI-Jnan~JV-~i' Clll o )i'rvnJor E oJ 1t.'fV1CiJ • ccntrJrtr .zsdtlr~cr o 

:ar~cer ;: . .:.:,~E i.S,:~.37, 1n íJ.O,U. <ic ti.lZ.J7·5"a" I·r!s. :1~9~). 

ii) ';-?'Och o,~•Jí ·:Hegr.u • .~ilunerac•~o~ ~t'CEbid.J.: Cis~r,rrr•:ar) 

ti! r~clu~~t~: \rtl~cronar} 
!•ul P•~~ar:ncos LlCfvrt,h)): it::.Qtcrric•r} 

tst; rr.c::.;.co no totiai ~ruto Od"trrnca!l WE' tlt~norirtos, icct prc.r1ocao, Pilfi0t91i 
~~19e .. :6.7~?.!i; 82/'76- S7.4bS,ó4; ~:l/91 .. :?.net,U 
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=•~cu!•~o çoa b•sr nis \fiU'ntc~ Pircrlii Oi rraunrracao ~o PifiOtS••;'A't.J~/Pir.2oíDL. ~::!/87) 
S;.J, "~ C•r9o•Grctrr. Funtao•Aortro••ll Tnpo or Strvrco•IJo. Silirro. 

: V ~:a,te ;\J, ~:dc~lcQo ço1 ~iit! na rountrJCi\1 ,_u ,-.,nr~tro dt E,hol), contrJrlr 
.ncrso XI do ;.rl. 37 01 Constrturcao Ftdtral (Anrxo Xl-Ali Jó/91-TCUl. 
7ont~: labila; Jrvulgadas p'eia SAf'no O.O.U. 

~:.;.cl 1J':.út~ ilú•1l1Vi.) \?ireur S~H/SEÍ'LAH '''· :Z•/~1): Sel. r;.11l1;., ;rãr;4~. •~uClil c.t cu~to~. !~o. Z•ior1o 
I!! ccPHViih:ntF., rttrlbiJII:ia p/~:trtiCJPilCJO u org•o dr ootl1brr•cao ..:oitttva, prrctntul úr o"c•a .:tinq. ~o. 
;.rt. :o. ;..-tr-~-',.:0/7{, c/rtdiltilD Qa Ltl 7716/88 (OPCiiO p/l'lAS), ildJ~JCJuaj p/tnPo <Ir il'rVJC(.I, ,noirH;il..:ir.O ~i 

-ecbãiJ ·Je' -=~ncra!o de traoalho, q•J_rnto:~, ~tr+:~ntu"l dt ~1% fi;..:ad!l •l!l •til II irt. !S~ Oi 1.&-r ::~1.·~~ 
';:a .. IJH!'H;oj~J. auxiliO C•IJ ir.drntz.acao Or transoortt\. iOt't~n•l ~é rtP"ti!l. tiQrCJOr•il ~r P('P":(.!J)CI~··••or r 
·t~il•JJr ·;o~u. ~,.atific•~•o p/~rabalho c/rttiJ 1. ~u ~•lbSt~n,ti'i riOt()ittvu, tJono Hcun,aroo •v\ ••. o~.~~ 
:~~~r :"i~.\ CiiCiaO ;.r/rxrcuc:ao ôt" ~;tfrvtCO txlraorcilnario. grat trí,t.c.io p/~:n,•rg(l Ot C.Uf!o•O (/IJ cvncuno. 

~o,cr~~~l ~~:urno. 

J:o .n'.€~ra o cGlculo dii. rrtriLutcco COL. ~j';';/87 • vt, 1o.- ~arag. ~~. l cor.trrburc:or'l 'ri/o ~G~S. ?:S. 
·~sê-:, • ..::vr,er'iiiiJ ~t ferra, rJu llcr:nca prtltO ,., ~teun,a, t)fl. ~irCt'ih ~E t.ilrrittr tndrn,.:a~or•c r,-,t·l 
:, iQ•,itJ4':. ~·a natt 1r,ccsru os provEntot ai ,r,attlirC:cát nu st ,r.corl-ltJI"il :.c,s ,t_nc ut.t:~s t :•J( !.to 

.õriC:E'!'" · :~~ ~r~a tran-sdor•edidt, rth,ton•noo-sr coa Õ .,úY-rooJr ~r Õ sirVrcc.- .;::niorlt' -E';r:liro?ct o 
'irEctr ~~-44, de 6~.!~.~7, 1n O.O.U, dr 18.12.87-Srcao 1-fls. ~!~96), 

-•· ;;t·,.o.,; ~~lt .-;~t·~ru ê Rt<IYn~o'f~c•rJ RecrDI~i: ('C'SPfCif,car> 

:u1 ::cl 1!)"H: treJac.tortiltrJ 
·~••J ?~i~~~nt~s :ndiv,Jo~: [~~pe,lric•rl 

~:>~1 rn"'JurilO í'IO total brut\J dlft'rtnca~ Jt l'lon..:~r•rt~JS, FJ~i pro1ocao, Pi,.id•gu 

oll9<- 3õ.3~e,ss; · t2/9t- ~ó.~o-,ó~: t319t- 3~.set,ff 
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'?TAL I ;;a.~::. 
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gfc/1~. i~. 71/J3,; ~:~:9 ~-'. 
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1 .. Cal,1Jlal1o C•JI bilse na~ :,tgiJJnth -'i~''rlcs u'a rniJnrn~alJ uo Q;ifii.IJ~u;(Art.~onir.21)/DL. ~3==/~i) 
Jol. cit~ Cef~CJ·Giibt. F'ur,no+AdiC ;or1ill Tr10a c-r SerY1c:,•l:Jo. Sa~•r,o. 

Z O : 111tr ~IJI ,;ih:ulàdO CIJI 'Qj-;i' 1li rnu.ntr•cili at JilnJstro dr EstihJo, C·Jnf~>rar 

.nc,;o x; J~ ,n, 37 o; CO<,,(,t•Jhoú rrêrrci r~nexo x:-•t; 36i9t·lCUl. 
~onte: :.;b•dil, .,jlviJhiiUi, ~til s;;;:- nl.) O.O.U: 

• Extiu~~H õ011tiõi' rPortctr SRH/SE?lAH nr, 124/9tl: Sol. hali1;, diirli•, cJUOo dr custo•. :3~. S;lor>o 
e E'QlJJVii.:,~ti:. r(trd)UIC~I) ~/.)àfCI,It)i~-0- t'l IJf'ii.l) Ó~ \ltllb(fi,i\l LIJiitiVi, P€fCt"n(Uil dr OPc:\0 Poifj9, :,J, 
~ ..... jc ... :I :41.';/i/, c/r€OiCiO Ôii Ltl ;;ôóiSB ~-.~,Cio "/O~S} •• o.C•trnal "/ttJPO r..t SE'fVICO. ,'IO('nl:âUCt o/ 

'ec:,iQ ·1f c;ntr~to ~r cra~iiho •. ~u.nt~~. ~irctn'~i; at 23% ;,xia~ ~o •tta II ~rt. 134 ~; ~i• l7ll/~2 

;,.i.,CIH'·~;c~), •uxJ]ic, OU rn_d~riJ~.i.6(•0 ~t trinSJ.~C.Ortts, idtCICIOii dE rrr•as, iCICIOllll ~t Ptrlt•J]O~tdit.i f 

·•;;I•JOr>H•,t. ;ratzri,ir.io p/tno;lho ara1~ X ou suoslonc:•• ••c'o•t•vn, ;bono P~cunl;flo iort. 143 ~~ 
·:.~). 1r;t .r.cu:.o p/exrcuno dr strv,cc. rxtnor~,n•r,o, ~rat,ric•cao "''''•c.•rgo ~c cuno ou conc•Jr~o. 
~v11:•~n•i n·J~'Jrno. 

"'õO d•ti,~âl ti C&lCUJC d• rtlfi~•JICiO 10L. ::::~/87 •: &'t. i~. • :,lrif. ~(1. ) ccmtrrLUitCirS IL'tr ~G1S, r:$, 
="~S~P. • .;Linvt"rs.•o at f'rrlb cu lll.::rnc• pru~o n Pt.:•~na, nu Plrc.tliS Ot c.r•trr •natnl;\tor•o 1 ·s~o 
.. , t.;..·a~;.:- =•H' nio ,ntur•• Of. .. ,.., ... rl·t~~ c• ··,•t•v•c..ot r.u u •nc~ncru nt~~t vtr\C'IE"'•tC'~ r o•Jf .._, 

.ln..::cr ;:.1 ll&-oa tran-:.dor•tdi•Jr, :-ilic•on••·hJ~·-se cOct ll ~-:·r•no\lr i IJ ':atrVICO • t.:l)nf'orlr i.;·:!•reocr? 
~lrE~~~ ~:-4;, ;~ ~~.1~.::, 1n ~.O.J. :t !&.~:.z:·StCiO :-rl~. ~1:V6). 

•! ·.~!"Ch ~-~t' :o~:t~ru i :il•Jl'ILL1r•c...J dt"CN·d&: ft~,t~IFJ..:.•rj 

•tl E.;t,'JtCir!t: :re-:itJCIIlérJ 
•ul ~a~acn:~s ;;..:t'YIIhh: Ct"· .. ::~t..:l~'..:<~r) 

?ro~orc n .. r.i I d.t a dr o"rso~gnilct.o u 99/t~/91 

!:..~• ~nd•H!.iiJ III) Cut~l ~rut~J IJI,'trtnr.u vr Ott.JrJrrl)<s, ti~i' pr~IIJCohl IJI) 
;,cn.ot~ai& ~~í':'-9'.:. :.tt.J7i,Qi 
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;AH . . . : . . : 71.41 •• 4~ : . . . . . 
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~AI ; : : . : : : 21S.I V4, s• : . 
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~-·;.;_~ -'- ••~~;.-.:;;.;.;.;e •• ::o.;.•;.;;.,;:;m:::;.;.:;..:..:;~:.:.::.;.;.o.;.:.;.:.:;,;::;~:.;,;::.:r· • • • • • • ~:.:.:n,;,;o~~;..;,aw-...;.::..r.· •• --· -:.:. .. ::: ···---····· 1 ·•· ·---· 
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- ~all.':ullll~rJ ~c• ~a'ie: nis .,t'gu,nCt:s j:lirr.tli.s Ui ru•Jntr~CII) Jo Pirillíg•o~:CArt.3a/~~r.2oJ/DL. :j~~/S7l 
SÕill. úV .:.~;'J•5ratTi. run.ciiOTAdli,.:Ol•il Tu~o Ot. StrVTt:0+13o. SihfiO, 

' 

~- 0 lilltf ;VI Ci}CUliJO COI Oi~t n~ rtluneriCIO ~f ~ini~tro df '~tiOO, ..::onfvrlt 
''''"" ;;; ;c, ort. j7 ;; Con~tdUICiO Ft~Hil (Anr•o Xl-Ati JU?O·TC:J). 
i'onc~: 7&~d;s óiV•Jlg&dh p~li SAF no O.O.U. 

~ :;~(JU~C('S ;.utrtíêill!. (Partctr SRH/SE?lAl4 '''· l~-4/91): ~.1. rt~~l1ia, dii\riu, IJUdi õt custos, 13o. S;.hr!O 
~ ·nJ•l•,cit:IH-:", reotrd3UTC•L> p/oart Tr;TI)it.:IO n ll'9•1l dt ôt! i~tr.CiO colrt i vi, p~rci'ntu•l dt 01c.•o Pionq. 2o. 
"' .. t. ::;. -i· 1~"'S/7G c/rt~aceo Gi t&l 7716188 Copcao ç,/jASl, iOICICtllil p/lu~t>o ôt ~trvTco, ·norn•:atao JJI 
'"'"' "' ·:Jncrato •i< tr&b•lho. ••Jinto,;, P~rcentu•l ut 2f% r,.auo n~ 1tn li •rt. 134 ~. ,., 1711/j2 
.,,.,.Pt .. r": ce:~J, iux1l•o ou i1•drn •:ac.at~ Or tr•m~""'tn, ao'•c 1oual dt rv iu, aà i c iCH•al dr "'"' •cult.s•d•d' r 
n>cl••'·''•''' ~r•t1fi'i'l~ p/tra~aiho '/ril~ X O•J suO>tln"IS riul~ltiY&S, abuno P~tun11r10 !;rt, 143 ui 
:~7}. ~"Ct · ;:ncao p/txrcucao ó€ 'tÜVICO t·xtrsorclnar·io~ gnt iricacco p/tnurgc. 01· tYrt.o ou tone urso • 
.O.\JICíljlli~ .1u~~nll • 

.;•o ;r.~rsra• ~ t'ilcult~ da rrtr•~~oPCiiO (!)L iJ~S/87 ... •rt. 1t..- Pil'iiSI· ~o.> contribu1cor., ~o~/o ;GiS, ~;s, 
l:r,SE?., .;:r.·.·~rliiO dt rtf'Fh ou ]FCtn~:• QrUFO n o.-cunla, nn oarctl.s .Jt l.:'<~r•ttr '"'Wfi'\T:•tcri\J :1,.to 
.~;., ~~~·.E.cr. ··~t uco .r.tr9r•• O!t "rCt••t.nto~ da ~nat•vidaâi' 11r1 ~r •I'ICCir~ord t'ICt\ vrnc·unlc.!. t rou1 st 
::rt~.:::-:• ;.ia ~-:ii tnn;~tur=f.JiUt, rrl•t:HJn•ndo-!ic ..:.;1 IJ ~!"v•Uor to 
=ert·cp :~-;:-. :;t 3-'.1~.07, .n ~.o.~. ór lt.Si.S7·Stcao I·n!.. ~i2Ç'ói. 

MINISTiRIO OA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAHENTO 
SECRETARIA OE CONTROLE INTERNO 

PROCESSO Nr-. 
EXERCÍCIO 
ENTIDADE 
RESPONS~VEL 
FUNCÃO 
C.P.F. Nr. 
PERÍODO 
TITULAR 
FUNCÃO 
C.P.F. Nr. 
PERiOOO 

1~178.0003~8/91-01 
• 1990 
Comp~n~1a de Financiamento 
Orlando Ror1:: 
Prl.'sidl.'nte 

: 026.167.421-87 
01.01.90 ~ 28.03.90 
Joio Hauro Boschero 
Pr!!sidente 
071.602.678-34 
30.04.90 a 31.12.90 

~a Produção - CFP 
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Senhor Chef~ de Cocrci~nadoria, 

Em cumprimento ao disposto no art. 1~0 ao Decre
to nr. 93.872 e das normas de auditoria contid~s na Instrucio 
Normativa STN/MF Nr. 10, de 07.07.89, bem ass1m das or1enta~ies 
emanadas do Tr1bunal de Contas da Un1io, os t~cnicos des1gnados 
para auditar as contas sob referincia conclu1ram os trabalhos 
emitindo certificado de auditoroa de irregularidade, que em nossa 
op1n1ao esti consentineo com os resultados dos exames reportados 
pelos auditores. 

;;:. Nestas condi~Ões, propomos o encan11nhanoento do 
presente prOcesso ao Secret'r•o-Execut•vo deste Monost~r1o para o 
pronunci~mento de que trata o artigo 82 do Decreto-lei ;;:00, de 2~ 
de fevereiro de 1967, ante a delegacia de competinc1a conferoda 
pela Portaria Ministerial nr. 179 de 12 de abril de 1990. 

S-.e:~~~;._ DA GAI'oA 
den..,cteír d-~·,.cOE'SP 

rsponsável peli'l 'OfADE 
(______------. 

MINISTÊRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO 
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO 

PROCESSO 
EXERCÍCIO 
ENTIDADE 
RESPONS&VEL:. 
FUNCÃO 
C.P.F. Nr. 
PER iODO 
TITULAR 
FUNÇÃO 
CFF Nr. 
PERÍODO 

PARECER OE AVALIAÇaO 

12178.000328/91-01 
1990 
Companhia de Financiamento da Producio - CFP 
Or I ando Ror 1::: 
Pres1dente 
026.167.421-87 
01.01.90 ~ 28.03.90 
Jo~o Mauro Boschero 
Presidente 
071.602.678-34 
30.04.90 a 31.12.90 

Decreto Nr. 
cea1da nos 

Em c•JmPrlmento aodispostonoart190 1~1. ao 
93.872, de 23.12.86, e tendo em vosta a análise pro
elementos que constituem o processo de prestacio de 
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contõi\s ~n•Jal ern E!i.PtC:t~l do r>~l?~tÓI""tO d~ é\:tiYidadE' ljQ'S :;e•.&s 
dorigentes, çonjug~do com os result~do& do ~comp~nn~mento ~ ~v~-

1 i~'~o efctuados Pelas ~r~as tjcn•c~s desta Sccr~taroa, qye del~s 
oer~m conhec1m~nto • Coordcn~dori~ dr Ayditor•a r. pronc•Palrurn
te, lcvanco rm conta ~s •rreg•Jiarid~drs r •mpropr1ec~ors aPresrn
t~c~s prlQS aud•torrs. somos dE parecer qye os procrcorurntos 
;.cn>~nostr<'ltlvos r opcra<:•on,.,s adotados n<'< •Jtllo=:<'<,~O dos rc:c•Jr
hOS materiais, num<'<nos e financeiros n~o pcrm•tiram • rnt1dace 
alc<'ln,ar Plenamente os ObJctivos"' que se prop5s no rcfrr1do 
Exercício. 

2. Constatamos, a1nd<'1, qyc ?~ram descumPridas 
poso,irs leg<'IIS r reg1menta1s, bEm como n~o foram observadas 
nalic~drs essencliiiS do órg~o c or•rnta,ões rman><cas dos 
trolrs interno r externo. 

d•s
fl

c on-

3. NestiiS condiçÕes propon1os ~ n~o ;.provaçiio das 
contas dos respons~ve1s ilrroladas ~s fls. ~2 ~est~ processo, ~ 
PI"C'Pomos o sr•J _ enc~m1mhiln1tnto iiO SrcrrtiÍrlo-E::rc•Jt ovo deste 
M1n1stt~~o pa~a o pron•Jncaamtnto de que t~ata o art. 82 ~o 
Drcrrto-Le• Nr. 200, de 2~ de frvcre1ro de 1967, ilntr a delegil
~ão de competinc•a conferida pela Portaria M1n1ster•~l Nr. 179, 
de 12 de abril de 1990. 

rnte!""no. 

MIGUEL 
Chefe 

DE CAMPOS 

De acordo. 

Brasil ia, offr;t/lf~ 

EDSON ~~SÁ 'ELES 
SrcretiÍr•o de Controle Interno 

Min1stér1o da Econom1a, 
Fa~cnda e PlilnEJamrnto 
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M!HISTtRIO DA tCOHOMIA· fAZEHOA t PLAHEJAMEHTO 

._;::t:F.ctcro· 

"rTULAR 

:.F.F". l~r. 

I t:F.tOt•O 

r I TULI)R 

ruuc;:;o 

c . F • r. tlr • 

F'Eí"'! ODO 

::.990 

Or lán•jO f':or 1 z 

o:-!>.167.481-87 

01.01.90 à ~6.03.90 

.J r t • 

[io:-o:r.;.to-l·:·i :"lr. :oo; ojo? :::;-.:o.::.c7. -:- ·:0:"'>':)•1·:0r:3"1•.:•) '3 

.j.;.l.;"iJd>C.iO rj~ •:cn,p-:ot.E:n•:ll •:c-nf~rl•jl :_,••l·t ;:·nrt ·~•·""l.l 
i'"'IEFF' rtr. :,'79 oj>? 1: •:lo? a t:·r 1 1 ojo;. 1 ·;·?o, :. I! 1-t;'t a ·.I:. s 
lrro:-·,:~ul.ãil•:lad.;os .:,pc,nta•:::as :"'lO ·:"='r·t-:.f.L·:a.:;o .:;·.:-

A•J•:hto.J;- là 
Int.;.rn<J 
..,prO\,Jãt;dú ·:Jas o,;ont.as sot• r-;-{,;;.,.en•:ld. 

E':"\•:tJn•lnhw-·-:.;. " c:rc·:.;,os"itl .~ ·;~- InSQo?t.ar 1 a_-:_•~··;.r ~ 1 .jo-:. 

:e~ntiCl>:" c-... --t;:"r···c .c :::Jr•.:·3l.O Trlt•uno'J l !":' •.:wnt~_-'::)_ ,.~,;. 
Unl~Or n\J [rl•!ttrltO f.;.oj-:-r·.a!. 

'"'~~-"" "-. '" :.;..;r.;.t ~r ld-::x•;..•:•Jt l''O 

Mlnlst~rlr:l •J.:~ I.:•:·.Jn.:Jntlcf• 
r~i~M~~ ~ F·l.Jt1~)lm~n~c 

(Ao exame da C'omL<;.'1fio Diretora.) 
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O SR. PRESIDENTE (Chagas l?.odriguOs) _: OÚ~queri
mentos lidos serão despachados à Mesa para deci~ão,-nos 
termos do art. 216, inciso III, do Regilnerit<? Interno. 

· Não havendo objeção do- Plenárüy, a matéria será apre
ciada como_ item .11, visto que _con~toy._qn_temda, Ordem do 
Dia.·-·· · . · · · · 

Sobre- a mes~~ -requerinl~~tÕ-de- in~e~ã~ 
7

da' Ordem do 
O Sr. Esperidlão Amin- Sr.Presideiite, peço a palavra · _Dia que será liôó pelo Sr. 1• Secretário.' · · _ 

para uma questão de ordem. É lidÓ 0 sé:guÚlte · 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrltues) -·concedo REQUERIMENTO N• l54, DE 1993 
a palavra ao nobre Senador Esperidiãá Amin. _- . . 

o SR. ESPERIDIÃOAMIN (PD·s:sc,·Para uma questão Nos termos do art. 175, alínea d, do Regimento Interno, 
de ordem. Sem revisão do_ orador.).---: Sr. Presidente, na requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de que as matérias 
últiina segunda feira, ocasião em que v. E~--presidia. à ~$ão, _ sej~~ submetidas ao Plenário na seguint~ orç:lem_7, _1), 10,9, 

formulei um apelo no- sentido de obter da Presidência a deci- 4. ~. ~~~!·Ja~ ~~:!~s. 17 de -março de 1993. _Senador jú.tahy 
são, ad referendum da Mesa~ de expedi~ requerimento. de Magalhães. · 
infonnação sobre assunto da mais alta relev?t:tcia para as finan· 
ças do País, salva melhor juízo. , :- · - · O SR.PJ!,ESIDEN'fE (Çhag.S Rodrígues) -Emvotação 
. Foi anunciado que ontem seria dado o resultado. Como o requerimento. · · · · · · · ~ · 

até hoje lião chegoU ao meu conhecimento, eu renovo o âpelo · - · - Os Sis. Senadores que o aprovam, queiram pennanecer 
a V. Ex•, que está no exercício da Presidência, para que tal sentados. 
requerimento de informação, que véisa sobre renúncias de _ o; Sr. Cid -~abóiD.-de Carvalho_-Sr. Presidente, gostaria 
receita, da maior gravidade, seja expedido. É um assunto_, Qll~ V-~Ex•_ repetisse a leitUra do requerimento ·para poder 
momentoso, que· está ensejando, posteriormente à minha ini- entend~t;. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O requeri
mento de inversão sugere que os itens da Ordem do Dia 
passem a ser, apreciados na seguinte ordem: 7, 11 ~ 10, 9, 

-4,-2,-1,3,5;6e8. 
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Estou de acordo, Sr. 

Presidente. 

O Sr. BeUo Parga -Sr. Presidente, gostaria de um escla-

ciativa -repito, posterionnente à minha.iniciatívá ....:...·,~ na 
Câmara, que se convoque o Advogado-Geral da União para 
prestar esclarecimentos. Portanto, o Seri:ãdo não foi~ até agora, ' 
suficientemente célere para expedir um requerimento de infor
mação. E como nós temos, hoje, convocados pelo Líder do 
Governo, uma entrevista com o Ministró "da Fazenda, não 
quero ter o constrangimento de ir lá, uma semana depois,. 
sem que o requerimento de informação chegue a S. EX' pela 
via fonnal. .. recimento a respeito do item 11 da Ordem do Dia. 

Por isso· renovo; com a aquies~ncia e a compreenSãO 
de V. Ex• ~ Sr. Presidente, o apelo, fundado· no mais legítimo 
interesse público. Muito obrigado. 

O SR. PRESiDENTE (Chagas Rodrigues)- Nobre Sena
dor, o requerimento de V. EX' já se encontra informado com 
S. f!x• o Sr. Presidente do Senado. É até possível que S. 
Er Já o tenha despachado. Estou pedindo aos asseSsores que 
junto ao Sr. Presidente do Senado, esclareçam este assunto.' 

O SR. ESPEIUDIÃO AMIN-Sr. Presidente, eu àgrade
ço, mas renovo o apelo. Gostaria de, arites das 18 horas 
ter pelo menos uma posição, porque· às 18 horas teremo~ 
~a au~ência com o Ministro, conv~cadOs por s.' EX., por 
mterméd1o do Líder do Governo, e não gostaria de me super~ 
por a uma atitude assumida pela Mesa· cta· Casa. -

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Com:o sabe 
V. Ex•, trata-se de uma faculdade regimental do Sr. Presidente 
do Senado. 

Tratando-se de requerimento da autoria de V. Ex'-, ver
sando assunto da maior importância, acredito que o Sr. Presi~ 
dente do Senado atenda a sua solicitação. 

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

Presentes na Casa 76 Srs. Senadores. 
Passa-se à 

ORDEM 00 DIA 

A Presidência com~~.~.d;;;::! !!O Plenário· que, por lapso, dei
xou de constar da pauta de hoje o Projeto de Lei da Câmara 
n• 26, de 1992. 

_ · O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - o·item n' 
11 d~ 'OrdeiJ! do Diil"refere-se ao Projeto de Lei da Câmara 
n'26 de1992: · ·· -- --- · ·· · 

. . ·' ' 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N' 26, DE 1992 

DisCussãO, em tUrno úniCo, do Projeto de Lei da 
Câmara n' 26, de 1992 (n' 815/91, na Casa de origem), 
que autoriza o Instituto Nacional de Seguridade Social 
- INSS, a doar à Cooperativa Habitacional dos Servi
dores do Ministério da Previdência e Assistência Social, 
no Estado da Bahia, o terreno que mencio_n~, tendo 

-PARECER, sob n' 483, de 1992, da Comissão 
-de Constituição, Justiça e CldadiUÚII, favorável, 

com Emendas de n~ 1 e 2_-CCJ, que apresenta. 

O Sr. Bello Parga -Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Em votação 
o requerimento lido, da autoria do nobre Senador Jutahy 
Magalhães. 

O Sr. Alfonso Camorgo- Sr. Presidente, peço a palavra, 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Affonso Camargo, para enca
minhar. 

O Sr. Alfonso Camargo (PTB - PR. Para encaminhar 
a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, em princípio, não quero fazer colocação alguma 
contra. Somente gostaria de saber as razões que levaram o 
Senador Jutahy Magalhães a pedir essa alteração. 
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O Sr. Jutaby Magalhães- Posso apartear? 
OSR.'AFFONSO CÀMÁli.GO- o-normal é_ que o autor 

do re.querimento o encaminhe, para se poder votar .. 
Sr. Presidente, se V.· Ex~ concordar, ·que se iniciasse esse 

encaminhamento de votação- pelo Sena~or J utahy Mãgalhães. 

_passapa a ser o de. n9 11, já havia um requerimento colocando 
.esse. Item 11 como .o Item 2. 

Então, fiquei realmente -sem eritender, porque não havia 
o item e já hâViâ o requerfrrieritO -para fazer ·do item 11 o 
item 2. Essa é-a situação? 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -V.Ex• pode O SR. PREsiD.ENTE (Chagas Rodrigues) -Nobre Sena-
sugerir todã.s as dúVidas, e acredito que, em seguida·, o nobre -do'r, o Item 1,1, c;onstou da Ordem do Dia de ontem, só_por 
autor do requerimento prestará óS eSêtarecimentos necessá~ equívoco nãO _figuroU na de hoje. De inodo que a Mesa tinha 
rios. conhecimento prévió,_ desde o iníd.o,'que o-item deveria cens-

O Sr~ Juuitiy' Magalhães _~Sr. Presidente, se po!isível, taf, ·porque houve um éqUíVoCO dé ofde_ni técnica da própria 
~diria_ a palavra _para dar a explicação. Posteribnhente', o -'Mi::sa·. -Se a M.e~. ontem, disse ·que figurariam- iiã. ·ordem 
Senador Affonso Camatgo ítia discUtir. - · · --~-~~ :-.. -·do-Dia de hoje todos aqueles projetos que eStavam ontem, 

" . os témanescentbs e -outros, nenhum daqueles itens poderiam 
O SR. PR~SIDENTE (Chaga~ Rodrigu,es)_----: P9' econo- · 'seqn-ejudicados: · · 

n1ia pi'óéeSSual, fica de'ferido o pedido de V. Ex~ De modo que V: Ex•, sempre diligente, pediu os esclareci-
O SR. JUTAHY MAGALliÃES (PSPB :'--Bl\. para uma · '!'enios e a M~~~· ,c~m boa vontade,_prestou os n_tesmos. 

explicaçâo. Sem revisão do orador_) --Sr_ Presidente, Srs 
Senadores, por que apreciar primeiro o item ·n(l 7 da pauta? 

O item n'~ 7 trata de um ofício ·que teremoS de decidir 
a respeito de uma manifestaçãO da CõmisSão de ÇoJ;J.sti_tuição, 
Justiça e Cidadania para conseguirmos chegar ao final da vota
ção do projeto do Ministério Público- que até hoje ·está sem -
poder ser levado à sanção do Presidente, por falta dessa mani- · 
festação. Aliás, deve voltar para Câmara. 

Então, é necessário qti.e apressemos essa·mãnifestação. 
Daí a razão pela qual pedi para que fosse colocado como 
iterit no 1 da pauta. - - --. - . 

Como talvez .haja uma dis.cussão mais ampla quanto 
ao item n9·t, ou, possivelmente, 3té um pedido de verificação, 
colocamos alguns outros projetOs antes, aqueles aparente
mente ,não. polêmicos, para podermqs, posteriormente, deci
dir como votaremos .o item o9 1. Poderia dizer, como_ se fala 
hoje, "'genética" dos númeroS da Ordem do Dia. 

Era apenas esta manifestação, principalmente pela razão 
de o item n9 7 ter passado para o número- um da pauta. 

O Sr. José Fogaça- Senador Jutahy Magalhães, V. EX' 
pret~n?~ pedir verificação. de q~orum? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Pretendo .não pedir, 
para nenhuma das matérias. Agora poderei ser obrigado a 
isso, se for o caso, mas espero-não pedir. Não pcJSSo afirmar. 

OSR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) '-Seo nobre 
orador mÇ permite, estamos num encaminhamento. De modo 
que peOiria que não houvesse apartes e que, na forma regimen
tal, cada um dos Srs. Senadores falasSe um por rartido. 

Pediria que o Senador Jutahy Magalhães ultimasse suas 
considerações. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Sr. Presidente, não 
sei a razão pela qual estão perguntando se vou pedir verifi
cação de quorum ou não. Pretendo não pedir, mas poderei 
ser obrigado. Nâo sei a razão da dúvida, por isso não posso 
falar sobre um projeto definido. 

O Sr. Epitâeio Cafeteira- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O 'SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Epitácio Cafetei{ã. - -· -

O SR. EPITÃCIO CAFETEIRA (PDC-MA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.)- Sr. President~, ~minha dú~da 
é que havia apenas 10 itens na Ordem do Dia. Tão logo 
V. Ex~ anunciou que estava cOlocando mais um projeto,-que 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Muito obrigado, Sr. 
Presidente. 

· • O Sr. Affonso·Camargo- Sr.-Presidente, peço a palavra 
para encaprinhar; 

·O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V. EX' tem 
a palavra. 

O SR. AFFONSO CAMARGQ (PTB,PR. Para encami
nhar ci votação., Sem revisão tlo orador.) --Sx: .. Pre.sjQente, 
.Sr~. Senadores~ . 

Pretendo- aproveitar este momeoto:do encaminhamento 
do requerimento, porque julguei que o Senador Jutahy Maga
lhães, com o ~\.1. S~I)~O prático, estava querendo encaminhar 
as matérias não polêmicas, para dizer que já imagiriaVá que 
não teríamos númerO hoje para votar as leis complementares. 

Então, queria aproveitar esta- oportunidã.de, Sr. Presi
dente, para reiterar a necessidade de, pelo menos às quartas

-feiras, votarmos as matériaS e limparmos a pãúta da Ordem 
do Dia do Senado.· _ 

A inforrilação .da Mesa é que existem hoje 73 SrS. Sena
dores na Casa, um número excepcional, dificilmente encon
trado. Porém,-n-o· plenário, há apenas 20. Acredito, inclusive, 

· QUe esse procedi~ento vai economiZai o nosso tempo, porque, 
pelo menos às quartas-feiras, às 15h30min, se todos estivessem 
no plenário, votariarilos tudo e teimin3.ríamos a semana com 
a pauta totalmente aliviada, sem acúmulo, uma vez que proje
tas começam a ap'arecer, os empréstínios estão sendo apro
vados- ontem foram aprovados alguns na COmissão de As
sun.tos Econômic.os - _e pi'ojetos virão para Ser votádOs e, 
daqui a pouco, teremos nas pautas 20, 25 a 30 itens. 

Por isso, aproveito este mOmento, Sr. Presidente, porque 
me parece que hoje há um certo desânimo e não vamos votar 
as leis complementares .. E por que não vamos votar· se há 
73 Srs. Senadores na Casa? 

Este é o regiStro que faço, Sr. Presidente, até no sentido 
de auxiliar a Mesa e V. E~ - -

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Ficam as 
palavras de V. Ex• <JUe, espero, produzam as desejadas conse-
qii~ilCiàs. · · ·-

Continua em Votação o requerimento. 
Os Sis. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado o requerimento de inversão. da Ordem do Dia. 
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Item 7: 
Votação,' em iurnô 'úniCO, do Parece-r n;-·r2·, de 

1993, da Comissão de ConstituiÇãó~ Justiça e Cidada
nia, sobre recurso iriterpbsto pelo Senador Cid -S3.bóia 
de Carvalho contra a decisão_ tomada pela Presidênda 
desta Casa por ocasião da votação do destaque para 
a rejeição"do inCiso IV e parágrafo 2• do art. 37 do 
Substitutivo-·aõ Projeto de L~i Ça_ }:~a~:a ·n'9 11~ de 
1991. 

A PreSidência eSclãreCe aos Srs: Senadores que ao prOjeto 
foi apresentado, 'ria sesSão dO dia 3-12-92;· um sub;stitutivo, 
aprovado em turno único, com ressalv:;t çle ~.qn destaque sOlici
tado para a rejeição dos seguintes dispositivos_ do substi~utiv_o,: 

"Inciso IV do art. 37-Em· caráfer espêéializaâO, 
atuar juntó- ão Tribunal de Contas da União na-defesa 
do patrimôriiO público e da ordem juiídica, no âmbito 
das competências previstas no art. 91 da Constituição 
Federal e da legislação pertinente. c • 

§ 2• do art. 37: As ·funções "do'Ministério Público 
· juittci ao Tribunal de Contas d3 Ílniâo serão exê~jÇ~s 

· por.mernbios do Miriistério PúbliCo Federal designados 
pelo Procurador-Geral da Republica para ofícíos·C<>m 
atribuições .específicas." - :. · 

Ç-sses dispositivos, no entendimento da Presidência, ,tut.e
lada na oportunidade pelo Senador Iram Safaiva, foram rejei:
tados pelo Plenário. Assiin, o substitutivo: tâmbém aprovado 
em turno suplementar, não os contém.· · · -
. No entanto, surgiram dúvidas quanto_ à deliberaçã? tórilil
da, tendo sido, então, solicitada audiênciíJ.. da Comissã.o. <Je 
'constituiÇ~o, Justiça· e Cidadania. Esta, _por sua vez, apre
sentou o Parecer n'? 12 de 1993, cOn-siderando mantidos. no 
Projeto o inciso lV-e o_§_29 do art. 37_- Cqnttári_o, pOrtanto, 
à interpretação do ilustre Senador que então presidia os traba
lhos. 
: . Cabe ~g'ora à Presidência submeter .esse parecer à deli bê-

ração do_ PleD;ário. - · -- - -~. ~-· _ _ _ :· _ 
A Presidência esclarece que o Sena.dor que votar "sim" 

ao parecer estará inserirido a matéria Dô texto do projeto, 
que será transfrimi"ãdo em lei; quem votar "não" estará ·rejei
tando a matéria, mantendo-a-, portanto;· fora do texto do pro
jeto a ser" remetidO à Câmara dos Deputa~()S. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Com a pala
vra o nobre Senador. 

O SR. )UTAHY MAGALHÁES (PSDB-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, acredito--que a 
decisão em espécie não é incluir ou retirar algum artigo do 
projeto. O que vamOs apreciar é O parecer da Comissão de 
Constituição, Ju-stiça e Cidadania. Todavia, a decisão sobre 
a matéria implicará a manutenção ou a retirada de trechos 
do projeto. A votação a ser realizada agora é da decisão 
da referida Comissão' e n·ão iiidusão·ou-Iettraô-a·d-oS rereridOs 
trechos. A deliberação da Comissão é qUé tein iitfluênciã.- nessa 
questão. A votação já foi efefuada. 0-_ que houve foi' uma 
dúvida sobre a interpretação do resultado, sobre a qual mani
festou-se a comissão. Se a questão' fosSe Votar a inClusão; 
precisaríamos de 41 votos favoráveis. o·caso em~questão pode 
ser resolvido por maioria simples de votos. Estamos delibe-

rancJo sobre uma manifestação da Comissão de Constituição, 
Justjça e_ Cid.adania, Contudo, o pare;cer da Comissão, se acei
tó, determina a inclUsão, em razão da decisão que .foí tomada 
na ComiSSão e- também~ em raião da--votação já efetuada em 
plenário. c • 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Sr. Presidente, peço 
a palavra como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Tem a pala
-aa V .. EX' 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB-CE. Como 
.Líder~ Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente; a Liderança 
do PMDB concorda ooni a posição do Senador Jutahy Maga
lhães. -

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Em votação 
a matéria. 

O Sr. José Paulo Biso! - Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Tem V. 
E~- a palavra. 

. : O SR. JOSÉ PAULO BÍSOL "(PSB- RS, Para encami
Q.har. Sém reviSão do orador.) --Sr. President~, o Se_nador 
Juiáhy Magalhães levanta uma questão preliminar, sem a 
de~são-~ qUal y~Os acumular outro erro. Vou ser bem 
claro! se deixarmos essa votação nos termos em que V. EX' 
'colocou, recairão sobre nós suspeitDS muíto graves. Não esta
mos, de maneira alguma, decidindo o qoe já foi deli~rado. 
A questão da Lei orgânica já foi resolvida. O que (oi discutido 
no reCurso foi ã. intefpretaçãõ regimei:Jtal da Mesa· .. A Comis
são de Constituição, Justiça e Cidadania decidiu que a Mesa 
havia errado. E isso: vai ser válido para todas as. votações 
de destaques para rejeição daqui para adiante. Nada tem a 
ver a nossa decisão agora, salvo a vinculação originária, com 
a decisão tomada na votação da Lei Orgânica do Ministério 
Público_._ Tem a ver com a questão de processualidade, a ques

-tão regimental: como se contam os votos nos casos de Leis 
Complementares, havendo destaque para rejeiçãO. Essa é a 
questão. 

Sr. Presidente, repetirei: a questão é s6 saber como se 
_interpretam os votos nas· apreciações de destaque para rejeição 
em Leis Complementares. Em suma, se um destaque para 
rejeição for interposto, que votação ele precisa ter? Qualquer 

-uma .importa na rejeição, ainda que, inferior a 4t VOtOs? Ou 
são necessários para os destaques de rejeição 41 votos? 

Esta é a questão. E não está vinculada exclusivamente 
ao problema da Lei Orgânica. Se votarmos de novo a Lei 
Orgânica, estaremos acumulando nulidades. Já foi votada. 
A questão -é Como interpretar essa votação-. Seni :deçidirmos 
essa preliminar, não podemos passar para o mérito. 

_ O Sr. Elc,io Alvares - Sr. Presidente,. pe·ço a palavra 
para encaminhar. 

Q SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Tem V. 
EX' a palavra. 

CO SR. ELCIO ALVAREs (PFL - ES. Para encaminilar 
a Votação. Sem revisão do orador) ---:- Sr. Presidente, pedi 
a palavra para aduzir, uma vez que o debate se desviou através 
de uma questão de ordem levantada pelo Senador J utahy 
Magalhães. c 

Evidentemente, o que está vindo à colação para votação 
é o Parecer da Comissão de Constituiçáo,'Justiça e Cidadania, 
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da qual tot relator vencido o Senador Josa'phat MarihhO. AliáS, 
na ocasião; fiquei ape·naS tol'no' voto'solitárid Sllstéritáildó a 
posição da Mesa. · -' · · '' · · · · · · ·,-. · · ,· 

Obviilinente- que nãO -vamos agof~( reabrir a ·discUss~o 
anterior. Vamos decidir a respeito da decisão da Comissão 
de Constituição, Justiça e S::i<!ad.ania.- P,o)t.anto, des<!e já ins
crevo-me para encaminhar a votação e continuar sustentando 
-como mantive naquela Comissão - os pontos- de vista 
~endidos no meu voto que está -iriSeridCf ria-Oidem do Dia. 

Parece-me que até certo ponto tem lógica a PosiçãÓ doS 
Sena<!ores Jutahy Magalhães·e José Paulo Biso! no 'que;tange 
l votação do parecer: Todavia; se- divulgarmos o pai."ecer 'd3. 
Comissão de Constituição, JUstiça e Cidadania, fica préVálente 
o ponto de vista que foi expendidQ durante a nlanifestação 
do me1;1 vo~o solitár_io n~qçela Comissão, , , . , - .. , . -~ 

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

O SR. PRESIDENfE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra a V. Ex•. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Para unia 
questão de prd~m. S~~ r~~ã.o,Qo oraçlor.)- Sr:;. P.residente, 
gostatia. Çle sabe_r qual fO:i .. a decisão da Mesa·a: respeito dessa 
questão. Çomo foi enun"ciado no· ésl;>oço pata encàmírihanien:.. 
to dessa matéria à votaç~O:· ler'íámo~ q~e t~~ tJ:m: qu~~~ guali
fica_do de 41 votos~ Contudo, v;~.m~s. ~ec!~tr .aS?"!"a ~ob"!"~ _a 
dehber~ção da Comiss.ão e i!:l$Q~·requer_ apell:as -üh}~ maioria 
simpl.,s, Essa é a poslçãó wnsensual do plenário. 

. F~-se necessária, portanto; urn:a manifestação da Mesa 
a respeito da correta irttetpretaçãó pari à Votação- do recj_rleri
mentO e deSse ofício ·ofiundb -da CómisSãd.' ' 1 

' • _ • • • 
. . ''. '.' .. ' ' .... ''. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) :_:_'A Mesa 
irá-se pfóm.inciaf, nobre Senador, óbjetiVàmerite, mas gOstaria 
de ouvfr 't3.mbém os demais Líderes e os Srs. ·Senadores que 
quise~sem encaminhar, bem como o- nobre Relato!', pois a 
maténa não se apresenta muito-clara, tendo em vista, inclu
sive, o ~nt,e~dimento da ass~ssóri~ ~~ PreS:idêriciã:- --·-- - · 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Não )l~yen
do Senadores_ que queiram se pronunciar, concedo a palavra 
ao nobre Relator, Senador Josaphat Marinho. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO'(PFL-'- BA. Pronunêia 
o segUinte diScurso. Seni revisão do ofador.)'-'Sr. PieSídente, 
Srs. Se_U3dõres, interpretei a rilãtéria de ·acôrdo- coni 'ô a~. 
69 da Constituição~_ Devo_ declarar ,que_ d~sprezei a análise 
das _normas regimentais-. Pareceu-me. que bastava a norma 
do art. 69 ~ pela qual se declara 'que o votd da maiOrüt nas 
matériaS Sobre lei complementar decide-se de acordo com 
o voto d3. ~aioria absoluta, d~ so_rie que este voto prevaleceu. 

Lavrei um parecer muito simples nestes termos: ' ·-
"A Comissão de .ConstitUição, Justiça· crCidada

nia, vencido_o_ Relator, Sen3:dor Elçi_o _Alvares, deu 
provimento ao recurso ·para declarar insubsistente a 
decisão da Mesa, visto que a Constituição-exige o voto 
da maioria absoluta nas deliberações sobre lei comple
mentar- art. 69-, não podendo prevalecer, assim, 
nenhuma interpretação do Regimento etn séritido con
trário. 

Em decouência disso, São considerados mantidos 
no projeto o inciso IV e o§ 29 dO art. 37, que o destaque 
visava rejeitar e não obteve o quorum qualificado ne
cessário. 

. ·Esse foi o parecer vitorioso ·na Comissão de Cortstifuição, 
~!ls.Hça C:: Cidad~ni~,. fu~dado, portanto, precipuamente na 
p.p~a constituciopal. . . . -

· · O Sr. Epitaclo Cafeteira -Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar. 

O SR. PRESIDENfE (Chagas Rodrigues)- V. EX' tem 
a palavra. - -

.... O SR. EPIT ACIO CAFETEIRA (PDC ~MA. Para enca
,n.,uop~r. _Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a impres
são q_ue tenho é .que estamos falando sobre a Batalha de 
Itararé. 

' Pé;trece-me (J_úe Uma úniCa palavra está provocando todo 
esSé: Posicionamento anta!i;6nico, não só ha ComissãO de Cons
.titu~çãg,_ Justiça e Cidadania como_ no plenário. Claro está 
que~· _se for soliçitado um destaque numa lei complementar 
ou numa emenda constitucional, a votação da matéria desta
cada vai necessitar do mesmo quorum da matéria aprovada 
sem o destaque. 

, . Recentemente, quando da votação dO àrt. 105 da emenda 
go,vemamental que cria o IPMF, matéria destacada, houve 
apenas 45 votos, o que impediu a sua aprovaÇão. Não interessa 

.saber :quantos votos contrários ã iriatérlã.--reêebeu .. O impor
tante é que não obteve 49 votos favoráveis. 

O que acarretou o problema foi () fatÓ de tef-se faladQ 
~m emenda de destaque para rejeição e não e_m destaque 
simple~mente, levando ao raciocíniO, pOr parte da Mesa, da 
necessidade de um quorum de 49 votos. Es~e o meu pensa
mento . 
: ~ . pepois d7ssa ~ei complementar, tivemos a aprovação da 
~t;tc;nda constitucional, ç:om exceção do art. 105, destacado, 
quando não houve o quorum qualificado. o assunto foi,' então, 
encaminhado à Coinissão de Constituiçãó, Justiça e Cidada
niã:,-da qual não laço parte, para a devida apreciação. 

· · Preocupa-me, Sr. Presidente, que, agora, qualquer que 
seja a decisão deste Plenário, contra ou a favor -do parecer 
do Relator, seja ·ela tomada sem quorum qualificado, por 
força da própria necessidade de o Plenário decidir o recurso 
<lo nobre SenadorCicJ'Sabóia de Carvalho. Não se pode pedir 
que ~ Plenário seja obrigado a <lar um quorum qualifica<!o 
de let complementar para aprovar a proposição do Senador 
Cid Sabóia de Carvalho. Assim, qualquer resultado será deci
dido sem o quorum qualificado. 

·De certa forma, vamos, discutiridõ o quorUm qUalificado, 
resolver sem o quorum qualificado, qualquer que seja a solu
çãO a ser tomada por esta Casa. 

Se continuarmos a usar a palavra "destaque" para a maté
ria a ser votada, a parte destacada necessitará sempre do 
quorum qualificado para se anexar à matéria aprovada. A 
única (orma de_~_ tocio estar aprovado é aprovando-se tanto 

_a parte inicial quinto o destaque com o quorum qualificado. 
Fora disso_, não conseguiremos nada. Devemos nos posicionar. 

- -Os que são Contra a_esse posic1onamento-dizem que houve 
um destaque para rejeição. Se essa emenda fosse modifi.Cativa, 
e não supressiva, precisaria do quorum qualificado. Sendo 
ap~n~s supressiva, o que precisaVa era-que ó destaque fosse 
reJeitado, através de uma votação, por um quorum qualifi~ 

cado, aprovando a matéria e reincorporando-a ao projeto. 
Esse é o nosso pensamento, data venia. 
O Sr. Cid Sahóia de CarvaUto - Sr. Presidente, peço 

a palavra para encaminhar. 
O SR. _PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 

a palavra a V. Ex~ 
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O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB - CE. 
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, 
quero acentuar que, primordialmente, estamos díScutindo cow 
mo será a votação desse parecer da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania~ - - - _ 

Na verdade, esse órgão técnico do Senado Federal pro
nunciou-se sobre o Parecer que vem a plenário para que esse 
seja corroborado ou não. _ _ __ .. . 

Ora, não se tra'ta, põit3.nto-~ _:_· Coino bein acentuou o 
nobre Senador Jutahy Magalhães - de estarmos voltando 
à mecânica ·cta lei complementar na apreciação de seus disposi
tivos, através de instrumentos regimentais. Não, vamos apro
var da manei_ra mais simples, mais ordinária e·comuin·o pare
cer da Comissão de Constituição,- Justiça e Cidadania. 

Apenas e apressadamente, por força do pronunciamento 
do Senador Epitacio Cafeteira, quero diZer que há uma grande 
diferença entre um destaque para votação em separ-ado e um 
destaque para rejeiçãá. No destaque para votação em separa
do, ~a matéria não se insere no projeto que aprovamos, sem 
prejuízo dos destaques. No _destaque para rejeição, a matéria 
está e segue aprovada; depois, então, pede-se a votação para 
que o Plenário pronuncie-se pela rejeição de um determinado 
dispositivo. Nessa hipótese, é a rejeíção que deve ·alCançar 
o número de_ 49 votos e não a matériã. que se quer rejeitar. 

É exatamente esse o entendimento da Comissão de Cons
titu"içã·o, Justiça e Cídãdania, após um longo debate com inteli
gentes, probos e bem informados Senadores que quase que 
unanimemente, apenas com a discrepância do nObre e douto 
Senador do Espí~~o Santo, Elcio Alvares, entendeu ·que para 
se rejeitar é necessário obter-se númerO. Não é a matéria. 
Esta fiCa Sujeita a ·obter número, se destacada para votaÇão 
cm separado. 

Quero ressaltar que, recentemente, quando exa-minamos 
a emenda constitucional que Se cOgitou denominar de reajuste 
fiscal, nesta hipótese, tudo isso voltou a acontecer, sendo 
que desta feitã, com absoluta correção. 

Si". Presidente, quero somente apelar, com muita calma 
e tranqüilidade, para que o Senado não insista no erro, para 
que não se sobreponha erro ao erro, pata que não se tenha 
amor pelo equívoco. Na verdade, há um pronunciamento téc
nico, de um órgão excelentemente técnico e jurídico respon
sável por dizer essas coisas à Mesa do Senado Federal. Não 
há outra assessoria maiS aUtOrizada. Essa é a assessoria da 
própria Federação, porque ela é composta põr representantes 
de Estados que, coincidentemente, são juristas. Não era obri
gado que os Senadore!Lque fazem parte da Comissão de Cons
tituição, JuStiça e Cidadania fossem juristas, porérri o são 
coincidentemente. Mas ainda que não fossem, esse juízo sobre 
as normas da Casa teria sido, naquela ComiSsãO, prolatado 
por um órgão da Federação. Não há nenhuma outra assessoria 
no Senado que possa prevalecer sobre iSso; não há nada que 
possa prevalecer sobre isso, porque esta Casa, Sr. Presidente, 
é tipicamente a Federação brasileira. Este é o entendimento 
da Federação para a .solução de questões relativas a ela,- de 
deliberações do Poder Legislativo Federal. Estamos -questio
nando isso à luz da Federação, iriclusive no respeito à Consti
tuição FederaL 

O parecer do Senador Josaphat Marinho restringiu-se 
à Letra Constitueiãbàl, porque é o bastante. Não se faz nada 
em lei complementar, para se tirar nem por, se não com 
aquele número previsto na Constituição. --

Sr. Presidente, no momento em que defendo a questão 
levantada pelo Senador Jutahy Magalhães, apelo à Mesa, a 

fim de que não insistamos no erro, não fiquemos agora colo
cando engano sobre engano, não há por-que ter amor a isso. 
A deliberação tem que ser tomada. Se deve haver um segundo 
Ministério Público, que se faça; se só deve haver um Ministério 
Público, será çlebatido agora. Haverá vencidos_ e vencedores. 
Essa é a sistemática de uma Casa legislativa, uma Casa essen
cialmente democrática. Temos que votar sem nuanças que 
possam alterar a manifestação da Casa. Temos de deliberar 

-sem nenhuma acrobacia que possa alterar o pensamento do 
Plenário. 

O Plenário, hoje, examina o pronundãmerito dã sua Co
missão de ConstituiçãO, Justiça e Cidadania. O -Plenário é 
maior do que a Comissão de ConstitUição, Justiça e Cidadania. 
Portanto, deliberemos sobre isso e encerremos ·essa matéria, 
porque é este o apelo que vem de todos os lugares; é o apelo 
do próprio Ministério Público. . · 

Vamos resolver esta questão, porque é salutar que o faça
mos da maneira mais simples possível, como passam aqui, 
em exame, todos os pareceres de todas as comissões em assun
tos ordinários. 

O Sr. Elcio Alvares - Sr. Presidente, peço a palavra 
. pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Com a pala-
vra o nobre Senador. - -

O SR. ELCIO ALVARES (PFL- ES. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente. Srs. Senadores, tive 
oportunidade de ouvir o nobre Senador Cid Sabóia de Carva
lho praticamente encaminhando a questão que- está sendo 
debatida. 

Retorno, então, à esteira inicial da solicitação do Senador 
Jutahy Magalhães: estamos votando, agora, apenas a decisão 
de esclarecer que é o parecer, porque, evidentemente, como 
todo..o respeito ao Senador Cid Sabóia de Carvalho, ele susten
tou tOda a matéria de mérito. E se realmente acompanharmos 
essa esteira de raciocínio, eu teria que aduzir, agõrã~ as razões. 

Mas, sem entrar na matéria de mérito~ porqUe estou-en
tendendo que a Mesa está encaminhando exatamente a ques
tão de ordem levantada pelo Senador Jutahy Magalhães, gos
taria de dizer, com todo respeito que merecem os ilustres 
integrantes da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
que não estou vendo aqui a questão de Ministério Público 
e que não estou sendo acrobata no momento em que venho 
discutir a mãtéria, já que fui um voto solitáifo~ Esti:mós distu
tindo uma questão regimental, sem ter vista para qualquer 
parte interessada no desfecho da matériã de mérito. 

Quero deixar isso mii:itõ claro. Existem outros Senadores 
que cc-participam do mesmo raciocínio e aqui estamos exclusi
vamente restritos a uma discussão regimental, sem embargo 
de interesse de Ministério Público ou de qualquer classe asse
melhada. 

F_aço ~sse registro porque a nossa sustentação que se 
fará a seguir, quando se discutir a matéria de mérito, não 
será nenhuma acrobacia, será, isto sim, a sUstentaÇão de um 
ponto de vista no qual fui vencido na Comissão, mas que 
me reservo o direito, agora, aqui em plenário, de sustentar 
as razões que me levaram a expender, naquela ocasião, o 
voto solitário. -

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O nobre 
Seriador Jutahy Magalhães, em sua questão de ordem, procu
rou deixar claro o seguinte: o que vai ser objeto de votação 
é o parecer. S. EX' entende que não haveria necessariamente 

. um efeito vinculador e o nobre Senador Cid Sabóia de Carva-
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lho, que, em principiO, concordQu c_om a questão do nobre 
Senador Jutahy Magalhães, ao_ que parece, conclui de modo 
oposto ... 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Não, de jeito nenhum. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Então, va
mos votar o parecer, sem que sua votação tenha, necessaria
mente, efeito vinculador. O Senador Jutahy Magalhães obser
vou que, na votação do parecer, não estaríamos aprovando-o 
incluindo ou deixando de incluir nada. 

Então, é preciso qtie 1ssó licjúe-l5em claro, para que os 
Srs. Senadores tenham CÇ)mpleta consciência dessa matéria, 
que é polémica. 

O Sr_ Cid Sabóia de Cl!l'valho - Sr. Presidente, permi
ta-me uma observação: nós vamos _votar o parecer da Comis
são de Constituição, Justiça e Cidádania, aprovando ou não 
o que foi deliberado por aquela Comissão. As conseqüências 
virão do parecer. 

Vamos hoje aprovar ou não o parecer da Comissão de 
Coristituição, Justiça e Cidadania. Não há outra conseqüência; 
é isso mesmo. 

. O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V. Ex• en
tende que, aprovado o parecer, a matéria será considerada 
incluída. O nobre Senador Jutahy Magalhães entende de modo 
contrário. - -

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho-:- Não, S. Er não entende 
de modo contrário. _O Senador Jutahy Magalhães entende, 
e todos nós entendemos, é que não_ estamos votando aqui 
disposítivos da lei. Estamos votando o parecer da Comissão 
de Constituíção. Justiça e Cidadania, com tudo o que ele 
contém. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Que se refe: 
re a dispositivos da lei. 

A Presidência gostaria que o nobre Senador Jutahy Maga
lhães esclarecesse a sua questão. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Para um 
esclarecimento. Sem revisão do orador.) -Sr .. Presidente, 
quero ir diretamente ao ponto que me interessa:- qual é _o 
quorum nece-ssário para aprovar esse parecer--da Colnissãó 
de Constituição, Justiça e Cidadania? Serão necessá.dos 41 
votos favoráveis para aprovar o parecer Ou basta a maioria 
absoluta de presentes com maioria simples? 

A minha indagação é somente essa_: para aprovar o pare
cer serão necessárioS 41 votos favoráveis ou não? No meu 
entendimento. não há essa necessidade; a maioria deve estar 
presente, mas a maioria simples decide. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Sr. Presidente, peço a palavra, 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Tem a pala
vra o nobre Senador Jarbas Passarinho. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, V. Ex~ vãí colocar 
em votação o parecer do Senador Josaphat Marinho e pediu 
que S. Ex~ relatasse a matéria. Ora, o que se contém no 
relatório do nobre Senador pela Bahia? 

Diz S. Ex•: 
"A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 

vencido o Relator, Senador Elcio Alvares, deu provi
mento ao recurso, para declarar insubsistente a decisão 
da Mesa, ... " 

A Mesa tinha dito que, uma vez náo _alcançados os 4, . 
votos para manter a matéria, ela, automaticamente~ estava 
rejeitada. Essa foi a decisão da Mesª. 

Não vou discutir lexicamente. Vou discutir coni base no 
Re.gimento e logicamente. Quando se fala em destaque para 
rejeiÇão, imediatamente, se faz influir o pensamento de que 
quem pede a rejeição tem a obrigação de rejeitar. É nisso, 
evidentemente, que- me parece -se fundamentou a Comis
são de- Constituição, Justiça e Cidadania. O fato é diferente. 
Vejam V. Ex,p o que diz o Relator. 

Continuando a leitura do parecer: 
..... visto que a Constituição exige"o voto da maioria 

ABSOLUTA nas deliberações sol;Jre l~i complementar 
(art. 69), não podendo prevalecer, assim, nenhuma 
interptetação do Regimento em sentido ~ontr~rio ... 

Contínua 3iilda S. Ex•: 
H Em decorrência disso, são_ considerado~ mantidos 

riO -PrOjeto o inciso IV e o § 2Y do a.rL 37, que o destaque 
visava rejeitar e ·nâõ obteve o quorum qualificado ne
cessário." 

PrOvavehD.ente, foi essa a ínterpretáéão vitoriosa naCo
missão de. Constituição, Justiça e Cidadania. 

Em primeiro lugar, Sr. Presidente, a minha interpretação 
é que no momento em que votemos e aprovemos este parecer 
estaremos mandando inserir; e estaremos mandando in~rj_r 
uma matéria que não teve 41 votos a seu f:wor. 

O Sr. José Fogaça- Teve sim, na aprovação do projeto. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Não, perdão, Senador 
José Fogaça. Não sei se posso receber apartes, mesmo sem 
microfone, porque o problema fica logo angustiado na questão 
da lógica, porque tenho que entrar aqui no campo da lógica 
formal. Essa matéria é como se eu fizesse, graficamente, este 
exemplo, Sr. Presidente: aqui está a matéria no conjunto; 
votamos, como acaba de dizer o Senador José Fogaça, o con
junto. ressalvados os destaques; então, ressalvei este_ aqui; 
ressalvei, logo não o votei; se não votei e esta matéria, para 
poder estar inserida no conjunto, precisa do quorum qualifi
~cado de 41 votos, ela não está votada. 
- Vou dar mais um exeffiplo, Sr. Presidente. Se fosse esta 
a interpretação, que me parece muito simples, mas não verda~ 
deira, poderíamos ter casos aqui de "buraco negro"; podería
mos ter casos aqui em que, colocada em votação uma matéria, 
teríamos, digamos, 40 votos '4sim", 40 votos .. não" -são 
80, um empate - e uma abstenção; não teríamos 41_ votos 
em nenhum caso. --

Então, de qualquer maneira, por essa interpretação da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidad~nia, estou inse~ 
rindo no conjunto que exigiu quorum qualificado aquilo que 
teve 12, 14 ou 18 votos a seu favor. -
_ Peço atenção dos juris_tas. Não sou jurista, mas peço a 
sua atenção·; ful esniagado pOr eles; pois há aqui uma quanti
dade de votos contra um único, que é o do Senador Elcio 
Alvares, que, no meu _entender, vai nos levar a um problema 
grave, que é o problema regimental. Aí, ouso discordar do 

--nobre Senador Josaphat Marinho; a questão regimental dará 
conseqüências inevitáveis ao problema do mérito, sobre o 
qual estamos votando. 

A interpretação da Mesa, no meu entender. já naquela 
ocasião, foi correta. Apenas quem veio presidir - no mo
mento depois da votação houve, parece-me, uma modificação 
- pe~d~u-se e ora d~a ao Senador Cid Sabóia de ~arvalho. 
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que_ estava inserida, ora dizia que não estava. Daí a razão 
do recurso da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 

Mas não é possível, Sr. Presidente, que uma matéria 
que não teve 41 votÇ>S possa estar inse~i.da~ no cOnjunto qu~, 
só para aprovar. foi necessário dar 41 votos para o todo. _ 

.Segundo ponto: se se faz inserir pelo parecer do Sep.ador 
Josaphat Marinho, esta matéria- é urii_outro porito a-desdo
brar- precisaria de 4l_':otos. Precisat1a_ 7 entá~, de uma vota-
ção aqui que-não fos_se pormaioria simples. . --
. A matéria é =r~alnu!n-~e-comple~~ ~d_o~ponto de vista regi
mental. O que levou a maioria, inclusive_o Senador Cid Sabóia 
de _Carvalho, brilhante expositor e um j~rista, fÕi -á q':les~ão 
léXIca. Quem pediu o destaque o fez sob essa forma: destaque 
para rejeição. Nesse ponto, tanto o Senador Cid Sabóia de 
Carvalho, corD.o o Senador José Paulo Bisol, como qualquer 
um de nós_concordam~- se peço u~ :de_st_aque para rejeição, 
tenho obngação de rejeitá-lo. __ ~. 

Há três tipo~ de destaque para votação no nosso Regi
mento: há o DVS- Destaque para Votação em Separado; 
há o destaque para aprovação e há o destaque para rejeição. 

Ainda há pouco, parece-me que o Senador Cid Sabóia 
de Carvalho se traiu, quando disse: ''~e fosse um pedido p~ra 
votação em separado, então aí precisaria ·aos 41 vqtos para 
íntegrar ... ~ntão, a interpretação de S~ Ex•- foi apenas baseada 
na palavra rejeiçã_o, e não no mérito- fUndamental--de que 
uma questão dessa ordem só pode estar votada, _no todo 
se tiver tido o mesmo tipo de votação qp.e o resto dã matéria: 
ou seja, 41 votos. · 

Essa me parece a questão fundamental. 

O Sr. Cid Sabóia De Carvalho- Permite-me v: Ei<' 
um aparte? 

O SR. JARRAS PASSARINHO -Não posso dar aparte 
em encaminhamento de votação. Estanicis eticaniinhando a 
votação. 

Eu o ouço sempre com grande poder, de esponja, porque 
recebo e absorvo as lições de V. Ex• Mas já o ouvi, por 
duas vezes, sobre a mesma matéria. A nossa interpretação 
é discordante. Lastimo que seja! _Mas creio _qº~ __ ]lá_ conse
qüências no Regimento. A partir do I!lOmento_ ~m qu~ o Regi
mento aceitar que um voto de uma matéria que foi colocada 
separada para a votação, ela não tenha o mesm.O~Dúfilero 
de votos que lhe permite, eni' inserção no conjunto que foi 
votado por-voto qualificado, então, a Mesa vai ter problemas! 

É uma interpretação que tenho, Sr. Presidente, infeliz
mente, discordante da maioria da Comissão de Constituição 
e Justiça, e que não acredito que ela possa nos permitir, com 
tranqüilidade, essa votação; porque~ são dois casos em que 
o Plenário do Senado hoje vai incorrer. Um primeiro caso 
que é admitir uma interpretação equiVocada em relação à 
Mesa; e o segundo, é permitir que; por uma Votãção-simples 
aqui, se possa caracteriZar que uma màféria "que exige-quorum 
qualificado possa ser reinserida. 

Eram as duas questões que levantava, até mais como 
questão de ordem a V. EX' 

O Sr. José Fogaça - Sr. Presidente, peço a palavra, 
para encaminhar a votação. Serão apenas duas palavras, não 
mais do que isso, uma vez que o Seiiador Elcio Alvares já 
teve a oportunidade de fazer a sua intervenção. 

O Sr. Eldo Alvares - Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar, por não ter ainda encaminhado a matéria. 

O Sr. José Paulo Biso)- Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Tem a pala
vra o nobre Senador José Fogaça. Ein segUida, falarão os 
Senadores ElCio:Alvares e José Paulo Bisol. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Para encaminhar. 
-Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,_ Srs .. Senadores 

estou, neste momento, com uma certa difiCU~d4de Para cot0c3; 
a questão com a mesma clareza e a mesma veemência já 
aqui interpostas pelo Senador Cid Sabóia de Carvalho, mas 
vou tentar fazê-lo, porque me parece que não estamos apenas 
discutindo um problema regimental. Está em jogo uma ques
tão de mérito. Essa decisão regimental vai produzir conse
qüências de mérito~ e é por -ísso que a matéria

7

-suscita todo 
esse debate tão acalorado e, ao mesmo tempo, inteligente 
e criativo. 

Eu só gostaria de dizer duas coisas. Primeiro, que real
mente há três tipos de destaque. Mas nem todos_os destaques 
produzem o mesmo efeito regimental. . 

Quando se pede destaque para votação em --separaâo, 
não_ se aprova o texto objeto desse destaque._ PQrtanto, a 
matéria, ao ser aprovada, não é aprovada incorporando o 
texto destacado. 

Quando se pede destaque para rejeição ou destaque para 
aprovação de emenda, evidentemente a matéria já está incor
porada ao texto. E quando o Senador Jarbas Passarinho usa 
a expressão "ressalvados os destaques", gostaria que S. EX' 
a entendesse como eu a entendo. "Ressalvados os.destaquesn 

_ ___significa ressalvadp o dirc;:ito d~ destacar, ressalvado lr direito 
de pedir uma votação específica da matéria. Como ela já 
~ons~a do texto, como ela já está incorporada ao texto, quem 
q1:1is~r ~etjrá-la - porque já foi votada - terá que obter 
-OS 41 votos necessários. -

Parece-me que isto-é o que, lisamente, se percebe na 
interpretação do Regimento. E quando se diz "ressalvados 
os destaques .. , não significa que a matéria já não esteja incor
porada. Ela já está lá, incorporada e aprovada. O que se 
garante ao Plenário é o direito de votar um destaque: o direito 
de votar uma emenda por rejeição ou uma emenda de apro
vação. 
- De modo que nesse sentido é que faço uma Observação 

.crítica e contraposta à observação do Senador Jarbas Passa
·rinho_. O destaque para rejeição exige 41 votos positivos em 
seu favor para extrair a matéria do texto. Cas_o contrário~ 
não produz o efeito desejado. -

. O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Elcio Alvares. 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. Para encaminhar. 
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, o Senador José 
Paulo Bisol e outros Colegas estão qu~rend_o _ susteQtar um 
-determinado ponto de vista. Como sou votO solitário, solicito 
à Mesa o obséquio de inscrever-me .em último lugar para 
encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)-V. Ex• será 
atendido. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador José Paulo Bisol. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB - RS. Para encami· 
nhar. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senado
res, acredito sinceramente que a questão está mal equacio
nada, e tal como está, será mal decidida. 
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Vou pedir a especial atenção do _Senador ·Jarbas Passa
rinho, porque a questão é meramente lógica~ não e!lvolve 
nenhummérjto .... , , , . • . · • ·-·:_.·- : -~-_:_ -

S_uponhaf'!l.QS, Senàdor ]arbas_PasSàririh:O~-q~~. este 1h;ro 
aqui seja o ·códig<?. P,ep:a(.'~~po:n.h~rnpS'que, ~le: in,sV"a, no 
seu art. 121, a expressão: ."Matar alguém. Pena, reclusão 
de 6 a 20 anos". E à ~mai'gern- a· edição ·coloque o nomem 
juris- o nome de direito do_delito- e esçreya bQm_icídio. 
Agora suponhamos- porque até agora! na verdade_, o_ Código 
Penal contém isso -qUe rto-árt. 192o Código Penal-eScrevesse 
assim! ''Tirar-a Vida __ de_._a_lguém-~já iião é-mãis fuatai",----a}gué~. 
Pena, detenção _,e não·_mai:S ·reClusão ---:- ·cte dois meses. a 
um ano". · · I I • ' ' • ' · 

O que terla acontecido? Teiiã Ocófrido qUe;:. no mesmo 
Código, teríamos-dois' diSpósithfoS ·sObre o inesmo fato jurídi-
co, atribuihdo conseqüêilciáS jUrídicas diferentes. - · 

Quando, num ordenamento jurídico, dois dispositivos, 
da mesma grada hierái'qUica, horizontalmente da mesma valia, 
apresentam incompatibilidades lógicas, iSto é, incompatibi
lidades horizontais, o- õireító ·teiii hiéiõS- para·aize-r qual o 
dispositivó 'que preValece;- porque·, quando ·alguém mata _al
guém, o juiz nãO vai saber _se vai apHcar o att. 121,_ Cuja 
pena é a reclusão de 6 a 20 anos; oU: se Vai :ãpllcSai õ~ ãrt. 
192, cuja pelia é a detenção de 2 me:ses a·1 ano. _Eritão, 
o juiz p'recisa ter um Ciitério para"'sà.bei qual dos dois dispo
sitivos contraditórioS ele deve aplicar. Essa é a situaçãO que 
estamos discutindo. _ _ - _- _ 

Veja, nobre Senador Jarbas Passarinho, o Reginiento 
prevê três destaques: para conStifuii .. ptOjeiõ-ã.Utônomo, para 
votação em Separado e pata a'prôVáção ·oti' rejeiçãO. E o Regi-
mento prevê tambénl eineildas·stip-ressivas. ,-;- "- · 

Agbra, preste bem atenção; Sena-dor Jarbas Passarinho, 
emenda supressiva e destaque para rejeiÇ"âo'sãõ à híe"sma'coisa. 
Aqui está a questão fundamental:_ pata: ó m:esinO fãto·, O Regi
mento tem 'duas denominações· diferente~; ÇoiS nomen jnris, 
duas expressões léxicas, verbais, diferentes. Para a emenda 
supressiva, Senador Jarbas Passarinho; quem a interpôs pre
cisa obter, ·no caso de lei complementar', a votação éxigida 
para a lei complementar. Vou repetir-isso, ·porqUe é funda
mental:· para uma emenda süpiesSiVa;que· é a ri:lesma Coisa, 
o mesmo ato, o mesmo suporte fático abstrato--:- para utilizar 
a expreSsãO· de Pontes de Miiarida - estão sendo ~gidos, 
no caso de lei complementar, 41 votos, e o destaque para 
supressão, que é a mesma coisa. não tem essa·e-xigência: Quer 
dizer, estamos, para o mesmo fato, pâ.ra o mesmo suporte 
fático, atribuindo duas conseqüências jurídicas diferentes, o 
que é um absurdo. 

o Sr. Epitacio Cafeteira --senador José Paulo Bisol, 
V. E~ me concede um aparte? 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Ouço V. EX', Senador 
Epitacio~Cáfeteira. - ____ - _ ---.---~-. 

o Sr. EPitacio Cafeteira ~ Nc:bre senado~ -~osé Pa':lo 
Biso!, p-rocurei o Senador Iram ~at:!l!V~!_ que prest~m a sessao~ 
Agora mesmo, fiz uma pergunta a S. EX' Pergunte~-lhe:_ S~na
dor Iram Saraiva, na hora da votação da maténa pnl?-Clpal 
v. Ex~ colocou-a toda ~m _votação ou colocou a matén.a em 
votação, menos os destaques ~.ara ~_en;:m votado~ depo~s? S. 
E~ me respondeu o seguin~e: Mandei coloçar_ a mat~!l~-~- _ 
votação, ressalvados os destaques.",~' se ~oram re~alvados 
os destaques, conseqüentemente, a matén~ não fot votada. 
A matéria foi votada n~ hora da votaçã~ da ~~e~~-~ ~nt~o. 
eu diria a V. Ex~ que a matéria não teve quorum para ser 

aprovada e nem para ser rejeitada: Gostaria, Senador_ ~i.sol. 
de ouvir a fita para saber o que fot colocado em vota_çao. 
, ' _. OSR. JOSÉ PAULO IÍISOL .:_Nobre Senador Epitacio 

Cafeteira V. Er não está opondo nenhum argumento contra 
o qué est~u dizendo, é precis~ agua!da{ a cônclusão do meu 
pensamento. o que estou afirmando é que.? ~esmo_orde_na
mento jUrídico não -pode conter duas propostçoes com o mes

. mo suporte fático abs_trato, isto é, relativamente ao mesmo 
-fatO, prevendo conseqüências Jurídicas diferentes. . .. 

· S_e- V. EX' tem-que aplicar dois dispositivos sobre o mesmo 
fato e- as conse_qüêili::ías jUrídicas sãO- diferênt~s. em primeiro 
lugar, V. Ex~ está diãnte de uma impossibi~idade lógica: ou 

· -3.pfica' ufu e deiXa' õ ·outro de lado; ou aphc_a o que. detxou 
- -de lado e deixa O-primeiro. É essa a questão. 

Isso que V. Ex~ acabou,9-~, f~lar já foi interpretado pelo 
nobre Senador José Fogaça. Destacar ·não sig_nifie3:_o qu_: ~
Er está dizendo. Confórme o dest~qUe, ele pode _constltutr 
projeto autónomo, não vai ser mais votado; ele pode ser para 
votação em separado, aí é preciso ~uorum; e el~ pode_ ser 
para rejeição ou aprovação, aí é pre~so :o quo"!m tambem. 
· _ O que ç_stou dizendo _é que a mterpretaçao de V. EX" 

~ ~es!ãbelece duas-c.onseqüê-ncias juríc;ticas:_diferente~ para a ~es
ma h~pótese d~ f~t,o. _Destaqu: _para rej~iç~o ..:- is~o ~_'-~ue 
é i~portante, Senador Cafetetr~ --'-:e e~e-~tl~ su~~~s,st_v~ é 
o mesmo fato com nomes diferentes. É só 1sso. Se ê o mesmo 
fato, não posso atribuir conseqüên~iaS 'júiídiCas diferentes. 
E, Se para a emenda supressiva preciso, em :aso de lei comple
mentar, de 41 votos no Senado Federal; entao, para o destaque 
para a rejeição também preciso de 41 votos porque é a mesma 
coiS~l 

O Sr. E pita cio Cafeteira - Posso fazer uma pergunta 
a V. EX'? 

O SR. JOSÉ'I'AULO BISOL -:FaÇa; nobre Senad.ox_. 

O Sr. Epitacio Cafeteira- Quando a matéria dest,acad_a, 
seja_ para rejeição_ •. s,eja para votação em separado .• ela nao 
é vOtada. É preciso -ficar daro:Havendo o destaque e SC:w·· 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Desculpe, Senador Cafe
teira. Se V. Ex~ faz Um destaque para rejeição~ é põrque 
a matéria foi antecipàdamente aprovada; mas poderá ser rejei
tada se_ o seu destaque for aceito. 

Mas essa não é a questão. 
O Sr. Epitacio C.Ceteira- Essa é exatamente ~ perguilta 

que _estou fazendo. Diz o nobre Senador Ira~ Saratva_. .. 
-o 'o SR. JOSÉ PAULO BISOL .,..Comecei o meu pronun· 

-CiamentO-dizendo que a questão. está mal equacionada. 

. o Sr. Epitacio Cafeteira- Temos que ouvir a fita para 
saber o ·que votamos. 

O SR. JÓSE PAULO BISOL _,. A equação correta é 
a seguinte: se destaque para Ú!jelçã() e emenda supressiva 
são a mesma coisa precisamos para ambos 41 votos e~ ~so 
de lei complementar. Não posso estabelecer. conseq?en~tas 
diferentes para o mesmo fato. É ~_ntestáveltsso? Pnmerro, 
pergunto: é contestável que e~enda supressiva e destaque 
para rejeição sejam a mesma ço~:_sa, o _'Çle~mo fato, o -~e~~o_ 
suporte fático abstr_ato? É o mesmo. ~I!tao~ ~-o~o é qlle ~?u 
exigir 41 votos para a emenda e não vou ex_..gu· ~1 votos para 
o destaque? Eles são idênticos -nem são tdênttcos - , eles 
são a mesma coisa. - -

- · · O Sr. Jaroas Passarinho- Permite-me V. EX' um aparte? 
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OSR. JOSÉ PAULO BISOL-Com prazer, nobre Sena--- o Sr. Jarbas Passarinho- Mas, no momento, o que eu 
dor. -diria a V. Ex~ seria exatamerite essa diferença. O que eD.tendi 

O Sr. Jarbas Passarinho - Eu tenho que me desculpar 
com o Senador Cid Sabóia de Carvalho porque-no encaminha
mento de votação não há possibilidade de se conceder apartes. 
Mas, como V. EXf concedeu um aparte ao Senador Cafeteira, 
eu gostaria de ter a mesma opdrtui1idaçle. - -

O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Mas é melhor, Senador 
Jarbas Passa_rinho, decidirmos bem esse ~~sl!n!_Q, porque não 
é só uma queStãO relativa à Lei Orgânica -do MinistériO Públi
co, é uma qoestáo relativa a tod~ lei compJeptentar._ 

O interes-sante é titie no caso-da última Emenda Constitu
cional que votamos, __ para a_qual era exig:id~_~m quintO_ dos 
votos, exigimOs ·para ·a rejeiçãO e pará. a votação em separado 
o mesmo quomm. Não sei por que tratar de modo diferente 
esse caso da Lei Orgânica. Qual é a rãiãO? -· ---- · 

A Mesa anterior decidiu ess~ _questão de uma forma dife
rente, e nós recortemos. ~-Mas, a Mesa atual __ já __ de~9~u. que, 
na Emenda Coi1Sfiti.Ici0n31 que votamos; a ínterpretação nõssa 
era a correta, e assim foram contados_os votos. Então,_ pergun
to: por que rto caso- da Lei Orgânica do -Ministüio Público 
vamos dispensar um tratamento diferente, se a Mesa ã.tual 
já consolidou essa decisão, e a consolidou de ·modo certo? 

O Sr. Jarbas Passarinho- Peilnité-me V: EX~ um aparte? 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL -Com prazer, nobre Sena-
dor. · · -

quãndo votei é que_-o_Senador Marco Maciel tinha pedido 
que essa. matéria_ se_ separasse do conjunto para ser votada 
em separado. S. Ex•, então, pediu que a votação fosse para 
a rejf:ição.- Orã.; dentro daquele quadro que cheguei a imaginar 
para V. Er, vamos colocar matérias corit doz.e votos, por 
exemplo, dentro de um conjunto _que só foi -api"ovãdo com 
-41. Peço a V. Ex~ que raciocine- Sobre isso. - -

O SR. JOSÉ PAULO BISO L -Não possollceitar o argu
mento de V. EX\ senador Jarbas Passarinho, porque não 
posso ~o_tar o que não foi proposto, só posso votar o que 
está na proposição. O destaque feito foi para rejeição e não 
um destaque para votação em separado. Não posso votar 
em intenções, nem que sejam boas. Tenho de ser processua
listicamen(e_claro: o que estou votando? Estou votando uma 
proposição com fundamento_ no art. 312, alínea c, quer dizer, 
destaque para rejeição. Bom, destaque para rejeição é igual 

__ g_ emenda supressiva. Se para- emenda supressiva é preciso 
41 votos, para o de_staque de rejeição é preciso 41 votos. -

Consi<)ero essa lógica simplesmente imbatfvel e aguardo 
__ co:ptestação~ Estou p-rontó para mudar a minha opinião. __ _ 

Agora, vou dizer uma coisa importante: nós ptesumimos
que o legislador seja decente, quer dizer, não há no mundo 
tim ·so DireitO que_ admita a possibilidade de duvidar da digni-

, .dade, da responsabilidade e da decência do legislador. Conse
qüentemente, não posso dizer que o legislador criou um artifí
Cio~ isto é, que exigiu para a emenda supressiva 41 votos, 
ao caso de lei complementar. Nesse caso seria um artifício. 
O legislador não pode ser um criador de trampas. _ 

Esse argumento que ouvi na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania é absurdo~ Acredito que existam legisla
dores incorretos. Mas o intérprete não pode concluir que hou
ve um artifício, uma trarripa do legislador. Ele tem que inter
pretar segundo o bom senso e a correção. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Prí~éir9, quero dizer Que, 
quando fiz o encaminhamento ainda há p()~CO, disse_ que t~ría
mos que fazer uma diferença entre um raciácíniO léxico e 
um raciocínio lógico. V. Ex~ foi para o-raciocfuio lógico, -no 
qual lhe dou inteira razão. Não posso-ter-uma diferença para 
a emenda destacada para a rejeição ·e o destaque para a tejei
ção, que corresponde à_ emenda supressiva. Estot.i interpre-
tando qual foi a intenção do CongressiSta, "do Senador no O Sr. Jarbas Passal-inho - Mas é nesse- ponto, o do 
caso, ou do grupo de Senadores que apresentou a emenda. bom senso - já que V. Ex~ pediu, com essa abertura de 
Nesse ponto, discordo humildemente de V. Ex~ e dos Sena- umhomemprofundamenteinteligentequeé,quefossecontes-
dores José Fogaça e Cid Saboia de Carv~I:tto. Não consideraria tado, é nesse argumento que me fixo. Quando fizemos a vota-
matéria votada. Ela estaria votada, se eu tivesse - aí sim ção aqui - e insisto, a -matéria destacada, para mim, não 
- colocado a emenda. Se eu tivesse apresentado uma emenda estava votada; ela estava destacada, esperando votação; ape-
para ser destacada - embora o raciocínio lógico de V. ~x•_ nas, talvez, equivocadamente se tenha posto o nome de desta-
esteja perfeito na coincidência dos efeitoS --. o df:staque que para a rejeição, essa matéria que foi separada recebeu 
ressalvaria a emenda. No caso, não. O que entendi da coloca- 41 votos? V. Ex• sabe_ que não. Ela não recebeu em seu 
ção do Senador Marco Maciel é que S. Ex• pediU o destaque, favor 41 votos. Então, ela vai beneficiar--se do artifício -
desde logo, para a votaçáo da matéria. Eu daria o nome não estou me referindo a nenhum tipo, com-o-v. Ex• chamou, 
a esse destaque de "destaque para votação em separado". de argumen!Ç) malicioso, seja lá de quem fosse. Não, não 
O que isso significaria? Votado o conju,nto, não é__ aprovado estou me referindo a isso, mas sim à necessidade de qUe uma 
na íntegra, porque há matérias que pedi que se aprovassem matéria tão importante como essa, que exige lei COIJlplementar 
separadamente, separassem ou rejeitassem. V. Ext, assim co- p3.ra que ela esteja inserida no conjunto, precisa ser votada 
mo os outros Srs. Senadores, baseia-se exatarnente no fato pelo mesmo quorum do conjunto. E, como se separou para 
de que o Senador Marco Maciel pedindo a rejeição é a ele discutir essa matéria, é_ como se eu dissesse!: esta parte eu 
que cabe rejeitar. É esse o argumento lógico que V. Ex• concordo, esta aqui não; vamos discutir, vamos ver. Então, 
coloca, e concordo C()ID ele. No caso de uma_e_l_llen4a, em_bora __ para que esta parte pudesse também voltar a inserir o texto 
figuras diferentes tenhãin a mesma cons~qüência- concordo - no todo, precisava ter o mesmo tipo de votação que teve 
novamente com V. Ex• - teria uma emenda de matéria já anteriormente. 
aprovada. Nesse caso, não. Pedia-se, cautelarmente,Jiue esta 0 SR. JOSÉ PAULO BISOL _v. EX' está cometendo 
matéria aqui fosse discutida separadamente. Es_sa é a dite- 0 mesmo erro de interpretação do Senador Epitacio Cafeteira. 
rença. " ___ Uma _coisa é a votação em separado; outra coisa é o 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Compreendi o-queV. destaque para rejeição. Quando eu faço um destaque para 
Ex• disse, só que não posso concordar com os seus argumentos. a rejeiçãO, a matéria está admitida, mas sujeita à rejeição. 
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E quem quer vê-la rejeitada, tem que arrumar 41 votos. E 
diferente, senador Jarbas Passarinho, e precisamos estabe
lecer claramente essas diferenças para acabar com os equívo
cos. Se rejeição e votaçãO eíri separado fossem a mesma coisa, 
não haveria sentido. 

O Sr. Jarbas Passarinho.- o Eu não sustento que seja, 
de modo algum. Sustento, como V. EX', que não é a mesma 
coisa. Apenas considero que, por um arti_fíció, o que aconteceu 
neste plenário é que nós vamos, ~provando o parecer do ilustre 
Senador Josaphat Marinho, inserir uma matéria qu~ nã? teve 
a votação que o-ConjUnto da matéria teve. 

O 'SR. JOSÉ PAULO BISOL -Teve. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Não, não tcive.-Não foi votado 
daquele modo, Senador ~o.sÇ __ ~aUio ~!sol._Eu intet-p_~~t_<?·g__~e 
o destaqu_e solicitado, naquela ocasião, foi para diZer: eu apro
vo esta matéria, e esta-vou_discutir separadamente. 

O SR. JOSÉ PAULO BISQL - Não consegui me fazer 
claro, Senador. Não,3Sso_ pode até ter sido intep.ção dele, 
mas não foi o fundamento. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Pois é, aí sim. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL ,.-Mas eu não posso decidir 
por intenções, nem V. Ex~ Temos. que decidir objetiVamente. 

Ag01:a, o_ ·destaque para votação. em sep3;rado. iJ!lpôrta, 
uma vez aceito, que aquela matéria não _fgi vqtaq~. Mas o 
destaque para rejeição, que é igual à emenda supressiva, sup6e 
que a votação_foi feita, tantO é qhe vou rejeítãr. Não posso 
rejeitar o_nada; não posso rejeitar o que-nãO eStá-ali. 

OSr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. EX'' um apárte? 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Com prazer, senador 
Jutahy Magalhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Era exatamente is;;o o que 
eu ia dizer. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Vou rejeitar porque está 
ali, consecjüeO.teinente;·o raciocínio de V. E~. bem como 
o do Senador Epitacio Cafeteira, está equivocado, porque 
está confundindo o_ destaque para rejeição com o destaque 
para votação em separado. E o destaque em questão é para 
a rejelçá07 e-, =cõinõ·--tal, é para a rejeição- do que __ ~tá. &li, 
isto é, do que está no projeto. 

Preste bem atenção, Senador, pois isso é muito impor
tante. É por isso que a ·nossa interpretação supõe uma igual
dade entre o destaque para a rejeição e a emenda supressiva. 
Se o destaque para a rejeição separasse a matéria do texto 
global, aí sim, V. Ex• teria razão. Acontece, porém, que a 
rejeição é uma espéCie, de acordo com o Regimento, diferente 
daquela do destaque para votação ·em separado. Tanto é que 
a rejeiç-áo eStá na alínea c e o destaque para a votação em 
separado _está na alínea b. Não podemos misturar as espécies. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Não sei se V. Ex• concordaria 
que se o destaque para a votação sem separado tivesse sido 
pedido co_rretamente, não teria havido 41 votos a favor. 

O SR. JOSÉ PAULO BISO L-" Isso está fora de discus-
são. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Então, beneficia,;.se o argu
mento de V_ Ex• 4e um .equívoco possível da forma de pedir 
o destaque? 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Não. V. Ex• está formu-
lando uma hipótese. - ----

O Sr. Jarbas Passarinho-- Não teria 41 Votos a favor. 
O SR. JOSÉ PAULO BISC)L- V. Ex• agora me lembrou 

'um detalhe: acho que uma votãçâo iniCiada não pode ser 
suspensa e prosseguir·nurila outra Votação. Precisamos ler 

-melhor ·este Regiiriento aqui. 
Se, feita a votação do texto, não- hou_ver quorum para 

votar os destaques e as emendas,_ tenho a Impressão de que 
fíca sem- Validade a votação inicíàl; e, na próxima sessão, 
tem que ser reiniciada a vOtação, _porq\le destaque é uma 
cois_a que ~e faz na hora. . _ . _ 
, , , .. v:.- EX" pode ler so.bre isso, não tenho tempo agora para
fazê-lo._S_ã_o questões_ que levantamos na hora:.enunciada a 

~ Jii6p0Síçáb~ alguém faz o dest~que. Tanto _é que ~ destaque, 
a· rigor, nasceu no Regimento Imperial,_quando ocorriam as 
Votãç-ões de emendas em conjunto._ Então, .Para evitar que 
a minha emenda fosse votada em coQ.junto, pedi o destaque 
'Para que ela Saísse da votação conjunt~. Esse que é o sentido 
do destaque. _ 

,Agora, V. Ex~ há de concordar ç_o)lligo: acho que é má 
política, é sorrateitÇt - os uruguaios diziam ~·hecha la !ey, 
hecha la trampa"-. Então isso aí foi feito para "trampã". ~ão 

·é possível então que.eu, tendo direito a uma emenda supresstva 
que vai decentemente exigir o quorum corresp?':'-de~te ao 
tipo de lei que se está considerando, faça arttftctosamente 
1;11p. destaque para rej~ição que não_ precisa mais do quorum. 
É o cOntrário. 

Estou achando ·que parã. mexer nW:ii pi'Ojêtó- qu_e exige 
determinado quorum é preciso o quorum. exigido. Quer dizer, 
se o todo exige 41 votos, a parte também. Esta é a idéia 
básica, e é isso que, tem que ser assentadQ. _ . _ _ ... 
· -Todavia o qu~ não podemos é permitir -V. EX" e os 
Sr::;._ Sen~dores vão. m~ perdoar a franqueza com que vou 
dizer isto - a esp.ei"tei:à polítiCa, permitir um· "estelionato". 
Quer 'dizer, de repente retiro um texto, t:syazio o quorum 
e v_ou_preparar as coisas, articuladamente, lá fora e, no retor
no, f~ço a votação: reinos que tomar mais francas, mais aber
tas, mais claras as nossas ... 

o Sr. Jarbas Passarinho- Este não é o caso, não é 
Senador? Nenhum estelionato~ nenhuma esperteza com ''s". 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL -Não. No caso, não houve 
·esperteza porque ... 

O Sr. Jarbas Passarinho- Poderia-haver até a suspeita 
contrári"a, de que a espeneza se beneficiou de uma má coloca~ 
ção léxica daquilo que foi colocado. Veja, V. Ex• quando 
diz que as duas figuras regimentais do processo legislativo 
são iguais nas suas conseqüências, para ril.im; com a expe
riência que colhi aqui -e que pode estar totalmente errada, 
ao longo de todo esse tempo, há uma grande diferenÇa. 
Porque quando coloco uma emenda, ou quando faço urna 
emenda, ou quando apresento uma emenda a um projeto, 
aí sim, o projeto foi aprovado hó todo e agora quero emen
dá-lo, é evidente que eu considere que a parte fundamental 
já foi aprovada. Ma-s qtiando, ao contrário; peço destaque 
para votação em separado, eu estou dizendo que vou aprovar 
a mátéria, menos -_issO. 

· O,SR. JOSÉ PAULO BÍSÓL ~Mas-isso na alínea b 
não é a alínea c que estamos discutindo. 

- O Sr. Jarbas Passarinho- Quanto a esse ponto, eu 
me rendo. O argUmento final, para mim, é o seguinte: quem 
solicitou' a colocação da palavra ''rejeição", no caso, condq_ziu 
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a esse tipo de argumentação. Mas se tivesse havido as votações 
em separado, para reinseri~Ia seríam necessários oS mesmos 
votos do conjunto, que foi com voto q'ualificado. E naquele 
dia não haveria. Entende V. Er que, Uma vez aprovado o 
todo, não havendo mais quorum-para votãção, Por uma man·o
bra de retirada de bancada,_geve_~se votar Qe novo ,o pn~eiro 
texto já votadO.- Acho que aí- peimitá~ine ·ctivergír de V. 
Ex~ ~ deve-se suspender a sessão, evidenteme_nte_, porque 
ela não pode continuar sem quorum ~ a votação não pode 
mais ser interrompida-, e deve-se começar a partir do ponto 
em que ela não teve solução. 

O SR. JOSÉ_ I>AIJLO B!SOL :__ Isso é uma questão de 
futuro. O importante é _que os Senadores Cid Saboía de Carva
lho e José Fogaça -deixaram ctaro,_em seus pronunciaffientos, 
que a diferença·e-ntre as alíneas b e c, dO árt. 312 é exatamente 
esta: se destaquei pata- Votar em sepâi-ado, qu3~d~_ VO~~! _o 
texto do projeto;n·ão votei o que foi sepa_rado; IDas se desta

. quei para rejeição, Votei o_ texto que ficou sujeito· à rejeiçã-o. 
Nesse caso, para: a' votaÇão da rejeição teril qUe hã ver quorum. 
Esse é- o caso do- re·c~:~tsb. N~o há ·mais re-tQIT!õ _lógiCo-:~ o

texto, aí, foi ietírado pela Mesa equivocadamente. Na verda
de, o texto havia sido _\!O!ado ao ser _yotado o te;tq __ gloQal, 
e, para rejeitar o destaqUe. era necessáfio--võLaÇão semelhante 
à exigida para ·a· emenda supressiva, isto é, 41 votOS. Nao 
obteve esses 41 votos, e a conseqüência ló_gica é qu~ esses 
dois dispositivos sujeitos à reje1Ç3.o hão (ofáln iejeitádcis. As
sim, eles têm que estar no te;Kto._ Precisamos _de um certo_ 
rigor regimentai n_essas questões porque, dependendo dos in
teresses, vai-se- interpretar de· uma maneirá numa oportuni
dade e, em outra, diferentemente. 

Insistimos que se aproveite esta votaÇão, para que decida
mos, de _uma vez por todas, o seguinte: Regra 1 -_quando 
se _tratar de destaque para votação e~ sepaiado, a votação 
do texto global não inclui O que foi separado; Regra 2-
quando se tratar de destaque para rejeição,-a VOfãçaÕ=In-CIUi 

todo o texto. -
Isso é fundamental, mas a parte do destaque ficou sujejtQ _ 

à rejeição. Isso significa que, para ser· tejêítãâa a matéria, 
corno acontece_ n'a emenda slipresSiva, o autor do destaque 
precisa alcançar o mesmo quorum exigido para a lei de que 
se trata. No caso, é uma lei complementar. Para rejeitar o 
destaque. precisava-se de 41 votos. É unja questãq de_ lógica 
matemática. Irisisto nesse ponto porque as pessoas se deixam 
levar por digressões, hipótese_s e inclina_ções e la,rgam çle la~o 
o rigor lógico. · · _ . . _ ... 

O único argumento que ouvi coqtrà foi O de- que o nosso 
Regiritento conteria um artifício. Volto ·a lembrar que é proi
bido, eticamente, supor que um legislador crie artifícios e 
trampas. Mesmo que seja um legislador-sem caráter, o intér
prete é obrigado a fazer a hermenêutica do texto como se 
ele fosse sério e não admitir Que ele t~nha criado ~1!1 artifício. 
Assim, o artifício é elidido através da interpretação. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, espéro que, _daqui para 
diante, todos os destaques para rejeição sejam tratados como 
as emendas supressivas. porque os dois fatos são um só. Não 
podemos atribuir, logicamente, conseqüências dife_rentS!S para 
o mesmo fato- o que é um princípio -universal de Direito. 

Assim, o recurso foi muito bem decididç:t pela Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania. Vale dizer, a Mesa ante
rior interpretou a votação equivocadamente, porque o desta
que para rejeição do eniiriente Senador Marco Macíel não 
alcançou os 41 votos exigidos em todas aS hipóteses de desta-

que para rejeição ou de- emenda s~pre-ssiva relativa a -lets-
complementares. _ _ ... 
- -- O Si-. AffonSo"CS:margo--Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. JO~É PAULO BISOL -Pois não. 
o Sr. Afl'ons(, Camargo ~· ~ Senador José Paulo Biso!, 

esSe assunto é tão polêmico que o estamos discutindo até 
agora. É uma discussão altamente produtiva. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Não é polêmico, Senador. 
EU âcabo de dizer que um mesmo fato não pode ter duas 
conseqüêricias diferentes. 

O Sr. Affonso Camargo -Polémico rio sentido de que 
há idéias diferentes no plenário. Eu queria dizer inclusive 
que concordo com o racibcíniõ -de V. E~ Essa discussãc;> é 
frutífera porque vai evitár outrãs diScussões no fUturo. Eu 
me apego exatamente às alíneas b e c. A alínea b se refere 
à votação em separado; logicamente, a alínea c não trata 
da votação em separado, e, não sendo em separado, ela é 
em conjunto; quer dizer, votou-se tudo. Então, para retirar 
alguma coisa teria que haver quórum qualifiCaôO. Para evita-r 
maiores problemas futuros, deixo para a reflexão de V. Ex4s 

__ ~ não _serja o· caso de se eliminar, do nosso Regimento, esse 
-destaque para aprovação ou- rejeição, que considero absoluta
mente desnecessário. 

O SR. jOSÊ PAULO BISQL :__Ele é desnecessário por
que já consta da emenda supressiva. 

O Sr. Affonso C amargo - Creio que deveríamos traba
lhar pelas votações em separado;_ separa, não vota e, depois, 

-=-:aprova ou rejeita aquilo que foi sepã-raâo. - - -

O SR. JOSÉ PAULO BISOL- V. EX' está inteiramente 
de acordo comigo, inclusive no que concerne ao futuro Regi
mento, em que precisamos eliminar a alínea c por ser total
mente desnecessária. 

O Sr. Affonso Cainargo - Essa é á conclusão a que 
e1,1 queria ch_egar com V. Ex~ 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL - Ficou de pé a lógica 
de que o mesmo suporte fático, abstrat<;>, não pode produzir 
duas conseqüências jurídicas contraditórias dentro do mesmo 
ordenamento jurídico, por uma questão de compatibilidade 
horizontal, no caso de regras, porque são nonna:s. no caso 
do Regimento, da mesma grada hierárquica. 

ObriKac!q, Sr. Presidente. 

O Sr. Jutaby Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar. · 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Para enca
minhar. concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Maga
lhães.. 

. . . -

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSD!l-,- BA .. Paraenca
rÍlinhar. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, procurarei 
dizer, em poucas palavras, aquilo que o Senador José Paulo 
Bisol defendeu com tanto brilhantismo. 

__ Em primeiro lugar, quem solicita um destaque para rejei
ção tem que ter uma matéria aprovada para poder rejeitar. 
Isso é claro, é óbvio[ Não se pode pedir para rejeitar o que 
não exíste. Se a matéria, para ser aprovada, necessita de 41 
votos, e foi incluída no rextQ com 41 votos, também necessita 
de 41 votos para ser rejeitada. É óbvio! Não se pode rejeitar 
com quorum menor aquilo que foi aprovado cum o· quorum 
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qualificado de 41. _No caso, o pedido de destaque não alcançou 
os 41 votos para rejeitar a matéria que estavã em-discussão. 

Por isso, Sr. Presidente, entendo que a decisão da Comis:
são de Constituição, Justiça e Cidadania está clara, correta. 
O que houve, pelo que se. pôde apreender dessa Q.iscussão, 
foi um equívoco do Senador Marco Maciel, que desejava, 
talvez, pedir um destaque para votação em separado. No caso, 
não se inclui a matéria na primeira votação, mas somente 
quando se vota o destaque. Assim, por equívoco, S. Ex~ pediu 
destaque para rejeição. Não cabe ao Plenário conhece:_ r anteci
padamente um equívoco--cometido; ele não poderia_ decid~_r_ 
nessa circunstância. Na solicitação_encaminhada à Mesa estava 
escrito que se tratava de çlestaque para rejeição daquele artigo. 

Logo_, Sr. _Presidente~ poderíamos votar porque, dessa 
discussão toda- não sei_aindã _a posição do S~nªd.o_r__Elcio 
Alvares--, conclui-se que houve um eQuívoco do Senador 
Marco Maciel. Não sei se estaria mais cm discussão a decisão 
tomada pela Mesa e reformulada na COinissãO' de -COriSfí-
tuição, Justiça e Cidadania. _ _ - ~ 

Lamento apenas que essa_ discussáo toda esiC]a' sen40 
feita em razão da Lei OtgâniCa dó -Ministério--Públ_iço~ Se 
fosse uma questão uniCãrilente reghnental, processual, já a 
teríamos votado há muito tempo; porém, está-se protelando 
a sua votação. Até hoje não puderam obter a conclusão desse 
processo em razão dessa discuss_ão- que estamps tendo. _O pior 
é que se trata de uma questão sob julgamento rio Supremo 
Tribunal Federal que não vai decidir nada; apenas está preju
dicada a Lei Orgânica do Ministério 'PUblico e a ~assa cl~cisão 
não vai ser decisiva. 

Para isso é que peço a compreens8.o dos S-fs. SeriadoreS, 
porque, se tivermos de reexaminar essa questão, vamos fazê-lo 
em outra oportunidade~ No momento, _estainós prejudicando 
a aprovação final da Lei Orgâ_nica dO- Ministério _PúblicO. A 
meu ver, esse é o caJ;Ilinho que ~everíamos seguir. 

Obrigado, Sr. Presidente.. ····· · 

O SR.. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao Senador E leio AJvarcs. parà. encaminha_!;-

0 SJ,l.. ELCIO ALVARES (PFL -ES.. Para encaminhar 
a votação-._ Sem revisão do-orador.)_"Sr. Presidente, eminentes 
colegas, a di&eussão, evidentemente, acendeu-se no rq.otl).~to 
em que as duas corre_nte~ tiveram argu_me~tos,b_rilh~n.t~_~, aqui, 
expendidos pelos Senadores que sustentaram seus Pó:O!OS de 
vista. 

Gostaria de fazer_ um re_gistro, já que sou - torno a 
repetir-o voto solitário da Comissão de Constituição,.~ustiça 
e Cidada_nia:_que não tenho outro objetivo senão o~~ discutir 
o problema regimental. _ . . 

Não tive contato com nenhuma das partes. A questão 
do Ministério Público foi conduzida de forma brilhante pelo 
Senador-Amir Lando. As colocaç_óes_-que_f(lç_o, se n.ãO fórem 
juridicamente perfeitas, debito-as à minha interpretação res
trita, mas não sou esperto, não SOllc sorrateiro. Neste mqmen
to, estou usando apenas de um djrcitq qu_~_ me assiste. Na 
verdade, interpretei na ocasião - e _respeitei a vontade da 
maioria, fui o único voto -, mas me dando__o--º_ir_eito de, 
aqui em plenário, sustentar o ponto de vista do -vóto de esco
teiro. 

Depois que o Senador Jarbas Passarinho- falou de maneira 
tão objetiva, as minhas palavras, por certo, não iriãm-aditar 
nada de novo à matéria, pois tudo aquilo que eu pensava 

l
expressar, neste instante, sustentando o voto isolado; o Sena
dor Jarbas Passarinho já o disse. Todavia, a matéria é da 

mais alta importância, não em razão da matéria de mérito 
em si, mas, exata)llente, em relação aos. aspectos processuais. 

Sr. ~resid_ente, lo_gicamente, eu gOstaria, neste instante 
-:-. _não voU reietii O meu voto que se· enCoriira incluído 
na Ofdeni do Dia, portanto, do conhedinento de todos -
,de apenas aduzir algumas razões que-considero importantes 
à guis~ de um debate, o- maís -elevado possível, para ficar 
registrado nos Anais da Casa_. _ __ _ 

A questão do "buraco negro" é importantíssima; o Minis
tr_O J:a~Q.'!-~- Passarinho falou a respeito e levantou a hipótese?" 
_inclusive, lateralmente, de que Se -tivermos 40 votos a favor, 
contra 1 abstenção, em raZãO da maioria de 41, teremos um 
problema sério. o 

Nesse caso, gostaria-de comentar o art. 69, da Consti
tuição Federal, que não exige o voto da maioria absoluta 
nas deliberações sobre a lei complementar mas, apéna.S~ para 
aprováção e não toda e qualquer -deliberaÇão, o que incluiria 
rejeiçãõ, cotho prelenâe, em última análise, o Parecer da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, embasado na 
inteligência notável do Senador Josaphat Marinh-o. 

O que diz o art. 69 dá Cóil.Slitmçao? "As Leis comple
mentares serão aprovadas por maioria absoluta". 

O Constituinte, evidentemente, foi Sábio aó mencionar 
apenas a aprovação. Está rio art. 69 da Carta Magna. Matéria 
que não- alcançar 45 votos, rejeitada estará. Diversamente, 
agora, de acordo com a proposta vitoriosa da Comissão de 
ConstituiçãO, Justiça e Cidadania, o projeto de lei comple
m~ntar terá que_ ter maioria absolutã para-aprovação e também 
para rejeiç·ão, criando um verdadeiro "buraco negro", aludido 
pelo SenãdOf Jarbas Passarinho; haverá vários projetas que 
não alcançarão nem 41 votos para aprovação nem 41 votos 
para rejeição, obstruindo perenemente a pauta. Essa a hipó
tes_e levantada pelo Senador Jarbas Passarinho. 

O Sr~ José Paulollisoi- Permite-me V. EX' um aparte? 

O SR. ELCIO ALVARES - Pois não. Eu só gostaria 
_de concluir- o_S_enador Jos~_-_Paulo Bisol foi muito liberal, 
pois dentro da fase de encamirihãmentq não há_ apartes. Obvia
mente, o Senador José Paulo Bisol c_oloca_muita paixão, paixão 
com base jUrídica, é evidente. 

_, -Mas faço ape:O.as um registro resUJtánte de algumas notas 
-_qué-fíz~ lateralmente ao debate, e nisso contei com a partici
pação muito entusiástica, também, do Senador Jl,l.Jbas Passa-
rinho. É apenas um registro. Gostaria de ___ QeíX.ar claro que 
respeito inteiramente. A meu ver, a referida matéria tem 
que ser-debi:l_tida. . . ·-

A reSpeitO do problema da fita: isso deve ser levÇtdo e:m 
cOilS1~deração. _O_ Senad_or Epitácio Cafeteíra, ainda há pouco, 
fa!ava-me a respeito de uma votação prelimina{-que houve 
na-sesSão, se :hão me ertgano realizada em dezembro. No 
entanto, quero gravar esta- posiçãó, sem embargo de amanhã 
até reformular meu voto, se eritender que realmente a coloca
ção--do Senador José Paulo Bisol está no melhor do Direito. 

Estamos discutindo claramente e, no meu entendimento 
-pode até não ser-um entendimento perfeito ou juridica
mente impeCável-, votaram ó substitutivo do Senador Amir 
Lando sem matéria destacada,_ E nisso, tive a oportunidade, 
com o Senador Jarbas Passarinho, de realizar até um gráfiCo: 
a :rtfatéria destacada e o substitutivo aprovado num ponto 
e o texto do substitutivo no outro. Está na ata da sessão. 
O substitutivo foi votado sem os destaques e aprovado. É 
importante examinar, porQue tive as notas taquigráficas em 
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mãos? quando dâ oportunidade, na. ocasião, de su:;tentar o 
ponto de vista que estava~ n~quele rn._ome_p,tp, apreseõtandO 
à Comissão de Constituição; Justiça·e,Cidadania. O.destaque 
visava à rejeição; logo, ql!elh Vpt3_SI_M,concorda gue a ·maté
ria não entre no texto. Votaram 2.7~ QueQt-v9taNAO, contr:Á· 
rio à rejeiÇãO; Quer que a matéria sej3 aprovada .e i~iegre 
o texto da lei; no caso, votaram 20. . .• - ,--, .. - · · · · 

Portanto, no meu modo de ent~n_d_er,_reª-Pe_itan9o as opi
niões aqui expendidas, amatéría _n_ãcifoi_~provada de acordo 
com o art. 69 dã Constituição. Se for_incluída _no_texto, por 
força do parecer, terá sido por força de -apenas 20 Senadore~. 

Ouço o Senador José Paulo Biso I, c.om prazer, .apesar 
de estarmos em. fase de encaminhamen.to.,. , -, . -

O Sr. José Paulo BisO!- V. EX' está fazendo umiconfu
são que anterioririenté foi colocada tanibéiti, embàra jâ ·es_cla~ 
recida e até, parece-me, mudaram de opinião· a respeito._ O 
nobre Senador está considerando todos_ ·os destaques. cómo 
se fossem a mesma coisa. Não se trata disso. Há o destaque 
para a votação em separado nesse caso. Aquela parte separada 
do texto não integra a votação inicial; quando o- destaque 
é para rejeição, a parte susceptível de rejeição_ entra na vota
ção; ou seja, no caso, o~ do~s dispositivp~. _objeto do destaque 
para a rejeiçãO. receberam os 41 votQS. ntl vóf3Çã0 do· texto 
original. Não se tratava de um desta.que para vo~aÇão ·erm. 
separado, e sim Para rejeição; rejeiçã;o~SP,Se tealizà.'cjütlndo 
existe alguma coisa rejeitável no textO. Logo, já h~yía.sidó 
votado com a reserva de estar sujeita à~ie~e~ção. O aiiu"fD~nto 
de V. Ex~ está assentado num equívOCO~ o de_ pensar que 
todos os destaques afastam da votação "iniCial os textos. Não! 
Somente o destaque para votação erri Se~fado. E a éXprêssãÇ> 
está clara; o destaque para rejeição nãO~ dt;staque pa'~~- y<;>i_~
ção em separado. Logo, ao votar o_ t<i.X:tb' global, yota-$e o 
texto sujeito a rejeição. No ~o. houve 4lvotos; e a_rej~i_ç~o 
não atingiu 41 votos para superar a votaçãO-anterlOr: 

Este é o problema: V. Ex• está faZéiido u-ma corifusão 
entre votação em separado e rejeição. São duas espécies bem 
diferentes de destaque._ _ - ~ ' · 

O SR. ELCIO ALVARES - Agradeço a intervenção 
do Senador José Paulo Biso!. 

Mantenho em plenário o Voto_-qúe tlve'oPõr-tUnidade de 
proferir. Obviamente, teremos oportUnidade, no julgamento 
maior do Plenário, de dirimir de vez qualquer dúvida a esse 
respeito. . _ . 

Sr. Presidente. fiz a sustentação dentro de ur~a coerência 
e ptaria de deixar claro, mais uma·vez-. que estou inteira~ 
mente dentro do aspecto regimental. Em nenhum momento 
moveu·me qualquer sentido_ em face da importância da matéN 
ria de mérito. Penso que este registro_~ f'-lqc!am-ental, porque, 
praticamente, estamos vivendo a últimã etapa da discuss.ão 
da consulta formulada pelo Senador Cid Sabóia de Carvalho. 

~ . . . . - . . 
OSR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Srs. Senado. 

res, está em votação o item 7 da Ordem do Dia. _ 
O nosso Regimento, em seu art. 312, trata do destaque: 

"Art. 312 - O destaque de partes de qualquer 
proposição, bem como de emenda do grupo a que per
tencer, pode ser concedido, mediante deliberação do 
Plenário, a requerime·nto de qualquer Senador, para: 

a) constituir projeto autónomo; _salvo quando a 
disposição a destacar seja de projeto da Câmara; 

b) votação em separado; 
c) aprovação ou rejeiçio." 

, .-Quem lê o art. 312, em suas alíneas, encontra as três 
hipóteses para a concessão d_o. destaque: constituir projeto 
autónomo, votação _em separado e aprovação ou rejeição. 
-.-. -Mas se-'nos referirinos ao art. 314, encontraremos o se-
g~ínte:· ' ' · 

'"Art. 314- Em relação aos destaques, ob~de~ 
cer~se-ão às seguintes normas: 

................................... ~;.;;:. ..•... ~ ....• ;.:.-~.;~ .. ~ .. -
UI- concedido o destaque para votação em sepa

rado, su(?meter-se-á a votos,_ primeiramente, a matéria 
principãl e, em seguida, a destacada; 

·IV -'- a .votação de requerimento de destaque só 
envolve âecisão sobre a parte a destacar se a finalidade 
do" destaque for expressamente mencionada;" 

· ' NO iiÍ~iso· IV, exige-se a finalídade; ou seja, se é P!ira 
a rejeição-ou se é para a aprovação. Vejam V. Ex~s a situação 
em que a Mesa, pelo menos o modesto Senador que ocupa 
no momento a Presidência, se encontra. O inciso III do art. 
314 fala em destaque para votação em separado, mas ·o inciso 
IV dO mesmo artigo diz expressamente_ o seguinte: 

• 
4'A votação de requerimento de destaque só envol~ 

ve decisão sobre a parte a destacar se a finalidade do 
destaque for expressamente mencionada." 

- · O in'cisó·· IV não permitiria um simples destaque para 
vo'tàção· enl Separado? DeixeniOs o Regimento. Decidirei essa 
questão de ordem sem levar em conta o mérito· da mesma. 
Vou ater-me apenas ao aspecto formal, à maneira como o 
Regimento· determina seja feita essa ':Otação. Lamerito que 
b Presiderlte da Casa, impedido momentaneamente, não este
ja presente; eu n·ãogost'aria-de estar aqui para decidir. Mas 
proctú·arei Cúmprif meu deVer, senão com brilho, lucidez, 
pelo menos de acor~o com as minhas possibilidades. Deixe
iimS', pottarito, o Regimento, que não prima ·pela clareza, 
nem pela coerência e vamos ao art. 69 da Constituição Federal, 
artigo para o qual eu já havia solicitado a atenção dos asses
sores. 

O art. 69 foi-anteriórmente inVocado e mencionado pelo 
Sçnador Elcio Alvares. O artigo diz que as leis complemen
tares serão aprovadas por maioria absoluta. A Constituição 
exige que, para aprovação-de lei complementar, se obtenha 
maioria absoluta. Se o projeto está sujeito a uma única vota
ção, Ç simples·: nlaioria absoluta. Se está sujeito a uma votação 
suplementar - porque só aí se completa a votação - tem 
que ser, no meu modesto modo de ver, também por maioria 
absoluta. 

Vejam V. Exts, se quisermos um propósito oposto, daqui 
' a pouco vamos pedir "redestaque" para a rejeição. Se ·não 
houver- uma hipótese- alguém que queira manter, pediria 
9e!itaque, se anteciparia a Um destaque para a rejeição. 

- Tenho a impressão de que tudo se esclarece, aléJ!l d()s 
dispositivos regimentais e do dispositivo constitucional, se di~ 
ferenciarmos lei ordinária de lei que exige quorum especial, 
e, com mais razão, de preceito de e-menda à Constituição. 

-No meu modesto modo de ver, dessa maneira, podería
mos harmonizar os preceitos. E aqui não estou considerando 
o mérito, mesmo porque, se o fizesse, eu talvez contrariasse 
o meu entendimento no momento da votação do mérito. 

A Có~stituiçâo não exige maioria abSOlUta para se rejeitar 
lei complementar. O princípio bá~ico é este: e~ige apro~a~o. 
E não podemos admitir subterfúgios. Procurei sab~r o intello 
teor do requerimento do autor do destaque, que diZ: 
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"Nos termos do art. 312, alínea b do Regimen~o 
Interno, requeiro-destaque para votação em separado~·· 

S. Ex• risca e coloca·reje-iÇãô em ciín:a.' Não sei s~·le'vOu 
em conta que, rigoroSamerite, nãO pelá ·art. 312, iriv'õcadq, 
que fala em "destaque para votação em separado''-e. em 
outra alínea, ~'destaque para aprovação ou rejeição", mas 
pelo art. 314, inciso IV: 

'"IV - a votação de requerimentO de destaque 
só envolve decisão sobre a parte a destacar se a fi.D.aliw 
dade do destaque for expressamente rrten'ci~.n~da. '' 

Assim, foi necessário alterar o Regimentó ._- Como· já 
o fizemos- para estabelecer que, quando se trata de _Votação 
de emenda à Constituição, 9 destaque só pode ser para-vOtação 
em separado. A intenção foi, talvez, a de evitar esSas discos· 
sões. , _ .. 

Sendo assim, comO riãO -se-·u.Ttiffiou a· VótàÇàO ft((tU.iilO 
suplementar com maioria absoluta, quer me pare·Cer qUe essa 
matéria não foi aprovada. Se matéria de lei c.omplementar 
não é aprovada por maioria absoluta, então ela não· foi_ ap·ro.. 
vada. 

Portanto, esse destaque para rejeiçãO tem de ser interpre· 
tado de acordo com o texto da Çonstituição. Não ho_uye .~aio· 
ria absoluta. Se não hóuve maioria absoluta~ esse requeri· 
mente não. tem e não pode ter o -efeito de. supiir maioria 
absoluta para aprovar o texto. O prOjetO não---fof 'àp~Ovaçlo 
em sua tramitação. _ _ __ 

Uma emenda à Constituição preCiSa ·ser _áproVada- eíii 
dois turn_o_s, a~sim como projetO de lei complement;:tr com 
substitutivo. Embora respeite as opiniões em CQn(ráx:IP;-érlf~P.· 
do que ess.a matéria ri:ão foi aprovada, não está incOrporada 
ao texto. Lamento çliscordar c!-o pare<;:er da Conüssãó.de,. ÇóQ;$-
tituição, Justiça e Cidadania. . _ . . . . , , '·. , 

Este pensamento que estou agora manifestando, expreS· 
sei-o para ilustres e nobres Senadores, com_os quais-eU estava 
-de acordo, quando se_YOl.o.u o_roérito da m.at~ria·. ~s.(~ti prOCti.· 
rando ser, como os Srs. Senadores, sincero e leal para comigo. 

·Não posso violentar o meu enten4ii:n.ento, porque, talvez por 
deficiência, não esteja: inteiramente convencido. -

O Sr. José Paulo Bisol- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. · 

O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Estoures
pondendo a questão de ordem. Em seguida, conCederei a 
palavra a V. Ex• · .. · 

O Sr- José Paulo Bisol- Mas V. Ex• está entrando no 
mérito;-não está respondendo a questão de ordem. ---

O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Estoures
pondendo a questão de ordem e disse, meu nobre colega, 
que não quero entrar no mérito da questão .. 

O Sr. José Paulo Bisol- V. Ex~ está_entrando no mérito. 
Se V. Ex~ quiser, repito as palavras e, ainda assim, se duVidai, 
procederemos à leitura. V. E~~ est~_ dizendo que a matéria 
não foi aprovada e, portanto, não pode Integrar o texto. Tra~ 
ta~se de decisão da Comissão de Constituição, Justiça e Cida~ 
dania. V. Ex~ está ·transbordando da cotripetência da Presi· 
dência, está antecipando a votação do _Plenário .e está comple~ 
tamente errado, regimentalmente falando. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Nobre Sena-
dor, respeito a opinião de V. Ex~ -

-:· Quando ia colocar em votação a matéria, o nobre Senador 
Jutahy Magalhães levantou uma questão de ordem, exigindo 
·que à Presidência: a decidisse. Então, eín consideração, tenho 
·que--decidi-la. Lamento-estar aqui, gostaria de estar no Plená· 
rio ouvindo a deci"são de ordem do Presidente titular. 

Entendo qu~' a ina.téria não foi aprovada pelas razões 
aqui aduzidas, inclusive citei a Constituiçao e o Regimento. 
Esse o tneu modo de ver. A minha intenção era submeter 
a.questã~ de ordem ao Plenário, a quem cabe a palavra final. 
· Eu rtão aguar'do recurso; democraticamente, recorro de 

ofítío, ·não vou aguardar que_ nenhum líder recorra porque 
'POSStfestar equivocado; na minha modéstia, nas minhas limita
ções, posso não ter compreendido inteiramente, o alcance da 
questão.. ,. : . . . .. . . 
· ,_ )?~ ;~odo qu_.e, p.ps termos do Re_gimento Interno, art. 
AOS;. 

'' 

'' . ._'~Art. -1405 :........ A questão de ordem será decidida 
pelo Presidente, com recurso para o Plenário, de ofício 
ou mediante requerimento, que só será aceito se formu· 
lado ou apoiado por Líder." 

~- ::·:- ,~~~eitaÕ.do -9·eÍl("endimento dos nobres .~n~dores que 
·pe-nsam ·4~ modo contrário, vou recorrer de oficio. ;O .recu~o 
âe offció'se C:OhÍuúdé, na hipótese, com a própna votaçao 
dá m·atéria constante do Item 7 da pauta. 

Sei-_á' feita a V~táçãO em turno- Unicõ--do Parecer n9 12. 
Como- se_lê no pió~tiO- parecer, a Constituição exige o voto 
da ni:áioria absolllt~úíás-deliberações sobre lei complementar. 
Cóni esse entendiirieitio, submeto a matéria à votação_ do 
Pténário, já que ó~_~:rs~ ·senador~s estãoirite_~r~mente esclare· 
cidõs sobre a mesma. 

A matéria já foi'eflcaminhada, de modo que vamos proce~ 
der -à SUa votação .. · 

O SR. BELLQJ~,\RGA (PFL- MA)- Sr. Presidente, 
não houve uma questão .de ordem preliminar do Senador Juta
by Magalhães? 

O SR. PRESIDE)'ITE (Chagas Rodrigues) - Houve a 
qUeStão de ordem, a qual já decidi_n~ _f~rlll;a-regimental. Re
corri de ofício, ~--O: recurso, na h1põtese, confunde-se com 
a própria votaçãcuio parecer. 
- -~ Passa~se à votação da matéria. 

Em votação o pafecer da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania. . . 

Os Srs. Senadpres que o aprovam queuam permanecer 
sentados. (Pausa.) 

A matéria foi rejeitada.-

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB- RS)- Sr. Presidente, 
pediria que V. ~ procedesse à votação através dos partidos 
políticos. Se a vOtação é simbólica, que seja encaminhada 
pelos votos das lideranças. 

. O SR. ELCIO 'ALVARES (PFL - ES) -Já está decla-
rado o resultado."· - · 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB - CE) 
-Se V. Ex.• decla~ou o resultado, peço verificação de quorum 
com apoio dos Senaçlores José Paulo Bisol, José Fogaça e 
Josaphat Marinho. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Todos os 
nobres Líderes já haviam se manifestado_ sobre a_ matéria, 
de forma que é desnecessária a manifestação dos_ nobres Líde
r~s-.-
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O nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho requer verifi: 
cação de votação. - -

É regimental o requerimento de S. Ex• pois conta com 
o apoiamento dos nobres Srs. Senadores José Fogaça, José 
Paulo Biso! e Josaphat Marinho. --

Será feita a·-veritlcação solicitada pelo nobre Senador. 
A Presidência constata a evidente falta de quorum para 

votação. Em conseqúêncfa, suspenderá a sessão por dez minu
tos, acionando as campainhas para a chamada dos Srs. Sena
dores a plenário. 

Solicito aos Srs. Senadores que se encontram em seus 
gabinetes ou nas comissões que venham -ao plenário a fim 
de participar de importante votação.--- -

Está suspensa a sessão. 
(Suspe-nsa às 18k25min, a súsãO-_.-t reaberta às 

1Bh50min.) 

O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Está rea-
berta a sessão. · · 

A Presidência vai proCe-der à verifiCaçáo soiidt3âa. 
Peço aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares. 
Os Senadoies- qUe ~provarem o parecer' da Comissão de 

Constituição, Justiça e Cidadania votarão "sim". 
Os Srs. Senàdores já podem votar. (Pausa) 

(Procede-se à votação.) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:. 

Affonso Camargo 
Cid Cal'Vaihó · 
Francisco Rollemberg 
Josaphat Marinho 
Magno Bacelar 
Ney Suassuna 
Paulo Biso! 
Ronan Tito 

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES: 

Áureo Mello 
Divaldo Suruagy 
Élcio Álvares 
Henrique Almeida 
Levy Dias 
Lucídio Portella 
Odacir Soares 

O SR. PRESIDENTE _(Chagas Rodrigués} - Votaram 
SIM 8 Srs. Senadores; e NAO 7.

Total de votos: 15. 
Não houve quorum. 
A votação da matéiíà fica adiada e, em cqnseqüência, 

também ficam adiados os itens 11, 10, 2, I, 3, 5, 6 e 8 da 
pauta. 

São os seguintes os itens acfl:idos: 

-li-

PROJETO DELE! DA-CÂMARA 
No 26, DE 1992 

DiscussAo,- em turno úniCo,-do Projeto de Lei da 
Câmara n' 26, de 1992 (no 815/91 na Casa de origem), 
que autoriza o Instituto Nacional de Seguridade Social 
(INSS) a doar à Cooperativa Habitacional dos Servi-

dores do Ministério da Previdê_ncia e Assistência Social, 
no Estado da Bahia, o terreno que me_nciona, tendo 

PARECER FAVORÁVEL. sob n' 483, de !992, 
da Corriissão 

- de Constituição, J!lstiça e Cida4ania, com as 
:Emendas nP 1 e 2-CCJ, que apresenta. (Dependendo 
da votação do Requerimento n~ 250/93 de adioamento 
da discussão.) -

-!O-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N' 157, DE 1992 

Votação da retificação epcaminh~da pela Câmara 
dos Deputados, através do Ofício n' 84, de 1993, do 
Presidente dessa Casa, solicitando seja incluído no tex
to do Projeto de Lei da Câmara n' 157, de 1992, após 

_o inciso V do art. r, o seguinte inciso VI~ renume-
. rando-se os demais: . _ _ . -

"VI- Ministro de Estado da Previdência Social." 

-2--
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N• 67, DE 1992- COMPLEMENTAR 

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

-{Ttanlifa."!ldo em conjlllltó com -o ProJetO de Lei 
do Senado n' 46, de !992- Complementar) 

Votação, er!_l turno único, do Projeto de Lei da 
--Câmara n' 67, de 1992 -Complementar (n' 71/89, 

na casa cte órigeni),- que- dispõe Sobre o processo judi
ci~I '!_e ~esapropriação por interesse social, para fins 
de reforma agrária, tendo 

- PARECER, proferido em Plenário, Relator: 
Senador Alfredo Campos, favorável, na forma de Subs
titutivo que apreSenta. 

-I-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
W5, DE 1993 -

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

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n' 5, de 1993 (no 3.520/93, ria Casa de origem), 
de iniciativa do Presiden!e da República, que dispõe 
sobre a vinculação do servidor público civil, ocupante 
de cargo em comissão sem vínculo efetivo com a Admi
nistração Pública Federal. ao Regime Ge_ral.de Previ-
déncia Social e dá outras providências, tendo _ -

-PARECERES; proferidos em Plenário; Rela
tores: 

-Senador Bello Parga, favorável, em substituição 
à Comissão de Constituição. Justiça e Cidadania; e 

--Senador Cid Sabóia de Carvalho, favorável, 
nos termos de Substitutivo que apresenta, em substi
tuição à Comissão de Assuntos Sociais. 

(Dependendo da votação do Requerimento n~' 236, 
de 1993, de preferência parã votação do Substitutivo 
sobre o Projeto.) 
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-3-
PROJETODE LEI DO SENADO 

N• 46, DE 1992 - COMPLEMENTAR 

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

(Tramitando em conjuõ.to- com b _Projetq de Lei 
da Câmara n• 67, de !992 -Complementar) ~ 

Votação, em turno único, do ProjetO de Lei do 
Senado no 46, de 1992- Complementar, de autoria 
do Senador Humberto Lucena, que dispõe sobre o pro
cedimento contradit6rio espeCial, de rito sumário, para 
o processo de desapropriação por interesse sOCial, para 
fins de reforma agtâria~ de imóvel rural que não- esteja 
cumprindo a sua função social. -

-5-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N• 13, DE 1991- COMPLE~NTÀR 
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 

Câmara n' 13, de 1991-Complementar (n• 223190-Com
plementar, na Casa de origem), que regulamenta o 
§ 2• do art. 171 da Constituição Federal, dispondo sobre 
a edição e o processo legislativo das medidas provisórias 
previstas no art. 62 da Constituição Federal, e dá outras 
providências, tendo 

-PARECERES, sob n" 49 e 88, de 1991, da 
Comissão - -~ -

-de Constituição, Justiça e Cid.adania,-1 9-pronun
Ciarrtento: favorável ao Projeto, com aS -Emendas -de 
n.s 1 a 4-CCJ, que apresenta; 2~ pronunciamento: con
trário às Emendas de n9õ 5 a 17, de Plenário. 

-6-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N• 393, DE 1991 -COMPLEMENTAR 

Votação, em turno único, do Projeto :de Lei do 
Senado-W'-393,-de--19-91..Complementar, de autoria do 
Senador Moisés Abrão, que altera a i"edação do § 29 

do art. 2• e do § 2• do art. 4• da Lei Complementar 
n• 24, de 7 de janeiro de 1975, tendo ~ 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 370, de 1992, 
da Comissão 

- de Assuntos Ecooômicos. 

-8-
PROPOSTA DE EMENDA Â CONSTITUIÇÃO 

N• 23, DE 1991 

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição n'23, de 1991 (45191, na Câma
ra dos Deputados), que dá nova redação ao art. 16 
da Constituição Federal, tendo _ _ _ 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 24, de 1992, 
da 

- Comissão Temporária. 

O Sr. Affonso Camargo- Sr. Presidente, 1 peço 
a palavra, pela ordem. - · 

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

O S~. AFFONSO_ CAMAI!.GO (PTB-PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presid_ente, _V. __ ~x~ poderia 
rrte informar quantos Senadores esteio na Casa hoje? 

~~~- O SR. PRI>SiOENTE (Chagas Rodrigues)- Há na Casa 
73 Srs. Senadores. ~ 

O SR. AFFONSO CAMARGO - Muito obrigado, Sr. 
Presi"derite. - -

O Sr. Magno Bacelar - Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -COncedo 
a palavra ao nobre Senador. -

O SR. MAGNO BACELAR (PDT-MA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, apenas para fazer justiça 
a alguns SrS. Senadores que não estão presentes, gostaria 
de informar que acabamos de vir de uma reunião com o Senhor 
Presidente da República, tentando encontt:.ar ~ma solução pa
_ra o problema dO -Nordeste. Além disso, outras Lide __ rªnç_as 
encontram-se, agQra, nõ gabinete do Ministro da Fãzenda, 
examinandq a regulamentação do IPMF. -

De forma que é admissível a ausêricí~ dos Srs. Senadores 
na presente sessão,_ 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Ficam regís' 
tradas as palavras de V. Ex~, nobre Senador. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 9: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 10, DE 1992 

(Incluído em Ordem -do Dia, nos termos dó art. 
172, I, do Regimento Interno) 
· __ Discussão, em turno úniCO, (10 Prójeló de Decreto 

Legislativo n• 10, de 1992 (n• 61191, ria Câmara dos 
Deputados), que aprova o- texto da Convenção n" 141, 
da Organização Internacional do Trabalho - OIT re'
lativa às organizações de trabalhadores rurais e 'sua 

_ nmçã9_00 d~e~~DVO!vimento econômico_e.:;oc;íal~_adota
da em Gene\)ra, e!ll_ !975! durante a 60~ SesSão da 
Conferência Internaciollàt do Tfabalho, tendo - - -

PARECERES: - -~ 

- da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, sob n? 35, de "!993, solicitandO audiência da 
Comissão de Assuntos Sociais sobre a_ matéria~ e . _ 

- - de Plenário,em substituição à Comissão-de As-
suntos Sociàis;Relator: Senador Almir Gabriel, favo~ 
rável. 

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
A votação da matéria fica -adiada po"r falta: de quorum. 

O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 4: ~ 

PROJETO DE DECRE1'0 LEGISLATIVO 
N• 89, DE 1992 

(Em regime de urgência noS termos do ã.rt. 353, 
parágrafo único, dO Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 89, de 1992 (n' 142191, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Televisão Bagé Ltda., para explorar servi
ço d~ radiodifusão de sons _e imagens (televisão) na 
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cidade de Bagé, Estado do Rio Gninde do S~Jl. (Depen
dendo de parecer.) 

Nos tennos do art. 140, a, do Regimento Interno, designo 
o nobre Senador José Fogãça para proferit~õ Paiecéf. 

O SR. JOSÉ F'OGAÇA (PMDB-RS: Para prÕferlr pare
cer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores,_ chegou à Comissão 
de Educação, para parecer, o Projeto de Decreto Legislativo 
n' 89, de 1992 (n' 142-B, de 1991, na Câmara dos Deputados), 
que "aprova o ato que ren<:>va a concessãO OUtorgada à Tele
visão Bagé Ltda., para explorar serviço de radiodifusão_ de 
sons e imagens (televisão) na cidade de J3agé, Estado do Rio 
Grande do Sul". 

Por meio da Mensagem Presidenci~I n9 2321 de 1990, 
o Excelentíssimo Senhor Presidente da República submeteu 
ao Congresso Nacional, nos termos do .art. 49, inciso XII, 
combinado com o § J<:> do art. 223, da Constituição Federal, 
ato que renova por 15 (quinze) anos. a partir de 4 de fevereiro 
de 1989, a concessão outorgada à Televisão Bagé Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens, ate:> este 
constante do Decreto n' 98.968, de 20 de fevereiro de 1990, 
publicado no Diário Olicial da União de 21 de fevereiro de 
1990. 

A documentação anexada à Mensagem Presidencial infor
ma que o processo fOi ·examinado pelos órgãos téc!licos do 
então Ministério das Comunicações, constatando~se o_ atendi~ 
mento aos_ requisitos legais e técnicos atinentes ao procedi~ 
menta renovatório. 

É a seguinte a composição acionáricl- da Televisão Bagé 
Ltda.: 

I -José Pedro Pacheco Sirotsky ......... 525 cotas 
2 - Aracely dos Santos Menezes . ~ ...... 35 cotas 
3 -Antonio Fernando Oliveira Ferreira .. 35 cotas 
4- João Henrique Bianculli Gallo ....... 35 cotas 
5- Pedro Martins Jardim ..........•... ~35 cotas 
6 - Djalma Pimentel Maurente ......•..... 35 cotas 
Total.. ...... ~·-·-- 700 cotas 
O presente projeto, examinado pela Comissão de Ciência 

e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos De
putados, recebeu parecer favorável de seu_ Relator, Deputado 
Flávio Derzi, e aprovação unânime 4~ssa Comissão. _Já _na 
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação dessa Casa, 
foi considerado constitucional, jurídico e vazado em boa técni
ca legislativa, contra os votos dos Deputados Hélio Bicudo 
e Edésio Passos. 

No Senado Federal, o Projeto esteve na Com~ssão de 
Educação à disposição dos Srs. Senadores para o recebimento 
de emendas, no prazo regimental. não tendo merecido quais-
quer reparos. ---- --

0 voto do Relator, diante da regularidade dos procedi
mentos e do testemunho ministerial de que a Televisão Bagé 
Ltda, atende a todos os requisitos técniCos e legais" para a 
renovação da concessão, é pela aprovação do ato. na forma 
do presente Projeto de Decreto Legislativo. 

É o parecer, Sr. Presidente. -

o SR. PRESII>ENfE (Chag.S Rodrigues) - O parecer 
conclui favoravelmente à matéria. 

Completada 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 do projeto fica adiada por falta de quornm. 

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

Volta-se à lista de oradores. 
____ Çon~edo a palavra ao nobre Senador João França. 

O SR. JOÃO FRANÇA (PP-RR. Pronuncia o seguinte 
discurso.)_- Sr. Presidente~ S~ e Srs. Senadores, passados 
mais de quatro anos da promulgação de nossa Carta Magna, 
ainda não foram -regulamentadas várias de suas mais impOr
_tantes disposições. Entre elas, quero destacar hoje, aqui, a 
que diz respeíto à pesquisa e lavra de riquezas minerais em 
terras indígenas. 

--- Muito venho refletindo sobre esta questão, e éoncluí que 
.-a~xploração destés minérios, mediante a atuaÇão de coope

rativas garimpeiras, criadas para este fim específico, pode 
ser a melhor solução. O que nós não podemos é continuar· 
ignorando o enorme potencial económico das jazidas minerais 
existentes em terras indígenas, que muita riqueza poderiam 
gerar para nosso País mergulhado em crise.O capítulo 231 
da Constituição estabelece, em seu parágrafo terceiro, que: 

~·o _aproveitamento dos recursos hídricos~ in~luí
dos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das 
riquezas minerais em terras indígenas só podem ser 
efetivados com autorização do Congresso Nacional, ou-
vidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada 
participação nos resultados da lavra, na forma da lei." 

Já no seu artigo 49-, item XVI, a Constituição diz que 
é de competência exclusiva do Congresso Nacional ''autorizar, 

. em_ terras indígenas, a exploração e o aproveitamento dos 
recursos hídricos e a pesquisa e a lavra de riquezas minerais". 

Acho incompreensível que o Congresso Nacional ainda 
não tenha se voltado para a discussão de assunto tão impor

. tante.- A verdade ~ que as jazidas minerais conhecidas na 
região amazónica f- boa parte delas em terras dos índios 
-representam uma riqueza que já foi estimada em US$1,6 
trilhão. ', 

Vamos pegar como exemplo o caso-da reserva dos índios 
ianoinamis em meu Estado, Roraima. Em 1975,- o extinto 
projeto Radam (Radar para a Amazônia) divulgou seus levan
tamentos sobre as riquezas daquela área, onde há ouro, dia
mantes, cassiterita, tântalo~ nióbio, bauxita, tório, fosfato, 
molibdênio, barita, petróleo e gás. . 

Posteriormente, no final dos anos 70, a Companhia de 
Pesquisas de Recursos Minerais(CPRM) constatou a exis_tên
cia de ouro no rio Couto de Magalhães e de 16 regiões estaní
feras. Já a Companhia Vale do Rio Doce encontrou reserva 
de cassiterita e sinais da ocorrência de diamantes, molibdênio, 
tório, bem como perspectiva de petróleo_ e gás. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, quando sugiro que essas 
riquezas sejam exploradas por cooperativas garimpeiras, com 
a aquiescência das comunidades indígenas, estou pensando, 
principalmente, na situação de cerca de 300 mil brasileiros 
que vêm perdêndo seu trabalho nos últimos anos.. _ 

Na sua esmagadora maioria, esses garimpeiroS vêm da 
região Nordeste, fugindo da miséria e do desemprego. Cerca 
de 40 por cento -deles são Iparanhenses. Sessenta por cento 
destes homens conCluíram o primeiro grau, 9 que prova que 
têm boá escolaridade. para os padrões brasileiros. Na década 
de 80, os garimpeiros do Brasil produziram mais de 700 tone!a
das de ouro para o País, expondo-se a doenças como malána, 
pneumonia e hepatite. -

Pefiso que, organizados em cooperativas, tais homens 
poderiam atuar nas áreas indígenas, dentro de regras rígidas. 
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fixadas pelo Congresso Nacional, para evitar que cãusem ma
les aos índios ou à natureza. 

O que não se pOde é df:sCoDhecer--a Síiuaç_ão: destes milha
res de brasileiros sem trabalho7 empurrados de um lado para 
outro, perseguidos até mesmo_ pelos governo estrangeiros, 
como se viu ainda há pouco na fronteira com a Venezuela. 

Um levantamento recente do Departamento Nacional da 
Produção Mineral(DNPM) mostrou que 90 por cento dos ga
rimpeiros- são operáriõs, 5 por cento gerentes, 1 por cento 
administradOres, -2 por éento cozinheiro~ e 2 por-cento desem
penham outras funções. 

A receita proveniente do trabalho é diVidida é"ntre o pro
prietário, que fica com 65 por centõ; o gerente, que recebe 
10 por cento; e outros cinco empregados, que ficam, cada 
um, com cinco por cento. 

Estou certo de que a formação de ooóperativas·rn:elhoraria 
em muito, por exemplo, essa diyisão da renda, fazendo com 
que mais garimpeiros ·ganhassem muito mais. 

Além disso, creio que a constituição de cooperativas seria 
o meio mais seguro para garantirmos que a riqueza aqui gerada 
permaneça mesmo no País, o qüe -certamente não ocorreria 
caso as jazidas fossem exploradas por empresas estrangeiras. 

Aliás, é bom que se diga que a presença de empresas 
estrangeiras na exploração dos nossos minérios_ caiu muito. 
Atualmente, as multin"acionaiS eXploram pouco mais de 5 por 
cento do subsolo amazónico, embora já tenham possuído 38 
por cento entre 1982 e 1986. Portanto, sugerindo a criação 
de cooperativas garimpeiras, desejo não só que a riqueza seja 
melhor dividida entre os trabalhadores mas, também, que 
permaneça em nosso País. _ _ 

Ninguém pode mais desconhecer hoje em dia o Potencial 
de riqueza existente no subsolo amazónico: As_ incontáveis 
jazidas dos mais rarós minérios podem alavancar o cresci
mento do Brasil, podem propiciar a retomada do desenVol
vimento económico. 

Sepultada em terras amazónicas, existe uma lncolnen
surável riqueza que poderia ser usada para nOs livrar deste 
proce_sso de estagnação económica misturado coiri inflação 
elevada, que tanta dor tem causado ao povo brasileiro. 

Quando proponho a exploração das terras indígenas por 
cooperativas garimpeiras -sob estrito controle dos organis
mos oficiais, e ·com a aquiescêD:cia das comunidades silvícolas 
-estou querendo evitar os incontáveis problemas existentes 
hoje, seja no que se refere à destruição dq, QJ.eio ambiente, 
seja no pernicioso coiltato ettrre -índios e garimpeiros. 

Para concluir - Sr. Presidente, Srs. Senadores , devo 
dizer que o Brasil não pode, de modo algum, prescindir dessas 
riquezas inexploradas par~ reencontrar o' caminho do desen
volvimento económico. Não é possível que um assunto de 
tanta relevância para o futuro do País esteja sendo relegado 
a segundo plano, por foiça de boicote de pessq~ interessadas 
em manter o povo brasileiro na mais hedionda miséria. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (~uito bem!) 

O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavraao ~obre Senador Francisco Rollemberg. _ 

O SR- FRANCISCO ROLLEMBERG (PFL-SE. Pronun
cia o seguinte discurso.)- Sr_. PresideJ!te, S~ e Srs. Senado
res, registro, com muita alegria, a posse do Dr. Heráclito 
GUiniMães Rollemberg na presidência do Tribunal de Contas 
do Estado de Sergipe. 

Em sua saudação ao empossando, o Conselheiro Carlos 
Alberto de Souza destacou o papel desempenhado por aquele 

órgão auxiliar do Legislatlvo, em especial durante a gestão 
do presidente que se afastava, ConseJh_eii'O Tertuliano Azeve
do, e reafirmou a grande expectativa que se criava com a 
assunção de Heráclito Rollemberg, por sua capacidade admi
nistrativa, comprovada na cond_u_ção de y_ariados cargos nos 
mais diversos setores da _vida pública. 

Com efeito, -o tióvó_ presidente acumulou, ao longo dos 
anos, inegável experiência no desempenho daS mais relevantes 
mi$sqes a que fóra- chamado cumprir, ta~t<? pelo exercício 
de mandatos populares quanto pela dedicação de seu trabalho 
junto a exponenciais entidades nacionai~ de representação 
intemadonal. 
- As-sim, seu currículo se engrap.dece com rilais esse signifi

cativo chamamento, que se alia a tantos outros de igual rele
vância, ao longo de sua profícua biografia. 

· Foí deputado estadual por três legislaturas,tendo na As
sembléia Legislativa ocupado a segunda secretaria, primeira 
secretaria, a vice-presidência e finalmente a·presidência; pre
feito municipal de Aracaju por seis anos; présidente da Asso
ciação Brasileira de MunicípioS; presidente da Organização 

__ Ibero Americana de Cooperação Intennunicipal; Superinten-
dente Nacional do SES!; suplente de Senador por Sergipe, 
tendo assumido a titularidade; e, finalmente, Conselheiro do 

~-Tribunal de Contas. ~ ~ 
Em- seu discUrso de posse, o novo presidente assim se 

expressou: 
"Os homens públicos não podem se permitir omis-

. sos e alheios ao que ocorre na sociedade. Ao contrário, 
eles encarnam sentimentos e valores que devem, inva
riavelmente, representar a média, o consenso da mes
ma·sociedade, em suas relações e em seu processo evo
lutivo. Nenhum homem público pode fugir das respon' 
Sabilidades diante do povo ao qual pertence e a quem 
representa. O que pode variar é dimensão da responsa
bilidade, m,_ercê da posição de cada um. 

Cada cargo, função ou mandato subentende um 
relevante vínculo entre a pessoa e o conjJJ.nto social 
representado. Pouco importa que a representação de 
confiança--seja uma escolha, ou seja uma eleição, por~ 
que o que _riut~e a vida pública é a fidelidade aos inte
resses públicos. 

Esta declaração Qe princípios se orienta da cons
ciência polftica, adquirida no curso de uma vida pública 
alongada, testada na experiência valiosa do dia-a~dia. 

E com este pensamento aqui estou, ao lado dos 
ilustres e ilustrados membros desta corte, perante a 
seleta platéia de convidados e de amigos, para assumir 

__ mais uma responsabilidade pública, como presidente 
do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. 

Trouxe, desde que ingressei nesta Corte, a visão 
dos dois ângulos distintos: o de quem administra, como 
gestor da coisa pública; e o de quem julga e fiscaliza, 
como intérprete imparcial da lei. 

No Tribunal todos têm os mesmos encargos, da 
mesma forma como cada um tem um papel a cumprir. 
O que se destaca não é a pessoa que instrui os processos, 
participa âas suas diversas fases, e julga. mas a lei 
-e a ~uSa. julgada. 

· O adininistrador,-que representa a sociedade, em 
todos os seus estratos, não é,_ como muitos supõem, 
uma figura distante das imersas e urgentes tarefas que 

·a preSsão da realidade impõe, nem é um insensível 
da aflição dos mais pobres, nem tampouco um alienado 
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das ~n~meras e pesadas responsabilidades iegais. No 
admm1s~rador se agrupam diversas das mais importan
tes qualidades, dentre elas aquela que inrorpora, -em 
toda a sua grandeza, a noção que protege- a receita, 
a despesa e ? .P~triihónio, de fOrma a garantir a legali
dade, a legthm.Idade, a economkiâade e a razoabi
lidade. E não são outras~ mirihas senhoras e meus se
nhores, ~s c:aractetfsticas que· balizam o jUlgamento 
e a fiscalização que competem a este tribunal. 

Honra-me, portanto, integrar e presidir liiri -cole
giado de tantas funções relevantes a executar, no estí
mulo às administrações, para oque -das possam -t-er a 
transparência, a correção e o alcance social que todos 
desejam. -

Minhas Senhoras, Meus Senhores, 
O Tribunal de Contas do Estado de Sergipe figurou 

no corpus· da Emenda Constitucional il"' 2, de 30 de 
dezembro de 1969, promulgada pefõ Govei:nadúi- Leu
rival Baptísta, tendo sua organizaç-ão definiâa pelo De
creto-Lei n' 272, de 23 de janeiro de 1970. São, então, 
mais de duas décadas de um mesmo esforço, sedimen
tado e consolidado ~a prática cori~agraào~a de um gru
po de homens afinados com os--valores éticos da· socie
dade sergipana. 

Quero evocar, neSte instilrite-cSoüine de re"União 
e posse, todos os preclaros integrantes deste Tribunal, 
que na qualidade de juízes, depois conselheiros, audito
res~ procuradores auxiliares, deram o melhor de suas 
inteligências, preparo e espíritO públiCo a serviço da 
causa comum. Todos, sem exceÇão, souberam exercer 
os encatgõs com:etidos pela confiança dos governantes, 
dos representantes do povo e das regras jurídicas que 
disciplinam o funcionamento désta Casa~ 

Este Tribunal tem, assim, uma história e por ela 
deve zelar. Uma história que tem sido marcada pelos 
avanços~ que ampliam poderes, modificam atribuições 
formas de provimento, como bem atestam a Lei Com~ 
plementar n~ 4, de 12 de novembro de 1990, derivada 
da Constituição Estadual de 1989, e o Regimento ln-
temo. · · ·- · 

Há, seguramente, ainda muito a ser conquistado 
e aperfeiçoado e a este serviço- porei', com··msposição 
e deteroúnação, o meu mandato, juntanlente com os 
Conselheíros J uarez Alves Costa e José Carlos de Sou
za, que nesta sessão tomam posse. 

Tenhoconsciêndã dos problemas que ainda desa
fiam a direção deste Tribunal. Muitos deles decorrentes 
do aumento de trabalho, outros ditados pela necessi
dad~ de atualização e modernização dos serviços, com 
med1das constantes para a melhoria da ca2acidade fun
cional da corte, tanto no seu ·papel ·mffis -rígido como 
no de poder destinado a formar uma nova cultura contá
bil, não ape·nas correta nas expressões õ.Urtiéíica·s mas 
e principalmente no relevo da destinação dos ~astos 
e na aplicação ética dos recursos. 

, ~ primeira d3:s con~tataçõe~ é ~ iinlitação do espa
ço f1S1co, onde possa o pessoal técnico e administrativo 
também limitado, cumprir as ativídades que lhe sã~ 
atribuídas. Além da falta de espaço e de pessoal ade
quados, para o atendimento, com presteza, às mais 
diversas solicitações, ressente-se este TribUnal de uma 
política ·de recursos humanos, voltada para o treina
mento, reciclagem, revisãO do plano de cargo e salários, 

com o propósito de dotar õ conjunto dos servidores 
da marca de excelência, Que deve acompanhar os trabci- · 
lhos do Tribunal. . 

Tais questões servem-de mOti.Vaçã_o- e~peCiar pafa 
os que hoJ~ assumem as honrosas·funções de direção 
deste coleg~ado, para o biénio 199311994. Tudo será 
feít? parã sa~ar os proble111-as,. daridO-fheS ·as s.oluções 
ma1s conv~m:nt~s~ ao ~d~_~as providências que pare~ 
cem ser pnontánas 11a gestão do Tribuilal. 

. . O Tribunal·p·recísa· de um_a sede _própria. Não me
direi esforços para sensibilizar as autoridades do Esta
do, na pessoa do Excelentíssimo Senhõr GcivenladOr 
João Alves Filho. O projeto de engenharia, peça inicial 
d~.sse_proc.e~so, sefâ_imed_i"tam~nt~ providenciado, su
blinhando o caráter de urgência que deve ser dado 
à obra, com a expectativa de tê-la construída até final 
d~ 1994, quando o Tribunal complet3. 25 anos de Sua 
cnação. · 
. Internamente,_ e com igual preocupação, Penso em 
~plantar_o plano dire~or de informática~ capaz de dina
mizar os Sistemas de processamento e as bases de dados, 
abrangendo todas as áreas do Tribunal, ülduiridõ o 
treinamento específicO dó pessoal. - · · - -

No plano externo será dada maior ênfase às rela
ções com órgão~ públicos, estaduais e municipais, bus
~ndo a melhona das trocas de informações, orienta
çoes, c~msultas, de modo a otimizar os serviços e evitar 
erros, mterpretações equivocadas, situações de emba
raço técnico,_legal e contábil, em tudo que diga re.speito 
a competência definida pela Lei Orgânica desta Casa. 

A idéia· central_ é a de racionalizar as_ ativídades 
pri_orizaildú. "a~ 'insp.eÇóes e colocando is . eq.uipéS d~ 
_'"fp.bJ.!n~ a9 d1spç.r _dos órgãos. públicos e dos· adminis
tradores, _e de to<ios_ os que habitam no universo das 
administrações estaduãis e municipais. . 

O que se quer é avivar a dignidad~ d~ste Tribunal, 
pela relevância de suas .obrigações legais, e torná-lo 
instrumento prátíco, a serviço dos interesSes públicos. 
de Sergipe. 

E a tudo isto se acrescenta o fiel e inarredável 
co~promisso cb.m a legislação em vigor, do qual o 
Tnb_unal não abre mão, nem tergiversa, porque é o 
sentidO de sua existência, a razão de sua· criação e · 
permanência, como instrumento essencial da demo
cracia. 

Todos os brasileiros estão sendo chamadOs a u~a 
mudança de atitude diante do País e do futuro da socie
dade. Não é possível tolerar e conviver com a rotina 
dilapidadora do património públícci. Cada pessoã;'úa 
sua atuação privada ou pública, tem uma parcela de 
contribuição a dar ao Brasil, neste reencontro com a 
história, ·sob a égide da ética e dos valores. que ela 
deve inspirar a tOdos. · - · · -

<:reio ·exprimir, neste momento, 6 SerititlteTito ge
nerahzado de todos os que compõem esta corte, espe
rando merecer dos homens públicos de Sergipe a con
fiança na capacidade deste Tribunal bem cumprir com 
as suas ubrigações. . _ .. _ . 

O povo sergipari.O.espera receber ct"os seus hOmens 
públicos a prática modeladora dos exemplos, na rotina 
impecável de respeito ·ão cidadâo, ao -contribuiflte, ao 
fornecedor, ao prestador de serviço, ao corpo inteiro 
da sociedade que continua cheia de esperança em dias 
melhores, de oportunidades e de justiça. 
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Minhas Senhoras, meus Senhores, 
Quero reafirmar, perante as excelentíssimas auto~ 

ridades e o ilustre auditório~ a minha satisfação em 
poder dar seqüência ao trabalho dos meuS anteceSsores 
neste Tribunal, que podem ser representados na pessoa 
do Conselheiro J'ertuliano Azevedo, muito digno Presi~ 
dente que encerra o seu mandato, cercado do respeito 
e da justa admiração dos seus pares e da sociedade 
sergipana. 

A gestão que hoje inicio túdo fará para honrar 
a oportunidade. E para tanto peço o auXílio e espero 
a colaboração de todos, sem exceção, para que este 
Tribunal continue a ser um conduto da maior utilidade, 
no desempenho de tudo aquilo que for de sua c~ompe
tência." 

Era esse o registro que me cabia fazer neste mo~ento, 
Sr. Presidente e Srs. Senadores, na certeza de estai fazendo 
justiça a um homem, a um profissional e 3. Um-polítiCO fadado 
para desempenhar com dignidade todos os .cargÇ>s os quais 
jamais deixou de cumprir com lealdade e sabedoria, na defesa 
do interesse do nosso Estado e da sociedade. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senado_r Nelson Wedekin.- · 

O SR. NELSON WEDEKIN (PDT - SC- Pronuncia o 
seguinte discurso.) - _Sr.Presidente, S~ _e Srs. _Senadores, 
tenho em mãos convife da Câmara ·e da PréfeliUi-ã Municipal 
de São José dos Campos, da Associação dos Pioneiros e Vete
ranos da Embraer, dos Sindicatos de Trabalhador~_s, Sindi
catos Patronais, Associações de Classe da-cidade de São José 
dos Campos e da região do Vale da Paraíba para o ato público 
de lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Embraer 
e da tecnologia nacional, a realizar-se naquela cidade, no 
próximo dia 26. ~ ~-- ~ ~ 

Ao receber o convite, ouvi de seus portadores, com abso
luta objetividade, sugestões para o equacionamento das difi
culdades atuais da Embraer, ilustradas com um esclarecedor 
dossiê, que passarei à Taquigrafia como anexo ao meu dis
curso. 

De tudo que ouvi e li, concluo que as dificuldades ali 
apontadas decorrem mais da inércia do Poder Executivo do 
que da conjuntura económica. Com efeito, Sr. Presidente, 
Sr's. e Srs. Senadores, todas as· autoridades governamentais, 
em ocasiões diferentes, entra governo e sai governo, inserem 
em seus discursos, nas datas e ocasiões que julgam adequadas, 
seus desejos de crescimento da indústria aeronáutica: brasileira 
e, portanto, de seu principal instrumento, ou seja, a Embraer. 
Entretanto, por minha experiência na vida pública, posso 

dar o testemunho de que nenhuma política equivocada se 
quebra com desejos, mas sim com ações corretiv;:ts~ E essas 
ações têm que se iniciar por ulil ponto determinado, em face 
de um conjunto de problemas, como é o caso da Embraer. 

Sabemos todos que a Constituição vigente ampliotJ_a par
ticipação do Congresso Nacional na Administração Pública, 
seja conferindo-lhe maiores poderes na área económico-fi
nanceira, seja dando-lhe arbítrio para autorizar ou não certos 
atas do Poder Executivo. 

No caso da Embraer e no contexto das r~lações económi
co-financeiras externas que cercam obrigatOriamente uin pro:.. 
grama de soerguimento, mesmo um desdobramento dos iicor
dos de cooperação com a Itália, também sa~mos que ao 

Senado Federal caberá a aprovação final das obrigações gover
namentais contraídas com o exterior. 

Essa competência de aprovação final não- faz desta Casa 
úm hOmq_logador ~~-decisões do Poder Executivo nes_sa área. 
Ao contrário, pressupõe, penso eu, uma participação na pró
pria configuração dos ates que adiante examinará, ainda que 
essa participação se faça sem cumplicidade, de forma discreta 
e sem interferências indevidas na esfera do Poder Executivo, 
·em respeito ao prinCípio constitucíonal da independência dos 
Poderes. 

Falei, no príncípio, em inércia do Podei Executivo com 
relação _à Embraer, e creio que o fiz coin autoridade, pois 
o Senado Federal, em nenhum caso, negou ao Executivo o 
que ele pediu para benefício da empresa, seja na forma direta, 
seja na forma indireta, como no caso da aprovação de opera
ções com a Itália para o programa do avião militar AMX, 
sendo eu, na época, relator da Comissão de Economia. 

Diante da crTse atual da Embraer, creio que não será 
agora que lhe faltaremos, nem a ela, nem aos seus trabalha
dores, nem à in4ústria regional e nem aos anseios ·sociais 
do Vale do Parai'ba. Todos sabem que o Senhor Presidente 
da_República, após visitar receriteniehte a Erribraú, prome-teu 
seti'-apoio para a Solução daqueles problemas. 

Estou certo que, se instada, esta Casa não negará ao 
Executivo os inst.rul;llentos necessários ·para alcançar não s_ó 
aquele ponto de princípio aqui apontado, mas também os 
demais que permitirão a retomada elo desenvolvimento auto
sUsteiitado da nOssa indústria aeronáutica e- a preservação, 
por nossa sociedade, do imenso património que representa 
a Embraer. 

-Eram essas palavras, Sr. Presidente, que eu desejava pro
nunciar àS vésperas do lançamento da Frente Parlamentar 
eni defesa ~a Embraer e da tecnologia nacional, à qual prometi 
emprestar minha modesta adesão, ao lado de tantos nomes 
mais importantes do Congress-o Nacional. 

_Era o_que tin_\1~ a_dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Henrique Almeida. 

O SR. HENRIQUE ALMEIDA (PFL- AP. Pronuncia 
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, S~s. e Srs. Senadores, 
a saúde é direíto de todos e dever do Estado, garante a 

nossa ConstitUição, que prevê entre aS diretrizes das ações 
e ser_viços públicos integrantes do Sistema Único o atendi
mento integral, com prtortdade para as atividades preventivas, 
sem pi" e juízo dos serviços assistenciais ( arts. 196 e _198), caben
do-lhe expressamente executar as ações de vigilância sanitãria 
e epidemiológica ( art. 200, II). ~ 

É muito triste, mas a realidade atual é completamente 
outra. O direito à saúde reduz-se a um fiO de esperança, 
calcada em propaganda enganosa, veiculada e paga a peso 
de ouro, jamais confirmada pela iniciativa da União, ausente 
do ip.terior-do Pfiís e da periferia dos centros populosos. 

Estados e municípios, à míngua de recursos, desdobram
se- em sacrifíCios, pára atender a legiões de doentes e desespe
rados. Ainda recentemente, por ocasião do início do surto_ 
epídêmico de cólera na Região -amazónica~ o Estado do Ama
pá ficou só, na luta contra o terrível mal. 

O então Ministro da Saúde, figura ilustre e renomada, 
n~!lhuma providência tomou em relação aos ãpelos veementes 
que lhe dirigi. Justiça se faça ao Gove_rnador, Comandante 
Annibal Barcellos: prontamente, resolveu agir sozinho, utili
~do apenas os minguados recursos do Estado, mesmo aque-
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les já comprometidos, mas venceu a batalha. -expul~~ndo ~ 
vibrião colérico ~as _terras amapaenses. · · -· 

O qUadro geral é mais do que preocupante; parece que 
o Brasil recuou no tempo, Moléstias jrifect_CH:ontagio_sas,_ va
riadas e perigosas· infestações, assustadoras Vífose.S, ·-muitas 
delas letais, ressurgem no Brasil com .redobrada intensidade_ 
ao lado de outras até então desconhecidas. __ _ 

Neste último fim de semana o Jornal de Br-asília estam
pou, em pá_gina nobre, os seguintes títulos: 4'C61era_av_~ça 
e já atinge a 624 dos 4.881 municípios brasileiros"; "Menirlgite 
mata 22 e supera fndice"; "Malária eXpinde-se por áreas ru
rais"; "Dengue"- em Minas, já passa de m~ ca~s" .-E o _que 
dizer da hansenfase, cuja incidênCíi CfCSce-ri:iW.to, __ SObret!).d_O 
na Amazôni_a? E a esquistossomose_, a febre amarela, a doença 
de Chagas, a leishmaniose, a tuberculo>e? E a A!DS, flagelo 
do século? " · · ·· 

Nosso País está pobre e doente" Falta quase tudo. Faltam 
as atividades preventivas, as açCies de vigilâricia sanitária e 
epidemiológica, que são dever do Estado~- como determina 
a Constituição FederaL A falta de saneamento básico·é: uma_ 
vergonha nacional. Devem ~er mo\)ilizados amplos recursos, 
para que seja implementada uma política articutad~ e gl9Pal 
de dotação, aos Estados e municípios, das verbas necessárias 
à gradativa, mas urgente eliminação do problema, que pressu
põe, entre outras_ medidas, alimentação p-ara o povo subnu
trido, educação sanitária, noções de higiene- desde a._escola, 
orientação por assistentes sociais,_ incentivos àS_ caiJlpanhas 
de vacinação regionais e nacionais. - ·· ·· ---__ 

O Amapá está pronto para cooperar com tódas aS-iniCia
tivas que venham a ser adotadas pela União. OS_ reCursos 
ali aplicados serão autênticos investimento_s, o. r~s_gate _4e 4ma 
dívida do resto do Brasil. Os Ministérios.da S.aúde, do Bem
Estar Social e do Desenvolvimento Regional serão bem-vindos 
no Amapá. · 

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

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigúesj - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães; 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (P$01! -::cBA. Pronuncia 
o seguinte discufso.)- Sr. Presidente, S~ e &rs. Senadores, 
o tema de meu pronunciamento é, mais uma vez, o NOrdeste; 
a sua dura realidade; a misé~a cons~.ante_ ~- púmanen!e de 
sua gente; a histórica ineficiêricia da ãça:o do Poder Públíco 
no atendimento às necessidades do povo nordestino; o desper
dício dos recursos canalizados para a Região; o at~ndimento 
fisiológico e clientelista dispensado pelos políticos à população 
carente -a "indústria da seca". 

Acredito que o tema seja de grande atualidade, sobretudo 
se considerados os efeitOs-_ maléficos provo_~dos -pel~_ última 
estiagem na Região, que atingiu cerca de 9 milhões_ de pessoas, 
em 803 municípios, cuja extensão equivãle a 58%-do território 
nordestino, onde foram destruídos 70% 9-~ procJttção de milho 
e feijão. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, a pobreza é, sem dúvida, 
um dado gritante da sociedade nordestina, tanto mais _agra
vada quanto mais fortes são as secas que ciclicamente costu~ 
mam fustigar a regiâo. · _ _ - -

Com efeito, durante os períodos mais agUdos de-_seca, 
mais evidente se _torna o estado de miséria em que -vive a 
população nordestina. No entanto, €!quivocam~se aqueles que 
atribuem às condições climáticas reinantes no Nordeste- todas 
as agruras de sua gente, porquanto a seca contnbui muiio 

mais para agravará pobreza dqs _n_ord~tinos do .que, propria~ 
me·nte, para gerá-la. . 

Dessa forma, Srs1 Se:qadores, nota-se que, nos tempos 
de in,ç_l_~plê.nd.a.natur_al, o~ problemas conjunturais provocados 
pela seca sobr_~põem-se aos problemas estruturais da pobreza 

_ permanente em que vive a maioria dos nordestinos. 
Uma simples porém cabal prova de que a pobreza nordes

tina não pode ser atribuída exclusivamente às difíceis condi
ções climáticas ela região é a exist~ncia de i_ncontáveis e gigan~ 

. tescos bol~()es de miséria -também- nas chamadas áreas úmidas 
do Nordeste. 

__ Na verdade_, existe uma seca permanente na vida do povo 
pobre nordestino, gerada pela concentração da riqueza nas 
mão~ das mesmas e poucas pessoas que integram a classe 
dominante da Região. Há, no Nordeste, um sistema perverso 
de acli.IDulªção e reprodução do capital, que beneficia os gran

_des __ proprietários. A má distribuição das):iquezas geradas e 
- a·concentração da propriedade asseguram~ lhes, seja nos anos 

de "inverno'"_, seja nos anos de ,seca, o poder de acumular 
rilàis_-Capítaf e fcirça- polítlcã, o que leva à apropriação de 
parte substancial _do produto do trabalho dos mais pobres 

__ e. à_ _captação da maior parcela dos benefícios das açóes gover
namentais destinadas à Região. 

Não bastasse tudo isso, nas conjunturas de seca, os deten
tores do poder económico e político conseguem ainda induzir 
a idéia de que, tanto eles, qua~to os pequenos proprietários, 
os-assalariadOs e os de_spossuídos, são atingidos na mesma 

-intensidade pela catástrofe, o _que só contribui para a manipu~ 
lação da miséria em prol dos mais ricos. 

. Em síntese, s;s. Sen~d_ores, essa é a expli~ação para o 
quadro de miséria constante em que vive a maior parte da 
população do Nordeste, condenada a um estado de carência 
de caràter estrutural, na medida em que a pobreza é gerada, 
alimentada, reproduzida e ampliada pelo própri~ regime de 
produção dominante. Esse mecanismo tem relação direta com 
a concentração da renda e explica as disparidades entre as 
classes. O que manté_m grandes contingentes de nordestinos 
em situação de baixo ou nenhum nível de renda _são- enfati
zo~o mais uma vez - as relações de produÇão e trabalho, 
a falta ou impossibilidade de acesso aos serviços e benefícios 
oficiais e, rio que concerne especificamente às populações 
rurais, o regime de propriedade das terras, caracterizado pela 

-concentração fundiária e o regime de exploração das águas, 
alc;_m dos fatores anteriormente citados. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, com uma população de 
-43,3 milhões de habitantes, o Nordeste apresenta um número 
estarrecedor de pessoas pobres: cerca de 25 milhões. Um 
atualizado estudo de autoria do professor e economista Mau
rício Costa Rorilão, constante de tese por ele defendida nos 

-Estados Unidos sobre pobreza e renda no Brasil, em que 
-"fotani utiliZadas estatísticas oficiais e critérios internacional-

mente adotados, mostra que o Nordeste é um dos mais sofii_c:Íos 
bolsões de miséria do País. Na Região, mais de nove milhões 
de pessoas com idade superior a dez anos e algum tipo de 
rendimento sobrevivem abaixo do nível de pobreza. Significa 
isso que os nove milhões de nordestinos referidos tém rendi
mentos que não chegam sequer a 80% do salário mínimo. 

Segundo o estudo, a incidência da pobreza na população 
nordestina_ aumentou quase 20% na última década. Mais preci
~~ente_, ela era de 61% na década de 60, tendo chegado 
a 38% nos anos 80 e a 56,5% em 1988. A pobreza é visível 
por todas as paites do Nordeste, desde as áreas metropo-
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titanas, até a verde região cana vieira ou o seco _sertão. Em 
todas elas, o drama da miséria é medonho. 

No Ceará, por" exemplo, estudo realizado pelo Banco 
do Nordeste do Brasil mostra que a renda per capita caiu 
18% nos últimos 20 ahós. Já elll Recife, de acordo con:t_ estima
tivas abalizadas, há cerca de 600 inil trabalhadores à margem 
do mercado de trabalhQ. 

Sem dúvida, é a pobreza a principal responsável pelas 
mais degradantes situações a que estão sendo _levada~ as pes
soas na região, obrigadas a adquirir até mesmo-hábitos alimen
tares alternativos para sobreviver. Em São Raiinundo Nonato, 
no Piauí, a· populaÇãO rural está se alimentando de resina 
de árvores. No Norte de Minas, área da região Sudeste, per
tencente, porém, ao chamado Polígono das SecaS, há famílias, 
como várias do Mu'Q.icípio de Berilo, que não têm outra opção 
alimentar além da sopa de água barrenta misturada ao fubá. 

Sr. Presidente? Srs. Senadores, como explicar a existência 
de tamanha miséria, se grandes e diversificados projetos gover
namentais têm sido implementados no Nordeste e um volume 
considerável de recursos tem sido ali aplicado, exatamente 
para o combate à pobreza? 

Considere-se, a título de ilustração, que somente a SU
DENE financia cerCa de 2.800 projetes na Região, recorrendo 
às fontes públicas de recursos. Essas mesmas fontes, a_liás, 
alimentaram, desde 1974, a execução de outros grandes proje
tes, como o Polon_ordeste, o Pr()jeto Irrigação, o Projeto Serta
nejo, o Programa da Agroindústria, o Procanor e o Programa 
de Recursos Hídricos. . 

Lamentavelmente, esses seis grandes programas, Criados 
pelo Governo Federal para atender a cerca de 3 rililhões de 
famílias, fracassaram em seus objetivos, cOriiórme insuspeita 
avaliação do próprio Banco Mundial, levada a efeito em me-a
dos da década passada. 

Em- resumo, demonstram o fracasso desses programas 
os seguintes dados: através deles, o Governo Federallinvestiu 
no Nordeste, até 1980, Cr$90 bilhões, a preçoS desse -ano. 
No entanto, em vista da ineficiência dos programas especiais, 
teve o Governo que inveStir em simples programas de emer
gência para os flagelados da seca, a partir de 1979, Cr$600 
bilhões, uma cifra mais de seis vezes maior do que o investi
mento realizado em obras que, presumia-se, pudessem resol
ver definitivamente os problemas decorrentes das secas. Esses 
outros dados confirmam também o fracasso dos programas 
especiais: a preços de 1982, o Governo havia gasto, até setem
bro de 1983, a quantia de Cr$2,8 trilhões em programas no 
Nordeste, sendo Cr$1,3 trilhão apenas nos programas de 
emergência desse ano. 

Não se pode dizer que os diversos Governos n~o te~am 
realizado signifiCativos investime~tos na região. Calcula~se 
que, entre 1962 ~ 1988, o total de dinheiro público para ali 
canalizado alcance o montante de US$19 bilhões, uma cifra 
suficiente para a realização de nluitas e piãveitoSas obras. 

Ocorre, no entanto, que, a des~ito de tantos investi
mentos, persiste a miséria na região. E que os inv-estimentos 
foram mal realizados ou desviados para mãos_inescrupulosas, 
servindo mais para o financiamento da chamada "'indústria 
. da seca", que passo, a seguir, a examinar, ainda que de forma 
·sucinta. · 

Embora seja verd~de -repi_to -que o quadro da miséria 
no Nordeste é agravado pelas secas que ali ocorrem, é também 
verdade que ele é agravado e sustentado pelo próprio poder 
político, profundamente comprometido ali com a defesl:l das 
"necessidades" das classes doníinantes. Como afirma Otomar .. . . ·-····· 

de Carvalho, em sua excelente obra "A economia política 
do Nordeste", "o Estado, embora seja levado, no discurso 
e na sua prática, a auscultar os anseios das comunidades mais 
pobres, funciona e age de modo a resguardar prioritariamente 
os interesses conservadores". Segundo ele, o Estado defençie 
eXaia.meDte os fnteresses daqueles que· mais se_ beneficiam_ 
com as secas, os grandes proprietários rurais e os grandes 
comerciantes e industriais da região, em detrimento dos traba
lhadores agrícolas assal:;'lriados, os parceiros e os pequenos 
proprietários rurais. 

É por esse ângulo que os cientistas sociais costumam 
ideritificar o que já se consagrou denominar "indústria da 
seca", e que é descrita por Otomar de carvalho, com base 
em expressões de Francisco de QUveira, um dos estudiosos 
do fenômeno, como "'um desvirtuamento do uso dos recursos 
aplicados pelo Governo Federal no Nordeste, durante as se
cas, em benefício da oligarquia algodoeiro-pecuária". Afirma, 
ainda, o autor de "'A economia política do Nordeste" que 
a "indústria da seca" equivale "à exacerb~ção dos efeito~ 
das secas, como forma de atrai.r ainda mais a atenção do 
Governo Federal para os problemas da região, trabalho que 
é feito de modo muito bem organizado, pelos representantes 
dessa oligarquia, que continua dominando os cenários políticos 

· locais". 
A referida "indústria" vem de longa data, Srs. Senadores, 

como tod_os bem o sabemos. É muito antiga e sobejamente 
conhecida de todos a espoliação dos flagelados nos barracões 
iJ:lstalados nas frentes de serviços, nos quais se vendem gêneros 
alimentícios a preços exorbitantes e ~se. realiz~m operações 
de usura com os alistados. _ 

·Há, porém, outros escabrosos expedÍeÔtes que são utiHZ3-. 
dos pelos interesses conservadores para manter essa vergo~ 
nhosa "indústria". Como explica Otomar de Carvalho, "sua 
condição básica de existência é dada pela criação de meca~ 
nismos que asseguram a destinação de um _fluxo contínuo 
aeeapital? sob a forma de dinheiro, pará alimentar a execução 
.de programas dados como capazes de solucionar os problemas 
da seca, mas que se sabe, de antemão, não serem eficazes. 
Os flagelados entram nos esquemas estratégicos das políticas 
anti-seca, mais como elementos que legitimam a existência 
de um estado de calamidade pública, do que como benefi
ciários efetivos das medidas concebidas e postas em prática, 
em seu nome". De .acordo com essa estratégia, conforme 
disSertação do autor antes_ citado, '.'a __ seca serv~ para Criai' 

, mecanismos cada vez mais aperfeiçoados de reprodução das 
condições que configuram sua indústria - , mecanismos esses 
que estão voltados para a geração e a distribuição previamente 
definida, de·recursos a fundo perdido; que devem ser aplica

. dOs, no geral, sób a rubrica de emergenclais. Tais recursos 
acabam constituindo o investimento básico de ren9vação do 
fluxo de caixa de .todos os que têm interesses organizados: 
o Estado, os industriais, os comerciantes (às vezes também 
industriais) e os grandes proprietários de terra( ... ). Os flage
lados ( ... ) são aqúfnhoados com remulieíãções ~imb~licas, 
para que as ações subjacentes à indústria da secá- poSSã:ID 
ser legitimadas e mantidas, ao longo de um períOdO, cuja 

·duração depende da ausência, escassez ou má distribuição 
das chuvas" .. 

Eis aí, Sr. Preside'nte e Srs. SenadOres, a descrição de 
um mecanismo perverso que permite o constante desvio. <!e 
verbas públicas para as mãos dos organizadores da "indústria 

1 da seca", que favorece o grande desperdício de recursos púbfi~ 
' cos canalizados pclõ Governo ~ o _cc;>ml>ate às secas e q~c 
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mantém, na região, o clientelismo e fisiologismo nas relações 
políticas. · · 

Os chamados programas de emergência; freqUentemeÍite 
_instituídos no Nordeste para o combate às secas, têm sido 
os grandes focos do fisiologismo e do clientelismo. Esses pro-. 
gramas, manipulados pelos patrões e pelos políticos, com obje
tivos nitidamente eleitoreiros, são utilizados para o fayoreci
mento de pessoas que não sáo, rnuitãs vezes, seqUei trab3fha
dores rurais. Não é incomum, como·se· sabe, Que ·as encarre
gados dos programas emergenclais empreguem neles "traba
lhadores fantasmas" ou diversos membros da própria família~ 
fazendo desses expedientes escusas meios para o desvio de 
verbas públicas. 

O mais deploráv~l, em toda essa situação criada pela 
"indústria da seca", Sr. Presidente e Srs. Senadores, é que 
os recursos que deveriam servir para combater a miséria das 
populações nordestinas não chegam aos ne~tados, que per
manecem, assim; cronicamente pobres e absolutamente ca
rentes. 

Ao fisiologismo e ao clientelismo não se pode deixar 
de associar o desperdício dos recursos públicos destinados 
à área social no Nordeste, outrn fator que favorece as classes 
privilegiadas e penaliza os pobres, uma vez que os recUrsos 
são utilizados, via de regra, para manter a máqUina d3-buróCta
cia, onde se encontram empregados os membros da elite domi
nante local. 

A propósito de desperdícios, desejo citar apenas uin 
exemplo --já de conhecimento de todos, suponho - que 
comprova o absurdo desse fenómeno entre nós: refiro-me 
ao caso da educação, área em que se pode considerar razoável 
o volume de investimentos nela realizados, cujo montante.. 
alcança, no Brasil, 4% do PIB. O grande problema, no entan~ 
to, é o desperdício exiStente~- No Nordeste, a região que cons-.-• 
titui o tema deste pronunciamento, de cada 100 dólares inves".. 
tidos na área, apen.::tS 20 chegam à sala de aula. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, Geraldo de Margela F~ 
nandes e Idalina Farias Soares, autores de "A seca no Nord~ 
te", descrevem a "indústria da seca" com palavras duríssim~
ela é, segundo suas expressões, "a própria exprê:ssão do retrO
cesso, da estagnação, do desvio dos bens coletivos; é o roubo, 

.'é a apropriação partiCular, por meios ilícitos, dos recu~os 
e dos bens que deveriam ser investidos em funÇão do bem-estar 
de uma região, de um povo que há séculos vive espoliado, 
~faminto, doente, analfabeto, condenado a viver e a morrer 
'sob o jugo de estruturas econômico-político-sOciais, mantidas 
por uma elite autoritária, tacanha e egoísta. Essa indústria, 
a da seca, não se caracteriza pe~a aplicação do~ conhec_imentos 
científicos em função do bem-estar geral. Ela se destaca pelos 
artifícios-usados no desvio de verbas, de alimentos destinados 
a uma gente que sofre as agruras do desemprego e da fome. 
Ela se verifica no atraso -das verbas encaminhadas pelos pode
res públicos para as zonas flageladas. Ela se evidencia na 
exploração dos miseráveiS, flagelados, através da venda, por 
preços elevados, dos meios necessários à sua sobrevivência, 
pelos famosos barracões. Ela se dá pelos baixos preços pagos 
à força de trabalho dos cassacos, nos períodos da seca. Ela 
se destaca, ainda, pelas injustiças que pratica. Injustiças facil
mente impostas pela ausência de organização doS flagelados 
e pela ~ta de consciênci~ social dgs q_ue os exploram". 

Diante dessa descrição do que ocorre no Nordeste, não 
há nenhum exagero na afirmação daqueles que dizem existir, 
para a região, um verdadeiro "projeto seca", cujos ob~tivos 
são mantê-la subdesenvolvida e manter pobre a maioria de 

seus habitantes. Dessa maneira, o "projeto seca'' define, se
gundo a perversa dinâmica capitalista, o papel do Nordeste 
como simplesmente fOrnecedor de matérias-primas e mão-de
obra baratas, além de defini-lo Como merQ mercado consu
midor das indústri~ das regiões desenvolvidas. Evidentemen
te, é, então, o "projeto seca" que explica o quadro de miséria 
constante em que vive a população nordestina. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, faço essas reflexões na 
esperança de·que, com-o Governo Itamar Franco, tenha chega
do. ~ hora de inaugurarmos novas maneiras para o combate 
à pobreza existente no Nordeste. Em primeiro-lugar, espero 
que as medidas que forem implementadas no Nordeste, a 
partir de agora, levem e-m cOnta a perspectiVa de mUdanças 
estruturais para a região, diferentemente daquelas que, até 
o presente momento, foram ali levadas a efeito. 1-fesse sentido, 
destacam-se como priOritárias a realização da reforma agrária 
e a execução de programas de irrigação. 

É certo, Srs. Senadores, que, sem a extinção dO latifúndio 
no Nordeste, providência a ser acompanhada de medidas de 
desenvolvimento agrícola? que estejam voltadas também para 
os interesses dos pequenos produtores, itãb ·se-· pOde espe-rar 
a solução definitiva dos problemas causados pelas se_cas nor
dçs_Unas, e, por via de conseq~êitcia, a remoçãO da miséria. 

No que diz respeito à irrigação, esperam-se- -mudanças 
profundas na a tua! politica para o setor, com a adoção de 
tecnologias mais simples, mais adaptadas à realidade nordes
tina e de mais fácil acesso ao conjunto dos trabalhadores 
rurais. Para que isso seja põsSível, é imprescindível que a 
política de irrigação seja realizada com a ·participação efetiva 
dos trabalhadores rurais. 

Há que se ter em conta também que os perímetros irriga
dos_~ _onde é preciso conferir~se prioridade à produção de 
alimentos para o abastecimento regional -devem s~r destina
dos, em primeiro lugar, aos pequenos produtores, aos parcei
ros, arrendatários e assalariados, e não às empresas e aos 
grandes produtores. 

A propósito desse tema, Srs. Se_nadores, ressalte~se que 
não é mais possível que a seca do Nordeste continue sendo 
administrada exclusivamente sob a ótica asSistencialista. O 
que esperamos do novo Governo é que de implante na região 
uma sólida e abrangente il!fra-estrutura hídrica e económica 
e que contribua para a organização do sistema produtivo, 
das técnicas de irrigação e do planejamento de lavouras adaJ>
táveis, a exemplo dO: que já fizeram muitos países, como os 
Estados Unidos em áreas da Califórnia, Israel em Seus deser
tos, e o Cazaquistáo e a Índia em suas terras semi-áridas. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, sensível aos graVíssinios 
problemas sociais hoje existentes na Nação brasileira~ o Presi· 
dente Itamar Franco está iniciando: uma série de programas 
de combate imediato à pobreza, necessários em virtUde do 
estado crítico em que se encontram enormes contingentes 
de brasileiros. Entre esses programas; entirileram-se o de Sá· 
rieámento, o da habitação popular e Q de recuperação de 
estradas·; todos eles capazes de absorver grandes quantidades 
de trabalhadores. 

Malgrado programas dessa natureza terem sido imple
mentados no Nordeste, até recentemente com forte conotaçio 
clientelista, e terem favorecido as maiS diversas práticas de 
corrupção, o atual GoVerno está demonstrando todo o cuidado 
possível para evitá-las, inaugurando - tenho certeza disso 
-novos métodos na administração pública brasileira, com· 
o objetivo de afastar o mau uso dos recu~s públicos. 
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Para tanto, o Govenio Itamar Franco quer que os progra~ 
mas sociais sejam dirigidos e fiscalizados pelas comunidades 
beneficiadas, atravéS de conselhos comunitários. Qu_er, ade
mais, que o controle da aplicação_ dQs re_cUI;SoS n9s inev_itáv~is 
programas de emergência de COf!lbate à seca seja realizado 
pelo Exército. _ __ - ____ ~- _ _ _ . 

Digna de destaque, segundo o elevado propósito de com
bate ao clientelismo e ao fisiologismo, é a i~:tic_í::!tiva _ _9.o Minis
tério do Bem-Estar Social, que dotou o seu orÇamento de 
total transparência, sendo possível a qualquer cidadão brasi
leiro ter acesso a tod~ as _liberaçõe~ de Iec\lt$05 feitas pelo 
órgão. - _ _ · ~·~- --- _ - ~---

T adas essas _medida$,. Sr. Jlresidente ~ Srs·. SenadoreS, 
escudam-se. no grande propósito da. máxima -Va.l9rização de 
cada cruzeiro que é destinado aos programas de combate à 
pobreza, seja no Nordeste em particular, seja no Brasil em 
geral. Afinal, já era hora de termos alguém, neste País, com 
a coragem de enfrentar as forças con·serVado~a~ r_~sponsáYeis 
pela miséria de grande parte de nossa gente. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Concedo 
a palavra ao nobre Senador Odacir Soares. - -

O SR. ODACIR. SOARES (!'FL-RO,_!'ronunda o seguin-
te discurso.)- Sr. Presidente, S~s. eSrs. Senadorés; ~ -

Não há exagero em dizer--se que ROndôDia.iiiér"gulhOu 
em inquietante crise de gOvernabilidade. .· . . . .. . . . 

A grave insurreição da polícia estadual, que, não faz 
muito, provocou intensa repercuSsão não apenas em Rondônia 
mas em todo País foi, apenas, o primeiro síritoma da irrepri
mível inquietação que tomou conta, prati"camente, de quase 
todas as categorias de servidores do Estado. __ . 

Multi(>Iiciirri-Se os.indícios de que outras greves estão pres
tes a eclodir. Seria um perigoso arrastão de descontentamento 
e de irisatiSfações, envolvendo os ~ervldores públicos em geral 
e, em especial, os servidores dQ ensinO e··da área_qe)~-t!s!~·-· 

Para quem possui um mínimo·. de familiaridade coin Os 
problemas de Rondônia, não é djfícil detect_ar ~s causas e 
origens desse descalabro. . _ .. ____ _ 

Cite-se, em primeiro plano, a incapacidade que vem reve
lando o Governador Oswaldo Piaruía~ae fOrl:riil.lar.uma polít~ca 
glob~l de remuneração do funcionalis~ç_p_úbl~~O"es!~OUál. 

Cite-se, poroacrésciriló·,:-sua ihConSciência ·em relação 
àquele princípio rudimentar de administração pública que re
conhece no funcionalismo público a única e insUbStitUível baSe 
operacional de qualquer governo. Se, por inabilidade ou incú
ria do governante, vem a faltar ao Governo o apoio de seus 
funcionários, substituindo estes sua proVerbial colaboração 
por uma surda hostilidade, como é o que, no momento, parece 
estar _oço_rrendo ~-m_ Rondônia_, é evidente que o Governo 
não só não consegue dar execução a seus planoS adminis
trativos, como também, mais cedo ou mais tarde, ver-se-á 
às voltas çom a ingovernabilidade. __ _ __ 

Cite-se, por i.íltimo, a dispersividade e o· alheamento irres
ponsável de um governo que, ao invés de__s_e _ c_Qli.Çentrar no 
encaminhamento das soluções concernentes aos problemas 
básicos de Rondônia, e na busca de respostas satisfat.óriás 
para os altos interesses públicos, tem sua ãteiiçâ0----'desviada 
para atividades outras, que só dizem respeito ainteresses 
pessoais escusos, quando não lesivos aos reais interesses de 
Rondônià-:- -

Refiio-me à CotrupÇ'âO desenfreada que corrói a máquina 
administrativa do Estado, sob as vistas complacentes e coni
ventes do GOvernador Pianni! .. 

· Compreende-:Se, então~ Sr. Presidente e Sr~. ~e~'!_dores, 
comp e por que não sobra tempo ao Governador para admi-
nistra-r com zelo ~ competência os negócios d_o_E~tado. . 
- -~tende-se; por aí, por que Oswaldo Pianna ainda não 
se interessou em empregar honestarp.erite 9 seu tempo, f!xando 
uma política salarial justa e incentivadora para o funcionalismo 
do Éstado. ~ ~ 

Compreende-se, por fim, e tornam-se plenamente expli
cáveis~ o~ m,otivos pelos quais o Governo de Rondônia, não 
só se omite de investir em áreas prioritárias, Uli~ cómo as 

_da ec;iucação, saúde, transporte-e energia, como, também, 
n~o consegue sequer- desincú.mbir-se do custeio da máquina 
adminiStrativa do Estado, sem o concurso da qual, a adroinis-
traç~o pública entra em paralisia. -

É que faltam recursos -.melhor dizendo - é_ que os 
recursos que_ deveriam ser canalizados para efetivação desses 
altos objetivos estão sendo criminosa~ent~ d_ilapidad~s em 
investimentos fantasmas, em pagamentos superfaturados e em 
outros encargos seni transp-arência. · 

Fundamentando o que afirmei relativamente à inexis
tência, em Rond_ônia, de uma política Salarial justa e irtcenti

- vadora para o_- servidor público, passo a citar alguns dados 
bastante elucidativos, colhidos em documento divulgado pelo 

_ Sindiclto dos Trab3lhadores-em Educação, no Estado de Rón
-- QÔnia, sob 'ô títuio de Pauta d~"Reívlndjcações .da .~itada ca~e-

goria. 
•.• o. ~-Por ele, toma-se conhecil!lento de que o Gpvemo fianna 
concedeu, em fevereiro de 1993, um "aumento" de .100% 
ao funcionalismo estadual, parceladC? em 3 veze$. 

Sucede, porém, que este aumento só começará a ser pago 
quando o Governo ç_oncluir o reenquadramento do pessoal 

-~--nQPCCS (Plano de_ Classifiçaçã_o de Cargo~). qra, isso signi~ 
fica que o Governo não tem pressa e que os seryi,dores irãõ, 
sabe Deus_quarid_o, receb~r retroatiyo~~parcelados .se~ qual-
quer correção. -
·~---Mais. O documento já citado do SINTERO, exibe-nos 

a: fabela de veO.Çjmento vigorante _para_ a categoria, em janeiro 
_Q~ 1993, acre.§GMiQ_ ~<;I!) ~umento_-4e .. LqO~c em trê_S patcelas 
que, se aplicadas em fevereiro, InarÇo e abnl (o que de fato 
não ocorrerá) configuraria a seg1:1i1'1:~~- r~lidade salariaL 
_ Os servidor.~s Qe.apoio operacional e -de serviçOs diversOs 
junto às 4 primeiras séries de Ensino do_ 19 __ grau estariam 
ganhando Cr$ 622.448,00, em janeiro de 93, e Cr$ 
1.324.896,00,_ em abril, ou_ guando efetivamente for paga a 
3~ parcela do aumento de 100%. 

Os servidores da mesma categoria, atuando junto _às 4 
últimas séries de Ensino do 1~ grau, estariam, no ríiesmo perío~ 
do, recebendo Cr$ 791.687,00 e 1.583.374,00. 

Vai por aí, Sr. Presidente. Omito-me, para não ser fasti
dioso, de enumerar outras classes intermediárias de êervidore.~ _ 
do ensino, pa:ta ·só citar os professores nos dois extremos 
da carreira: os habilitados ·em nível méçtio e os habilitados 

· -em níVel de licenciatura plena. -
Os primeiros perceberam, em janeiiO de 93, a impor

tãncia de Cr$ 2.122.215,00 e passariam a receber, após o 
pagamento da 3' parcela, Cr$ 4.244.430,00. 

Ja os últimos receberam Cr$ 2.900.188,00 em janeiro 
e passariam a_receber __ 5.818.373,00 em abril ou, quando de 

-fato for paga a 3• parcela do aumen_to de_lOO%, "..&.enerosa:.:-
m,ente" conced~<;io pelo Govêm_ador Pianna. c --

0 simples enunciado desses quantitativos irrísórios é sufi~ 
ciente para demonstrar o iníquo tratamento dispe?sado aos 
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servidores do ensino em Rondônia; dispensando qualquei cO
mentário adicional. 

Ou será precisá lembrar que a qua"se -tóthlidaae da cate
goria dos servidores de apoio operacional e serviços diversos 
percebem, atualmente, e continuarão percebendo, depois de 
recebido o aumento de 100%, salários inferiores ao salário 
mínimo'? 

Da mesma forma, será preciso sublinhar Ci absurdo gri
tante que é retribuir o trabalho de um professor licenciado, 
com trânsito de 4 anos na Universidade, com uma remune
ração que, hoje, não soma dois salários mínimos e que, após 
o aumento, apenas totalizará trés salários mínimos, aí incluídas 
as gratificações e outras vantagens? 

Sr. Presidente, dá vontade de repetir aqui (sem subscrever 
a tolice nele implícita) o rebarbativo sJogan dos parlamen
taristas: "É por isso que não funciOnaR! 

Com efeito, "é por isso que não_ func!ona" o sistema 
de ensino em Rondônia. -

É por isso que nosso Estado não consegue decolar para 
o desenvolvimento, apoiado nos resultados de uma Ed_ucação 
eficaz, que, infelizmente, o Estado não proporciona às novas 
gerações. _ _ · -- '"" -_-- -

É por isso, enf suma, Sf. PresfO_ente,, que, tamb_ém nós, 
aqui comparecemú"s e juntamos a maníf~stação de noss91IJçQn
formismo ao inco·nforinismo da laboriosa classe dos servidores 
do ensino em nosso Estado, reiterando, de resto, um posicio
namento que já tivéiamos -a oportunidade d~_ SI!Stentar no 
encontro que mantivemos com a ComiSs'~o de-- G_reve, em 
Colorado do Oeste e Vilhena. 

Sempre entendemos que qualidade de e:nsinp __ e r.eDl.UJle
ração condigna do magistério são rea1idades interdependentes 
e indissociáveis. - - · ·· · 

Sempre julgamos que a educação só logra ~(içá_ga quando 
os educadores vivem integralmente para a _educaçã().- __ Mas, 
para que tal aconteça, é necessário, áníeS de tudo, que o 
educador consiga v_iver da educação, vale dizer, da remune
ração condigna e dos estímulos e motivações concedidos aos 

· educadores. . _ _ -
Se ísso ocortc!SSe em Rondônia, não estariam nosSos mes

tres mobilizados numa greve que constitui a VergOnha sUprema 
dos governantes do Estado. 

Se tal ocorresse em Rondônia, não seria tão eXú~õSO -6 
elenco de reivindicações listadas pelo Sindicato_da categoria, 
dentre as quais destacamos, com irrestri_to apõío~~as Qúe se 
seguem: _ 

-Reajuste eme-rgencial de 145,4% a partir de 1~' de feve
reiro de 1993, para cobrir as perdas salariais ocorridas entre 
outubro de 92 (data da aprovaçito do PCCS) e fevereiro de 
1993; 

-Pagamento até_o último dia útil de cada mês e fixação 
de calendário de pagamento; 

- Readmissão dos dirigentes sindicais demitidos~ com 
revisão ct1..1s processos administrativos e júdiciã.is existeD.teS; 

- Pagamento dos _direitos trabalhistas dos servidores 
empossados; 

-Garantia de professor substituto no período de licença 
maternidade. 

É importante enfatizar que, atendidas essas reivindica
ções, estará minorada, mas não plenamente solucionada, a 
situação de penúria em que vivem os educadores de Rondônia. 

Por último, cabe salientar -o que faço respaldado _.na 
experiência administrativa anterior e no conhecimento atual 
que tenho das potencialidades financeiras e orçamentárias do 

Estado __: que o Gov"e"riio dispõe de nieios suficienteS para 
_cobrir essas reivindicações, bastando, para tanto, que adote 
postura de austeridade, própria dos gestores de dinheiro públi-

- co, cortando os gastos supérfluos e estancando a sangria provo
cada pelos v_orazes. prec;Jad_ores do Erário. 

-- - Obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
ao palavra ao nobre Senador Louremberg Nunes Rocha. 

O SR. LOUREMBERG NUNES ROCHA (PTB-MT. Pro; 
puncia o· seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr•s. e Srs. 
Senadores: ~ _ - - . -

POr formação f3rriiliar, por Co-nvicção- adquirida ao longo 
da vida, por princípio filosófico, por ideologia soCial e política, 
_sou contra, vou continuar sendo contra qualquer tipo de vio
lência. Também de discriminação, seja ela de que teor for. 
acho que ninguém pode ser socialmente condenado por idéias, 
crenças religiosas, atitudes e até preferências de ordem sexual. 

É com grande tristeza que vejo que a violência, como 
fator de agressão sociológica, vem· crescendo, e ri:Iuiio, em 
todo o nosso País. Já não se respeitam classes ou segmentos 

-SOCiais. Ela está presente em todas as camadas, desde a chama
da elite até os de baixa-renda. E-os de nenhuma renda. 
__ . A sociedade brasileira acuada, indefesa1 com mecanismo 

de segurança anacrónico-e se, niv-elado à delinqúência comum, 
é a vítima preferida, diariamente, pelo brutos, figuras quase 

-'-s_em_pre gmiw~le_sc:as, mesmo aqueles que integrem o grupo 
dos privilegiados que tem acesso à educação, que usam e 
abusam da violência, fazendo que o medo generalizado seja 
.hoje uma constante em nossa vida. Nem em casa, seja ela 
de que qualidade for. o cidadão sente-se seguro. -

·· É preciso que a Nação como um todo seja conscientizada 
da necessidade de se colocar, agora, neste momento, um ponto 
fjp._ál __ neste _vergonhoso estado de coisa. O Brasil, um país 
de gente ordeira e pacífica, não pode, e não deve, continuar 
entre_gue à sanha de um bando de insanos que na maioria 
das vezes praticam a violência apenas pelo prazer-sádico de 
praticá-la. 

Estas minhas considerações, que faço lamentando ser 
obrigado a fazê-las, que refletem não a minha simples revolta 

--ma:s l!ID estado de alma_ nacional vem a propósito de anúncio 
feito ontem, em Maceió pela Secretaria de Segurança Pública 
~~!_11 ~ui ta surpresa para a população local, de que uma cabeça 
hu_man~ _encontrada no~ Município pernambucano de Xexéu 
e o corpo achado em Agua Preta, pertencem, efetivamente, 
ao vereador Renildo José dos Santos, seqüestrado brutalmel_'l
te_~~ ~emana passáda em Coqueiro Seco, a apellas.l2 quilóme
trOs de Maceió, por um bando armado integr_!ldo. --~~gundp 
testemunhas, por agentes da Polícia Civil e por-PMS. O Verea
dor, que ousou enfrentar núcleos conservadores da sociedade 
de seu Estado, ao se .declarar homossexual, tinha certeza de 
Rue acabaria assassinado. Ele se dirígiu ao Secretário de Segu
rança, o Delegado Federal Wilson Perpétuo, informando-o 
de que se fosse morto a culpa seria do Prefeito de Coqueiro 
Seco, Tadeu Fragoso, a quem também havia acusado de práti
cas homossexuais. 

O que me assusta, e me deixa pasmo, é constatar que 
_agentes da lei~ pagos e treinados pela sociedade, se transfor
mam impunemente em sicários a serviÇo de pessoas que se 
consideraram senhores de vida e morte._ Basta que sejam con
trariados .em seus desígnios para que a ordem de morte seja 
dada e executc.da, sem que o Governo do Estado faça c.:lguma 
coisl real p~r~ corrigir tão bestial.situação. 
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O Vereador barbaramente trucidado, membro do PTR, 
teve a coragem, sem se preocupar com o julgamento social 
da região onde vivia, de assumir a sua condição,_~!!~~aEi!ln~~o 
os donos da situação e da região. -

Alagoas, um Estado onde a violência sempre imperou 
e serviu como caminho para a solução de problemas de toda 
origem, enfrenta, no momento, uma onda de atos __ ~esta Q3tU:
reza intranqüilizadora maior do que nunca. O pior, muito 
píor, é que na maioria dos acontecimentos registrou-se partici
pação direta de membros de sua Políci~ Militar, quase sempre 
utilizando o armamento pago pela -;ociedadc para ser usãdo 
em sua defesa. Segundo o presidente local da Ordem dos 
Advogados do_ Brasil, dr. Marcelo Teixeira, só neste início 
de ano, até agora, ocorreram no Estado 35 homiCídios, sem 
que seus autores, na maioria policiaís ciViS e-militares, Sejaril 
incomodados pela polícia. É paradoxal, mas (verdade. ~ 

O Governador do Estado, Geraldo Bulltões, não parece 
muito preocupado com este estado de coisas, e maniém irres
trito apoio ao comando da Polícia Militar, de onde se origina
ram 90% dos crimes cometidos rccent~Jnente _em A lagoas. 
É tão grande o descalabro que na Assembléia Legislativa 
se constituiu Com_issão Parlam.ent_ar de InquéritO para inves
tigar denúncias de irregularidades comefidas pelo Comando 
da PM, entre elas o desvio de dqisbilhões de cruz_eiros mensais 
que eram destinados à alimentação de guarnições do interior. 

Quero, Sr. Pr-esidente, Srs. Senadores, deixar consignado 
o meu veemente protesto contra o bárbaro assassinato do
Vereador Renildo José dos Santos e, como este_, a violência 
sem controle que assusta e intranqüiliza a populãç3o alagoana. 

Muito obrígado, Sr . Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Concedo 
a palavra ao nobre Senador Ney Suassriri~~ -_- - --

O SR- NEY SUASSUNA (I'MDB- 1'1!. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr:.ts. e Srs. Senadores;: 

São tão flagrantes as conexões e interdependências entre 
as questões de saúde, de economia e de estrutura social, que 
bem podemos parafrasear um an_tigo pensamento, atribuído 
a Clemenceau, que nos alerta para o fato de que a guerra, 
por sua i_mportàncía, não pode ser confiada_a generais. Trans~ 
plantando esse conhecido adágio para a área de saúde, relati
vamente à sua preservação, ao tratamento de doenças, ao 
combate da mortalidaQe precoce, infere-se que a saúde do 
País não pode ser_ ab_raugida de forma estritamente médica, 
mas sim como urn_a_rcs_ultante das forças m~dica~'-económicas, 
sociais e -políticas-. Muitas das atividades que precisam ser 
planejadas e implementadas no âmbito do Sistema de Saúde 
ultrapassam seu escopo formal, como por exemplo: habitação 
adequada, educação apropriada, renda incfíciente entre ou~ 
tras. 

Estamos convencidos, Sr. Presidente, de qUe -a união en~ 
tre governo, políticos e a sociedade organizada será o caminho 
mais apropriado para colocar em prática diversas medidas 
de que o setor carece._ Por isso, este nosso pronunciamento 
não se limita ã: tradicional.a_nálise e crítica do setor de saúde, 
e vai mais além, pois se desdobra cm sugestões práticas, aliás 
algumas dessas práticas já foram desenvolvidas com sucesso 
em outras partes do mundo. Sem a preocupação de re-inventar 
a roda, propomos a atenção c o possível aproveitamento de 
estratégias na área de saúde, já testadas ein outros países 
como a China, com seus médicos de pés descalços, ou o médico 
de bairro, utilizado em Cuba e também na Inglaterra. Acredi-

. tamos, Srs. Senadores, que a saúde, como a liberdade, não 

_é _um estado nem um bem de ~nsurno_ a ser Comprado no 
futuro, senão uma conaição que precisa ser construída .aqui 
e agora e seguir permanentemente cultuada. 

NUm paísbasicainente-pobre çomo o nosso, com dimen
-Sões continentãiS,_ãptesentando acentuados contrastes geográ
ficos~ ·económicos e culturais, os serviços de saúde são muito 
precários e vêm registrando mesmo uma unanimidade crítica _ 
em relação à ineficácia dos serviços preStados. O sistema se 
caracteriza basicamente como ina~_equ_ado às n~cessidades da 
massa dos usuários. Essa inadequação referida dos serviços 
de saúde apresenta- um vício estrutural que se constitui num 
grande paradoxo: de um lado, a grande maioria da população 
carente de assistência médica básica pelo interior ·do País; 
de outro lado, a superconcentração de mé_dicos nos grandes 
·c:entros ·urba-nos-, ded~cãndo-se às mais modernas e variadas 
especializações· como forma de enfrentar a concorrência. NoS 
grandes centros urbanos o sistema se afi_gura urna cópia dos 
países de Primeiro Mundo, rico em recursos tecnológicos, 
sofistiCados! dispondo de numerosos especialistas. Todavia, 
em rãzão de seus altos custos é improdutivo para a maioria 
-da póputação. E sabido, Sr. Presidente, que no eixo Rio-São 
Paulo há grande concentração de médicos especialistas. en
quanto há carência desses profissionais por todo_ o interior. 
Dos 4. 792 municípiOs brasileiros 1.062- com menos de 5.000 

- habitantes - nãó _dispõem de nenhum médico, embora for
mem-se anualmente 7.000 médicos, número suficie_nte para 
atender a demanda do Pa,ís. 

Sr. Presidente, sabemos que está em andamento no Exe
cutiVo estudo para colocar mão-de-obra especializada no inte-

- rior do País, _rium esforço conjugado entre o Ministé:io do 
Trabalho e da Educação, voltado para as pequenas Cidades 
-ào t"edor dos grandes. centros. Muito bem, é mais uma tentativa 
no sentido de fixa:r O recém-formado no interior. Todavia, 
Srs. Senadores, no caso da profís~siOnalízaÇ.ão médica faz-se 
mister relembrar que, sem o devido apoio de laboratórios, 
capazes de dar com agilidade resultados de_ exames de saúde, 
fica bem restrita a ação dos profíssionais. Certamente um 
dos maiores e mais importante entre os probiemas que lidamos 
na área de saúde é o da medicina preventiva. Não podemos 
fechar os olhos _para nossa realidade em que a mortalidade 
irifilntil é muiiO efevãda,-vifimãn.do mu_itas crianças por proble
mas de diarréias, infecções respiratórias, desnutrição. Além 
disso relevam OS problemas relativos a doenças endêmicas 
tais como: a h3ns·eriíase, a malária, a- doença· de chagas entre 
outras. Em geral, não temos obtido bons resultados no com~ 
bate a essas doenças que continuam com altas estatísticas 
de ocorrência.' E ainda é precisõ lembrai" que doenças corno 
cólera e dengue admitidas como do passado, hoje, lamenta
velmente, recrudescem em nossa iealidade. 

Sr. Presidente, em virtude da carên_cia de profissionais 
médicos no "hinterland",_em virtude dos nossos problemas 
culturais, regio(lais, econômicos, se nos _afigura oportuno re
lembrar a experiência chiriesa que tem a ver com carências 
similares detectáveis em nosso País. Um teste-munho mar
cilnte-, de como os chineses venCeram a· doeriça e a miséria, 

-encontía~se no livro do Dr. Horn, médico britânico que traba~ 
lhou na China, intitulado Medicina para -milhares: a: expe
rlêncía da China. De forma sintética, podemos dizer qti.e o 
programa encaminhado pelo governo chinês buscava a união 
entre a medicina tradicional e a medicina modema. Havia 
um reduzido número de médicos atualizados mais -preoéu
p"ados em ~nriquecer rapidamente sem a menor consideração 

· --com o- povo. Pot outro lado, havia centena de médicos tradicio-
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nais respeitados pela população. O programa, basicamente. 
se resumia numa campanha que unia toda a classe médica 
em tomo do desejo comum de servir ao povo e contribuir 
para a construção da China Socialista. 

A medicina chinesa tradicional fora estabelecida, em sua 
essência, há cerca de dois mil anos, dispunha de um saber 
baseado no mapeamentó dos pontos~chave-do corpo humano, 
realizado pela acupuntura, com suas agulhas, e usava ainda 
ervas medicinais para a terapia das doenças-. Basicamente, 
usando esses princípios,-praticados pelos médicos de pés des
calços aliados à orientação de al_guns dqutc;>res_ fo.rmaQos, os 
chineses conseguiram. colocar sob_ controLe.._~. em alguns casos, 
superar doenças epidémicas como a sí~ili$,_. a hansení3$e e 
a esquistossomosc.:- - · -_- __ -.-

.. Mutatis mutandís", .esse parece ser Um P,Ossível caminho 
a ser buscado dentro das condições da reai;ctade brasileira. 
Poderia mos agora, já de forma insuspeita, Volt:u à experiência 
dos agentes de saúde, apenas com formação técnica, percor~ 
rendo os rincões afastados e carentes de médicos, com o obje~ 
tivo de orientar a população pobre, divulgando e incutindo 
hábitos de higiene,_ fornecendo medicam~J;ltos básicos pata 
a profilaxia, evitartdo assim a disseminação de doenças e dimi~ 
nuindo a alta taxa de mortalidade infantil que apresentamos. 
A nosso ver, esses a~ente.s de saúde, sem :E!' longa formação 
médica, mas treülados e orientados por profissionais médicos, 
poderiam atuar com mais agilidade~_cci~stituindo, assim, uma 
ponte entre a medicina alternativa e a formal, para o benefício 
das populações pobres. ~ 

Por último, Sr.-Presidente, dentro dessa finha de assimi~ 
lação de experiências já testadas e bem~suc~didas em .outros 
países, gostãríamos de nos reportar, ainda _que de fqrrpa bem 
sucinta, à experiência desenvolvida em Cuba, visando a suprír 
a carência de médicos, principalmente de generalistas. Tra~ 
ta-se do programa do médico de familia, fixado e'91_um baJgp 
da periferia, cuidando de 100-a 150 _família~ •. o ,gue dá -urrl 
total aproximado de 700 pessoas, proporciOnando um atendi
mento de massa e ao mesmo tempo personalizadol o q~:~~I 
estamos longe de atingir. Esse profissional acompan.ha m.ês 
a mês o seu núcleo familiar, examinando e tratando dos mais 
velhos aos mais novos. Quando o paciente, por qualquer ra
zão, não comparece, ele meSmo vaí ao SGU ~p.contro. 1;. claro 
que essa assistência não abre mão dos e~am~s laboratoriais, 
encaminhados aos hospitais, e tem a vantagem de o acompa
nhamento ser sempre feito pelo próprio médico de famllia. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores,_ todo_ este pronuncia
mento parte de duas premissas em que realmente acn-:çlit_a_m_o_s: 
a primeira, já ·defendida no início do discurso. afirma que 
os problemas na área de saúde não se esgotam no nível estrita~ 
mente médico; a segunda resulta da nqssa vontade de .coo_tri~ 
buir nessa área de saúde que todos sabemos estar tão precária. 

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

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Teotónío Vilela Filho. 

O SR. TEOTÕNIO VILELA FILHO-,:(PSDB -A,l_. 
PrOnuncia o seguinte_discUrso.J- Sr. Pre,s~Çente, Si"~ Srs. 
Senadores, os jornais -do País inteiro regiSfram o_ níVel do 
supremo desespero que hoje flagela os= ser_t9es çlo Nordes,te. 
Os pacatos sertanejOs de 70 municfpíos do íiit~~_i_or de Pern~m
buco invadiram a sede da SUDENE, no Recife, montaram 
acampamento em seu auditório -e tomararrlComo re:têriS;--du~ 
rante todo o dia, o próprio Superintendente daSUDENE e 
mais seis deputados estaduais de Pernambuco. Durantctodo 

o dia, todos fica-ram reféns da fome·, da sede, do abandonoe 
da lamentável mas clara omissão do Governo. Há seca, e 
dura seca em todo o Nordeste. Já são mais de 8 milhões 
os flagelados, que não tem trabalho. não tem comida nem 
água, quer para o sertanejo, quer para o pouco rebanho que 
ainda resiste. Mas as ações de Governo são absolutamente 
esparsas, pequenas e chocantemente desproporcionais às di~ 
mensões da tragédia. 

Eu próprio estive nos sertões de Alagoas nesse fim de 
semana. Percorri o interior dos municípiOs de Santana e Car
neiros, centros geográficos da tragédia humana no semi-árido 
alagoano, embora não sejam os mu~icípios mais cruelmente 
atingi<)os. O que :vi o mais candente libelo contra o Governo 

·--e-o·-mais pungente questionamentO a nossa consciência de 
cidadão e de parlamentar. Em Santana mesmo, vi uma família 
inteira que, na véspera, se trancara em casa para esperar 
a morte, debilitada pela fome e pela sede. Esta família foi 
acudida pelos vizinhos, temporariamente salva da morte imi
nente, mas ninguém, a essa altura, ousará prever atê -quando 
resistirá sua sobrevida. 

Eu próprio testemunhei, em Santana do Ipanema e em 
Carneiros, médicos que atendem a centenas de pacientes com 
um único diagn6stico: fome e desnutrição. Todos os remédios 
re-ceitados são vitaminas e fortificantes, mas os próprios médi
ços querem mudar: querem prescrever 1 agora, Ut:Jl ~nicO ·medi~_ 
Ca.mento: comida e comida. Fome é o qúe o povo tem. Desnu
trição é sua doença. 

Sertões eu andei, caatingas percorri, sem que visse um 
s6 vestígio da atuação do Governo de Alago~s no socorro 
à população flagelada. O Governo Federal, sabemos nós~ libe~ 
rou alguns recursos, poucos, é verdade, mas liberou para os 
estados. Terno que tenham tomado o mesmo rumo das outrora 
generosas liberações da LBA, desencaminhadas pa:ra <;i "Re~ 
pública de Cana pi". Seria perguntar muito ao GOvernador 
de Alagoas onde foram parar os recursos liberados para a 
seca? Talvez o Governador do meu Estado ainda não saiba 
sequer que existe seca. __ _ ______ _ 

Registro com pesar a crônicit da orriissâo e da indiferença 
diante da tragédia social de proporções ainda desconhecidas. 
Quantos milhões ae nordestinos serão ainda flagelados antes 
que os céus se convertam na chuva mais tênue? Quantos nror~ 
_reràm? Quantas crianças ainda sobreviverão? _ __ 

A SUDENE, infelizmente,-foi alijada da assistênci-a ao 
semi~árido e excluída pela incompetêriCia do Governo CoUor 
do trato da emergência nõ Nordeste. Felizmente, o Superin~ 
tendente da SUDENE, Cássío Cunha Lima, mesmo formal
mente fora do processo de assistência aos sertanejos, tem 
sensibilidade política suficiente para saber que o drama do 
sertanejo não atinge apenas os sertões, nem se restringe ao 
Norde_ste. O problema é do País inteiro, na medida em que 
o sertanejo flagelado vai migrar ou morrer, morrer ou migrar, 
levando para a periferia das grandes cidades seu próprio 
infortúnio, transformando em tragédia coletiva o drama indi~ 

- yidual_e familiar. Mas é também q1,1estão de absoluta juStiça: 
_QUe-pa-ís- somos, que povo seremos se somos cúmplices com 
o genoCídio e se-negamos a ir:rnflos o direito à ptópria v_iàa? 

Nest-e momento, agricultores sem comida e sem água 
estão com o superintendente da SUDENE no Palácio do Pla
n3lto, tentando medidas de emergência para salvar os se_rtane
jos. Logo em seguida, reúnem-se os governadores do Nordeste 
com o Presidente da_ República. 

Estt! registro de pesar é também 9 registro da esperança 
de que o Presidente da República não será cúmplice na omis~ 
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são. nem omissão na cumplicidade com o extermínio dos serta
nejos nordestinos. Muito menos o Presidente da República 
se deixará levar pelo criminoso comodismo do argumento 
de que a seca exige medidas estruturais para soluções duradou
ras. Nós mesmos já defendemos há tempos essa posição, desde 
a CPI da Seca, que presidimos. Mas a ninguém será lícito 
desconhecer a urgência da emergência. Vamos, primeiro, sal
var as vidas em perigo, depois vamos pensai rias soluções 
definitivas. -

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

O SR_ PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Não há mais 
oradores inscritos. - --- -- - -

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

ORDEM DO DIA 
-l-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 5, DE 1993 
(Em regime de urgência, nos termos 

do art. 336~ c, do Regimento Interno.) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n' 5, de 1993 (n' 3.520/93, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que dispõe sobre a vinculação 
do servidor público civil, ocupante de cargo em comissão sem 
vínculo efetivo com a Administração Pública Federal, ao Regi
me Geral de Previdência SOcial e dá outras proVidências, 
tendo 

PARECERES, proferidos em Plenário, Relatores: 
-Senador Bello_Parga, favorável, em substituição à Co

missão de Constituição, Justiça e Cidadania; e 
-Senador Cid Sabóia de Carvalho, favorável, nos ter

mos de Substitutivo -que apresenta, em substituição à Comis
são de Assuntos Sociais. 

(Dependendo da votaç~o do Requerimento n• 236, de 
1993, de preferência para votação do Substitutivo sobre o 
Projeto.) 

-2-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N• 67, DE 1992- COMPLEMENTAR 
(Em regime de urgência, nos termos 

do art. 336, c, do Regimento Interno.)' 
(Tramitando em conjunto com o 

Projeto de Lei do Senado n' 46, de 1992.....:. Complementar.) 

Votação, em turno único, do Projeto de L~i da Câmara 
·D' 67, de 1992- Complementar (n'71/89, na Casa de origem), 
'que dispõe sobre o processo judicial de desapropriação por 
interesse social, para fins de reforma agrária, tendo 

PARECER, proferido em Plenário,·Relator: Senador 
ALfredo Campos, favOrável, na forma de Substitutivo Que 
apresenta. 

-3-
PROJETO DE LEI DO SENAPO . 

N• 46, DE 1992- COMPLEMENTAR 
(Em regime de urgência nos termos 

do art. 336, c, do Regimento Interno.) 
(Tramitando em conjunto com o 

Projeto de Lei da Câmara n' 67, de 1992 - Complementar.) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
. n11 ~'-~-1992:- C~J?le!?leil~' de autoria do Senador Hum
.berto Lucena, que dispõe sobre oproCedimeiitõ contraditório 

especial, de rito sumário, para o processo de desapropiação 
por interesse social, para fins de reforma agrária, de imóvel 
rural que não esteja cumprindo a sua função social. 

-4-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N' 89, DE 1992 

(Em regime de urgência nos termos do 
art. 353, parágrafo único, do Regimento Interno.) 

Votação, em turno úniCo, do Projeto de Decreto Legis
lativo n• 89, de 1992 (n' 142/91, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a conceSsão outorgada à Tele
visão Bagé Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de 
-sons e imagens {televisão) na Cidade de Bagé, Estado do 
Rio Grande do Sul, tendo . 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário, Re
lator: Senador José Fogaça. 

-5- . 
PROJETO .DE DECRETO LEGlSLATIVO 

N' 10, DE 1992 
(InclUídO em Ordem do Dia, nos termos 
do ar\. 172, I, do Regimento Interno.) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n' 10, de 1992 (o' 61191, na Cámara dos Deputados), 
que aprova o texto da Convenção n~' 141 da OrganizaçãO Inter

-nacional do Trabalho - OIT, telativa às organizaçõeS de 
trabalhadores rurais e sua função no desenvolvimento econó
mico e social, adotada em Genebra, em 1975, durante a 60-
Sessão da COnferênci~ Internacional d_o Trabalho, tendo 

PARECERES: 
- da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 

sob n9 35, de 1993, favorável, solicitando_audiência da COmis
são de Assunto·s Sociais sobre a Matéria; e 

- de Plenário, em substituição à COmissão de Assuntos 
Sociais, Rc!lator: Senador Almir Gabriel, favorável. 

-6-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N• 13, DE 1991-COMPLEMENTAR 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n' 13, de 1991-Complementar (n' 223/90- Complementar, 
na Casa de origem), que regulamenta o§ 2' do art. 171 da 
COnstituição Federal, dispondo sobre a edição e o processo 
legislativo das medidas provisórias previstaS no art. 62 da 
Constituição Federal, e dá outras proyidên_cias, tendo 

PARECERES, sob n•s 49 e 88, de 1991, da Comissão 
- de Constituição, Justiça e Cidadania, 1~ pronunciamen

to: favorável ao Projeto, com as Emendas de n'i'S 1 a 4-CCJ, 
que apresenta; 2~ pronunciamento: contrário às Emendcas de 
n'S 5 a 17, de Plenário. 

-7-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N• 393, DE 1991 -COMPLEMENTAR 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
n' 393, de 1991 - Complemen1!ar, de autoria do Senador 
Moisés Abrão, que altera a red$oão do parágrafo 2' do art. 
2• e do § 2• do art. 4• da Lei COmplementar n• 24, de 7 
de janeiro de 1975,tendo 
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. PARECER F AV ORÁ VEL. sob n' 370, de !992, da Co
missão 

- de Assuntos Econômicos. 

-·8-
PARECER No 12, DE 1993 

Vot~ção, em turno úllico, do Parecer _n° 12, de_1993, 
da CO~Issão de COnstituição, Justiça e Cidadania, sobre 
recurso mterposto pelo Senador Cid Sabóia de Carvalho con
tra a decisão tomada pela Presedência desta Casa por 0'03SÍão 
da votação do destaque para a rejeição dO incisq__ry_e parágrafo 
29 do art. 37 do Substitutivo aO Projeto de Lei da Câmara 
n' 11, de 1991. 

-9-
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTrTUrÇÃO. 

No 23, DE 1991 

Votação, em primeiro turno, da PropoSia-"CftEmen-da 
à Constituição no 23, de 1991 ( 45191, na Câmara dos Deputa
dos), que dá nova redação ao art. 16 da Constituição Federal 
tendo - ' 

PARECER FAVOB.Á VEL, sob no 24, de 1992, da. 
- Comissão Temporária. 

-10- . 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 26, DE 1992 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n' 26,de 1992 (no 815191, na Casa de origem), que autoriza 
o Instltuto Nac1ona! de Seguridade SOcial - INSS a doar 
à C~operativa Habitacional dos Servidores do Mini;tério da 
Previdência e Assistência SOcial, no Estado da Bahia, o terre
no que menciona, tendo 

PARECER, sob n' 483, de 1992, da Comissã-o · 
, - de Constituição, justiça e Cidadaniat -favorável, com 
Emendas de n9s 1 e 2-CCJ, que apresenta. 

(Dependendo da votaçâo do Requerimento n• 250 de 
1993, de adiamento da discussão.) · ' 

-11-
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 258, DEi99f 

Discussão, em: turno único, do Projeto de Lei do Senado 
o'? 258, de 1991, de a~toria do Senador Nelson Carneiro, que 
fixa o valor dos títulos públicos na composiçãO do preço para 
aquisição de bens a serem alienados, tendo 

PARECERES proferidos em PLenário: 
- Em substituição à COniisSiro de Assuntos Económicos, 

Relator: Senador Cid Sabóia de Carvalho; 1! pronunciamento: 
(sobre o Projeto), favorável; 2' pr~munc_iamento:_ (spbre as 
Emendas), contrário; e - · -·_-. ··_--

-Em substituição à ComiSsáO"_d_e--ServiÇos de Infra-Es
trutura, Relator: Senador Ron~m Tito; concluilldq gue ã f~fe
rida Comissão não tem competência regimental parea manifes
tar-se sobre a matéria. 

-12-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA NO Ü7, D-E 1992 

Votação da retificação encaminhada pela Câmara dos . 
Deputados, através do Ofício n' 84, de 1993, do Presidente 
daquela Casa solicitando seja incluído texto do Projeto de 
Lei da Câmara no !57, de 1992, após o inciso V do art. 1 o, 
o seguinte inciso VI, renumerando-se os demais: 

"VI-Ministro de Estado da Previdência Social." 

-13-
. PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 56, DE 1991 

-(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do art. 172, I, do Regimento Interno.) 

No 1.451J88, na Casa de_ origem, que disciplina a criação 
do Banco de Desenvolvimento do Centro-Oeste. (Dependen
do de Parecer.) 

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

(Levan~a-se a sessq.o ~$18}-gJrqs_e 4Q minutos.) 

DESPACHOS DO DIRETOR EXECUTIVO 
DOCEGRAF 

PROCESSO No 0045193-4 
ASSUNTO: Extrato 

Homologo o Empenho Estimativo em favor da V ARIG 
-Viação Aérea Rio Grandense, Programa 
01007002320250001, Natureza da Despesa 349039.00, Empe
nho 93NE00029, de 20 de janeiro de 1993, no valor de 
Cr$10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros}, para atender 
despesas de frete aéreo no presente exercício. 

Brasflia, 16 de março de 1993. - Agaciel da Silva Mala, 
-.- Díretor Executivo. 

PROCESSO N• 0046193-0 
ASSUNTO: Extrato 

Homologo o Empenho Estimativo em favor da V ASP 
-Viação Aérea de São Paulo, Programa 01007002320250001, 
Natureza da Despesa 349039.00, Empenho 93NE0003ll, de 
zo- de janeiro de 1993, no valor de Cr$10.000.000,00 (dez 

-milhões de cruzeiros), para atender despesas de frete aéreo 
no presente exercício. 

Brasflia, I6 de março de 1993.- Agaciel da Silva Maia, 
Diretor Executivo. 

PROCESSO N' 00631.93-2 
ASSUNTO: Extrato 

Homologo o Empenho Estimativo em favor do jornal 
Correio Braziliense SI A, Programa 01007002320250001, Natu
reza da Despesa 349039.00, Empenho 93NE00051, de 25 de 
janeiro de 1993, no valor de Cr$40.000.000,00 (quarenta mi-

- lhões de_ cru?_eiros), para atencj~r _despesas com publicações 
d-e- editais de convites, tomadas de preços e ooncorrê_ncias 
públicas no presente exercício. 

Brasflia, 16 de março del993.- Agaciel dª Silva Maia, 
Diretor Executivo. -

PROCESSO N' 0064/93-9 
ASSUNTO: Extrato 

Homologo o En:tpenho Estimativo em favor do jornal 
empresa Folha da Manhã, Programa 01007002320250001, Na
tureza da Despesa 349039.00, Empenho 93NE00044, de 25 
de janeiro de 1993, no valor de Cr$80.()()().000,00 (oitenta 
milhões de cruzeiros), para atender despesas com publicações 
de editais de convites, tomadas de preços e concorrências 
públicas no presente exercício. __ 

-Brasilia, 16 de março de 1993. - Agaciel da Silva Maia, 
Diretor Executivo. 
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PROCESSO N• 0065/93-5 
ASSUNTO: Extrato 

Homologo o Empenho Esiiinativo em-- favof âo jornal 
O Globo- Empresa Jornalística Brasileira Ltdª_·~-J~rograma 
01007002320250001 Natureza da Despesa 349039.00, Empe
nho 93NE00045, de 25 de janeíro de1993, no valor de 
Cr$50.000.000,00 (ciilCJ.üehta milhões de cruzeiros), para aten
der despesas com publicações de editais de convites, to~adas 
de preços e concorrências públicas no presente exe~cfc10 . . 

Brasília, 16 de março de 1993. - Agaciel da Sdva Mata, 
Diretor Executivo. 

PROCESSO N• 0066/93-1 
ASSUNTO: Extrato . .. _ . .. - --- - -

Homologo o Empenho Estiinativo ein favor do jornal 
J, Cãmara & Irmãos SI A, Programa 01007002320250001, Na
tureza da Despesa 349039.00, Empenho 93NE00046, d" 25_. 
de janeiro de 1993, no valor de Cr$15.000.000,00 Çquu~ze 
milhões de cruzeiros), para atender despesas com pubhcaç~es 
de editais de convites, tomadas _de preços e concorrênctas 
públicas no presente exercício. - -_ _ _ _ ~ 

Brasília, 16 de março de 1993. - Agaciel da Silva Maia, 
Diretor Executivo. 

PROCESSO N' 0067/93-8 
ASSUNTO: Extrato 

Homologo o Empenho Estimativi'S em favor do jq_rnal 
O Estado de S. Paulo S/A., Programa 01007002320250001, 
Natureza da Despesa 349039.00, EJJ.lpenho 93NE00047, de 
25 de janeiro de 1993, no valor de Cr$50.000.000,00 (cinqüenta 
milhões de cruzeiros), para atender despesas com publicações 
de editais de convites, tomadas de preços e concorrências 
públicas no presente exercício. . . . 

Brasília, 16 de março de 1993. --Agactel da Silva Mata, 
Diretor Executivo . . 

PROCESSO N• 0068/93-4 
ASSUNTO: Extrato 

Homologo o Empenho Estimativo em favor do Jornal 
do Brasil S/A Programa 01007002320250001, Natureza da 
Despesa 349039.00, Empenho 93NE00048, de 25 de janeiro 
de 1993, no valor de Cr$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões 
de cruzeiros), para atender despesas com publica~ões ~e ~i~ 
tais de convites, tomadas de preços e concorrênctas publicas 
no presente exercício. 

Brasília, 16 de março de 1993. - Agaciel da Silva &bla, 
Diretor Executivo. 



República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

ANO XLVID- N•44 SEXTA-FEIRA, 19 DE MARÇO DE 1993 BRASÚ..IA- DF 

SENADO FEDERAL 
. Faço ~aber que o Senado Federal aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presidente, nos termos do art 48 
1tem 28 do Regtmento Interno, promulgo a seguinte · ' 

RESOLUÇÃO N• 21, DE 1993 

Dá nova redação ao art. 2' da Resolução n• 32, de 1991. 
O Senado Federal resolve: 

Art. 1' O art. 29 da Resolução n9 32, de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 29 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. 39 Revogam-se as disposiÇões em contrário. 
Senado Federal, 18 de março de 1993. -Senador Humberto Lucena,Presidente. 

- SUMÁRIO 

1- ATA DA 30• SESSÁO,~EM 18 DE MARÇO DE 
1993 

1.1 -ABERTURA 
1.2-EXPEDiENTE 
1.2.1- Plll"!'Ceres 

Referentes ~s ·seguintes matérias: 
-Projeto dé: Lei do Senado n' 62, de 1992, que "altera 

o inciso VI do art. 2• da Lei n' 8.025, de 12 de abril de 
1990. 

-Projeto de Lei do Senado n' 201, de 1991, que 
dispõe sobre a utilização das vias públicas, acidentes de 
trânsito e dá outras providências. 

1.2.2 - Oficios 
N~> 2/93', do Presidente da Comissão de ConstituiÇão; 

Justiça e Cidadania, comunicando a aprovação-do Projeto 
de Lei do Senado n' 201, de 1991, que dispõe sobre a 
Utilização das vias públicas, acidentes de trânsito e dá outras 

_providências. 

N9 3/93, do Presidente da Comissão de Constituição? 
Justiça e Cidadania, comunicando _a aprovação do Projeto 
de Lei do Senado n9 62, de 1992, com a emenda n9 1-CCJ, 
que altera o inciso VI do art. 2' da Lei n' 8.25, de 12-4-90, 

1.2.3 - Comunicações da Presidência 
. -Abertura de prazo de cinco dias úteis para interpo

tição de recurso, por um décimo da Casa, para que os 
·~roje_tO~ de Lei do Sena.do n~'~ 201, de 1991, e 62, de 1992, 
~jam apreciados pelo Plenário. 

-Aprovação, pela Comissãô Diretora·, dos Requeri
mentos de Informações-o~ 213 e 217, de 1993, dos Sena
dare~ Gilberto Miranda e J utahy Magalhães, .aos Ministros 
da fa.zenda ~da Jus~iÇ'!, ~~pectivamente. 

1.2.4- Discursos d<> Expediente 
SENADOR RACHID SALDANHA DERZI- Gre

ve dos professoreS de Mato-Gross-o do- Sul. 
SENADOR FLAVIANO MELO- Greve dos fun· 

cionários públicos do Estado do Acre. . . . . . 
SENADOR MAURO BENEVIDES- Reunião~ de 

- lideranças políticas nordestinás com o Presidente Itamar. 
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EXPEDtENTE 
CENTRO ORAP!CO DO SENADO FEDERAL 

MANOEL VJLEV. DE MAOALIIÁES 
OirelOI'..Qeral do Seudo Federai 

DIÁIUO DO CONORI!SIIO NACIONAL 
lapNUO IOb r•pouabiUdacle da .Maa 4o Seudo P8Cien1 

. AGACIEL DA SILVA MAIA 
Direror Eacaavo 
CARLüS HOMERO VIEIRA SINA 
Dirctor AdaW.tratJvo 
l.t: I:l CARLOS BASTOS 
Diresor .laclMrnaJ 
fLORIAN AUOUS!U COUTINHO MADRUGA 
OirelOI' AdJutc 

ASSINATURAS 

Seaa:nal - Cr$ 70.000.00 

Tiraze- l.3l0 c.epllra 

Franco e medidas dela decorrentes visando combater os da em Genebra, em 1975, durante a 60~ Sessão da Conte-
efeitos da seca no Nordeste. rên~i_a _Internacional__9o .Tra~alho.Aprovado. A Comissão 

SENADOR ALUÍZIO BEZERRA- Solidariedade Diretora para redação final. . 
ao pronuncíatne:i'ltÓ do Senador Mauro-Benevides. Apelo Projeto de Lei da Câmara n» 26, de 1992 (n9 815/91, 
ao Ministro- da Justiça no sentido da recaptura dos assas- na Casa de origem), que autoriza o Instituto Nacional de 
sinos de Chico Mendes e ainda da reabertura do processo Seguridade Social - INSS a doar à Cooperativa Habita-
sobre o assassinato do Governador acrcitno Edmundo Pin- cional dos Servidores do MinistériO da Previdência e Assis
to. Greve dos funcionários públicos estaduais do AC:ie por tência Social, no Estado da Bahia, o terreno que menciona. 
melhoria salarial. _ ~scussão adiada, para 14 de abril próximo, nos termos 

SENADORNELSONWEDEKIN -Exagero nas di:~. do ReHuerimento n• 250/93. 
vulgações de supostas divergências ·enti"e os Ministros de . . Retificação encaminhada .pela Câmara dos Deputa
Estado, prejudicando o bom desempenho do Goverrio Fe- dos, através do Ofício n"' ~.de 1993, do Presidente daquela 
deral. Casa, solicitando seja incluído no texto do Projeto de Lei 

1.2.5 _ Leitura dos projeto da Câmara n• 157, de 1992, após o inciso V do art. 1•, 
o seg_uinte inciso YJ, renumerando-se os demais: 

. -Projeto de Lei do Senado n"' 27, de 1993, de autoria '~VI- Ministro de Estado da Previdência Social".A~ 
do Senador Márcio Lacerda, que dá nova redação ao art. _pr()Vada~ À ~ara dos Deputados. 
17 da Lei o• 4.595, de 31 de dezembro de 1964, e dá outras Parecer n• 12, de 1993,da Comissão de Constituição, 
providências. Justiça e Cidadania, sobre recurso interposto pelo Senador 

Ctd Sabóia de Carvalho-contra a decisão tomada pela Presi-
1·2·6- Requerimento dência desta Casa· por dcasião da votação do destaque para 
-N9 255, de 1993, de autoria do Sr. Eduardo Suplicy a rejeiçãO do ió.clSo IV e parágiafo 2~' do art. 37 do Substi-

e outros Senadores, solicitando sejam prestadas pelo Minis- tutivo ao Projeto de Lei.da-_Çâmara n~' 11, de 1991.Aprovado 
tro das Minas e Energia as informações que mencionam. após usarem da palavra os Srs. Mauro Benevides, Élcio 

1.2-7 _Comunicação da Presldência Álvares, Josaphat Marinho, Cid Sabóia de Carvalho, Iram 
- Saraiva e Jarbas Passarinho. À Câmara dos Deputados. 

- COnVocaÇ3o de sess3.o eXtraordlnáiia a realizar-se Projeto de Lei do Senado n~' 258, de 1991, de autoria 
hoje, às 18 horas e 30 miriutos! destinada à apreciação do Senador Nelson Carneiro, que fiXa o· valor dos títulos 
do Requerimento n• 8, de 1993. ~ públicos na composição do preço para aquisição de bens 

1.3- ORDEM bo DIA a serem alienados.Aprovado, sendo rejeitadas as emendas 
Projeto de Decreto Legislativo n• 89, de 1992 (n• após usar da palavra o Sr. Nelson Carneiro. A Comissão 

142/91, na Cãffiara dos Deputados), que aprova o ato que Diretora para redação final. 
renova a concessão outorgada à Televisão Bagé Ltda. para Projeto de Lei da Câmara n• 5, de 1993 (n' 3.520/93, 
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televi- na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da Repú-
são) na Cidade de Bagé, Estado do Rio Grande do Sul.A- blica, que dispõe sobre a vinculação do servidor público 
provado. À Comissão Diretora para redação final. civil, ocupante de cargo em comissão sem vínculo efetivo 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n~' com a Administração Pública Federal, ao Regime Geral 
89/92.Aprovada. A promulgação.~ --~ ~ de Previdência Social e dá outras providências. Votação 

Projeto de Decreto Legislativo n• 10, de 1992 (n' 61/91, adiada por falta de quorum, após usarem da palavra os 
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Conven- Srs. Jutahy Magalhães, Cid Sab6ia de Carvalho, Nelson 
ção n9 141 da Organização Internacional do Trabalho - -_Carneiro, Eduardo Suplicy, Bello Parga e Elcio Álvares. 
OIT, relativa às organizações de trabalhadores rurais e · · Projeto de Lei da Câmara n9 67, de 1992-Comple~ 
sua função no desenvolvimento econômico e social, adota- mentar (n~' 71/89, na Casa d-e origem), que dispõe sobre 
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o processo judicial de desapropriação por interesse social, 
para fins de reforma agrária. (Tramitando em ·cohjl).nto 
com o Projeto de Lei do Senaào n' 46, de 1992- Comple
mentar). Votaç~o adiada por falta de quorum. 

Projeto de Lei do Senado n' 46, de 1992- Comple
mentar, de autoria do Senador Humberto Lucena, que 
dispõe so.bre o procedimento contradi~ório e~pecial, de rito 
sumário, para o proces.so de_de_sapropriação por interesse 
social, para fins de reforma agrária, de imóvel rural que 
não esteja cumprindo a sua função so_cial. V~tação adia~ 
por falta de quorum. 

Projeto de Lei da Câmara n' 13, de 1991-Comple
mentar, que regulamenta o § 29 do art. 17l_da Constituição 
Federal,_ . dispondo sobre a edição e o processo legislativo 
.das medidas provisórias previstas no art. 62 da Constitu_içã_o 
Federal. Vol&Ção.adlada por falta de quorum. 

Projeto de Lei do Senado n' 393, de 1991- Comple
mentar, de autoria do Sep.ador_ Moisés A_brão, que altera 
a redação do parágrafo 2' do art. 2' e do parágrafo 2'· 
do art. 49 da Lei Complementar n9 24, de 7 de janeiro. 
de 1975. VotaÇão adiada por falta de quorum. 

Proposta de Emenda à Constituição n' 23, de 1991, 
(45/91, na Câmara dos Deputados), que dá nova redação · 
ao art. 16 da Constituição Federal. Votação adiada por 
falta de quorum.' · 

Projeto de I.:ei da 'Câmara n' 56; de 1991 (n' 1.451/88, 
n3. Casa de origem); "qi..ú:_di~ciplina ã: 9iaçáo- do-Ba_nco 
de Desenvolvime.nto do Centro ~Oeste; Apreciação sobi-es
tada após parecer de Plenário favOrável cOm emendas que 
apresenta, a ·abertur:i ~e pt~b para recebinieritO-de emen-
d . . ' . . " as. . . 

1.4 _:_ENCERRAMENTO 
2- ATA DA 31• SESSÃO, EM 18 DE MARÇO DÉ 

1993 

2.1-ABERTURA 

2.2-EXPEDIENTE 

2.2.1- Leitura de projeto 

-Projeto de Lei do Senado n~ 28, de 1993, de al}.to,ria. 
da Senadora Eva Blay, que regulamen~a o § 7'? do art. 
226 da Constituição Federal e dá outras providências. 

2.2.2 - Requerimentos . 
- N' 257, de 1993, de autoria do Senador Ney Mara

nhãoy solicitando ao Ministro da Fazenda para que, junto 
à Presidência da Caixa Económica Federal e do Banco 
do Brasil S/ A, prestem as informações que mencionam. 

- N9 258, de 1993, de urgência para o Ofício "S" 
n' 85, de 1992 (n' 01024/92), do Senhor Prefeito Municipal 
de_ Curitiba, propondo ao Senado Federal, seja autorizad3: 
a Prefeitura Municipal de Curitiba (PR), a contratar opera
Ção de crédito no valor de US$30,000,000.00 (trin.ta milhões 
de dólares), destinada a financiamento d.e projetas de.inte-:-
resse do Município de Curitiba. , . 

- N' 259, de urgência para o Projeto de ResoluÇão 
n<:> 21, de 1993, que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Concórdia, em Santa Catarina, a realizar operação de cré
dito no valor de três bilhões, quatroce_ntos_ e _quarenta e 
-seis milhões e seiscentos mil_ cru~_iros; jUnto ao Banco 
de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina S/A-:BA
DESC, no âmbito do Progralllli de Apoio aos Municípios 
de Pe-queno Porte do Estado de Santa Cat.ariqa -
PROURB. 

1.3.1 - Discursos após a O<dem do Dia 2.3- ORDEM DO DIA 

SENADOR ONOFRE QUINAN- Importância da Requerimento n' 8, de 1993, do Senador NelsonN 
criação do Banco. de D.eS~nvo)vim,entq dq .C,entr.o.-Oeste .... Carneiro, solicitando, nos termos regimentais, a transcri-

SENADOR.NEY MARANHÃO- Razões da apre- ção, nos Anaís do Senado Federal, do editorial publicado 
sentação de_requerimento, de autoriã de S. Ex•, solicifap.do n~ Jornal da Tarde, de 12 de janeiro de 1992, íntitillado 
informações ao.Minístro· dã Fà.Zerida sobre fórneciniento "Pena Capital".AProvado .. 
de certidões- de régu~aridad~, a emp~esas partiCulareS per- 2.3 .. 1--Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 
nambucanas que pre~~ara~ s~.rvic;os,aq (Jov~mo f~çleral. -:-Requerlm~ntos 0 o;os 258 e 259, de 1993, lidos no 

SENADORÃ.liRI;iOM;ELLO-Imediatanomeação Expediente da presente sessão. Aprovados. 
dos aprovados no çoncu_rso para auditores fiscais 'do Tesou-
ro Nacional. Defesa da reformulação da Seéretaria da Re- 2.3.2- Discursos após a Ordem do Dia 
ceita Federal contra a sonegaÇão em oposição à criação SENADOR LOUREMBERG NUNES ROCHA-
de novos impOstos. . ·- __ . _ . . _____ _ . . . . Falecimento do Sr. Jubal Martins de Oliveira.- --

SENADOR TEO.TON!O Vll.EL.t\ EU-HO _;__ Ofida . SENADOR TEOTONIO VILEJ..A FILHO- Artigo 
de crimes políticos_e comUP$ que.estatrece o ESt3.dó -de de autoria do Sr. Lamartine Navarro Jr. intitulado Um 
Alagoas e que tem como cú-niplice a POlícia Militar esta- alerta ao Presidente IQ:mar Franco .. 
dual. 2.3.3 - ComunkJlÇão da Presidência 

SENADOR NEY SUASSUNA -~Agradecimentos - ConvocitÇão de sessão extraordinária, a realizar-se 
ao Senhor Itamar Franco pela agilização do socorro ao hoje, às 18 horas e 42 minutos, co_m O_rdem do Dia que 
Nordeste flagelado pela seca. designa. 

SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG - 2.4-ENCERRAMENTO 
Transcurso do 1389 aniver~rio de Araca j1,1.-

SENADOR ODACIR SOARES -, R~púdio ao fe-. 
chamento do Banco d.a Airt~l!i? .S. A. - B,O.SA, impor
tante instrumento de ddes.a e de fomento da economia 
amazonense. 

SENADOR LOUREMBERG NUNES ROCHA -
Vigésimã Segunda Exposição Internaçional de Nelore.-
EXPOINTEL, em Mato Grosso. -

1993 
3- ATA DA 32• SESSÃO, EM 18 DE MARÇO DE 

3.1 -ABERTURA 
3.2-EXPEDIENTE 
3.2.1- Requerimento 

-N' 260, de 1993, de urgência para o Projeto de 
Decreto Legislativo n' 91, de 1992 (n' 209/92, na Câmara 
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dos_ Deputados), que aprova o texto do Acordo Consti
tutivo do Instituto Interamericano para Pesquisa em Mu
danças Globais, firmado em Montevidéu, em 13 de maio 
de 1992. 

3.3- OlmEM DO DIA 

Requerirrienló n• 117, de 1993, do Senador Nelson 
Wedekin, solicitando, nos termos regimentais, a retirada 
do projeto de Lei do Senado nl' 164, de 1991, de sua a'utoria, 
que isenta as entidades filantrópicaS- declaradas de utilidade 
pública do pagame-nto das tarifas de energia elétrica.A
provado. 

3.3.1- Matéria apreciada após a Ordem do Dia 
-Requerimento n"' 260/93, lido no ExPediente da pre

sente sessáo-.Aprovado. 

sáo 
3.3.2 - DOslgnaçáo da Ordem do Dia da próxima ses-

3.4-ENCERRAMENTO 

4-ATOS DO PRESIDENTE 

N'' 149, de 1993 (Republicação) 
N' 190 a 224, de 199:L _ 

·s.:. ATO DO I• SECRETÁRIO 
N' 5, de 1993 (Republicasão) 
6- ATASDE.COMISSAO 
7- MESAÓDJRETORA 
8- LÍDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS 
9- COMPOSIÇÁO DAS. COMÍSSÕES PERMA-

NENTES 

Ata da 303 Sessão, em 18 de março de 1993 

38 Sessão Legislativa Ordinária, da 498 Legislatura 
, I 

Presidência· dos Srs. Humberto Lucena, Chagas Rodrigues, Levy Dias,Nabor Júnior e Beni V eras 

ÀS 14HORAS E30MINUTOS, ACHAM. .SE PRESEN-
1BS OS SRS. SENADORES: 

Alfonso Câinargo - Albano Fianeo' - Alfredo campos 
- Alufzio Beze~ _- Alva_ro Pacheco -:- ~~reo ~el)o ~- BeUo 
Parga - Beni V eras - Cârlos Patrocfnio - Chagas Rodrigues 
- Cid Sapóia de Çarvl'lho-,- Darcy Ribeir~- DivaldQ Suruagy 
- Elcio Alvares - Epitáéio cafeteira - Frãncisco Rbllemberg 
- Garibaldi Alves -Gerson cama ta -. Giil]éi-io Miranda - Hen-
rique Almeida- Hu~berto Lucena -_lrª-Jl?. Saraiva :-Irapuan 
Costa Júnior -Jarbas Passarinho- João Calmon- Joao Franw 
ça- João Rocha -Jonas Pinheiro .: ....... : .. : Josaphát Marinho 
- José Fogaça - José Richa - Júlio Campos C.:.. Jutahy · 
Magalhães - Lavoisier Maia -- Levy Dias - Louremberg 
Nunes Rocha- LouriVal Baptista- Lucídio Portella- Mag· 
no Bacelar-Mansueto de Lavor- Márcio Lacerda -Mário 
CoVas .....:.. Marluce Pinto - Mauro Benevides _:__ Meira Filho 
- Nabor Júnior....:... Nelson Carneiro- Nelson Wedekin
Ney Maranhão - Odacir Soares- Onofre Quinan- Pedro 
Teixeira --=- Ronaldo Aragão - Ronan Tito - Ruy Bacelar 
- Teotonio Vilela Filho- Valmir CampelO.::.::.. Wilson MAr-
tins. · 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -:-A lista ae presença 
acusa o compareci:mento de 58 Srs. Senãdores. Havendo nú
mero regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabcllhos. 

O Sr. 19 Secretário procederá à leitura do Expediente. 
É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
PARECERES 

PARE;CER N•54, DE 1992 

Da Comissão de <:;onstituição, Justiça e Cidadania, 
· sobre <> Projeto de Lei do Senado n• 62, de 1992, que 
"altera o inciso VI do art. 2' da Lei n' 8.025, de 12 
de abril de 1990". 

Relator: Senador Cid Sabóia de Carvalho 
O projeto de lei em epígrafe, de autoria do nobre Senador 

VALMIR CAMPELQ, modifica o inciso VI do art. 2• da 
Lei n• 8.025, de 12 de abril de 1990, para o fim de permitir 
que os adquirente~ de. i_móveis funcionais da União possam 
aliená-los após de:c_orridOs dOis anos da celebração de contrato 
de compra -e venda. 

O autor, na justificaçãO do projeto,'ap:ós tece'r"conside
rações :sobre as razões motivadoras da alienação dos imóveis 
fuil.ciónais de propriedade da União, situados no Distrito Fe
deral, pondera: 

"Visivelm_ente desgastados em alguns casos, esses 
imóveis estavam a exigir imediatos e vultosos reparos. 
Nesse contexto, é aprovada e sancionada a Lei n!' 8.025, 
de 12 de abril de 1990, que autoriza a venda dos imóveis 
funcionais aos seus legítimos ocupantes. -

É restringido, todavia, consoante o inciso VI! do 
art. 2~', da referida Lei, o direito dê o adquirente dispor 
do if!lóvel. ~os termos do citado diploma legal, somen
te após 5 (cinco) anos poder-se-ia vender, prometer 
vender ou ceder os direitos sobre o bem alienado. 
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Embora pudesse parecer justa de início, essa impo- Relativamente -à juridicidade e regimentalidade não há, 
sição revelou-se imensamente gravosa para a classe dos igualme~te, qualquer reparo a fazer. . 
funcionários púplicos. Realmente, com a compra, to- Se em 199U; OCasião- em qtie foi .éditada a Lei n!' 8.025, 
dos os .subsídios públicos que garantiam moradia apre- entendeu-se indispensável impedir qUe o'adquirente de imóvel 
ço simbólico ao servidor foram extintos. Além disso, funcional o alienasse num período de cinco anos, a partir 
os pesados encargos de manutenção, as elevadas taxas da celebração do respectivo contrato, hoje é possNel constatar 
de condomínio e, até mesmo, as prestações mensais que o referido disploma legal impôs uma restrição excessiva, 
que passaram a ser devidas acarretaram formidável im- que merece ser corrigida, visando melhor adequá-la à reali-
pacto no orçamento (~iliar dos adquirentes. _ __ dade atual. 

Esse quadro de dificuldades é·agravado com a de- -De fato, os nov.Qs proprietários, especialmente os de me-
terioração dos vencilllentos dos funcionários; o que nor renda, vêm encontrando enorptes d.~~uld~de,s par~ supor-
inviabiliza, na prática, a ·máriutenÇão-do imóvel por taro ónus das-prestações, das taxa~ de condom_íp~q_e das 
grande parte dos adquirerites. dçspesas de manutenção do imóvel, que sobem periodica-

A opção lógiCa~- diante dessa con_stataçáo, seria mente em níveis sUperiores aos de (e.ajustes dos vencímentos 
a de facultar ao interess;;tdo a decisão pess_qªl de alienar dos servidores públicos federais. -
o bem. Assim, seria juridicamente viabilizada a aquisi- Se de um lado, não dispõe de condições para arcar com 
ção de um imóvel mais modesto, isto é, sem os elevados os encargos decorrentes da aquisiÇãO ao imóvel, que em mui-
custos d_e m_~nutenção que afogam o e·xaiiiiélô-OrÇá-' · ·tOS CaSos representam somas expresSivas no orçamento fami-
mento familiar, oquepossibilitaria ao adquirente equa- liar, de outro, o proprietário não pode vender o imóvel ou 
cionar melhor sua vida financeira. trocá-lo por um menor, que esteja dentro de suas possibi-

A propósito, alguns adquirentes têm optado por !idades económicas, uma vez que está impedido de fazê-lo 
alugar suas unidades, decisão que nem sempre culmina no prazo de cinco anos. 
numa solução feliZ. Há sempre o risCO de o inquilino Em face de tais evidências, a proposição se revela das 
não cumprir suas obrigaÇões contratuais, além de o mais convenientes e justas, devendo merecer acolhimento. 
próprio funcionário ter que alugar imóvel mais mo- Todavia, faz-se mister explicitai" Do texto do art. 2" do 
desta. RegiStre-se, pois, o elevado ónus em que se _ . .P'~felO, a fitil de que este atinja os objetivos pretendidos 
transformou essa restriçâo do direito de_ propriedade e não caUse polêinicas interpretativas, que a medida alcança 
do adquirente, a qual a presente proposta procura cor- também as--alienações anteriormente efetivadas na vigência 
rigir. . . . . . , . . . . . da )'-ei n' 8.025/9Q. . 

Por último, cumpre lembrar que esta proposição, Assim,-propõe esta relatari-a que o art:29tenha suà. reda-
se aprovada, minimizará ·os impasses telatados, trazen- ção acrescentada da seguinte expressão: 
do vários benefícios. Entre el~s cabe citar a reativação 
do mercado imobiliário de Brasília, onde os mutUários ·· 
efetuarão perirititas coriforme suas necessidades e po
der aquisitivo; gerãção de mais impostos pará o Go
verno do Distrito Federal; mais recursos financeiros· 
para a Caixa Económica Federal, nos casos de reno
vação contra_tu_al com índices atualizados; ·menoS des
gaste para o Govem'o Federal para fisCalizar o cumpri
mento da Le.i na forma atual." 

No prazo regimental, nenhuma emenda foi apresentada, 
devendo esta comissão decidir em caráter_ terminativo sobre 
a matéria. 

É o .relatório. 

Da Constitucionalidade 

A matéria, objeto da proposição em exame, não se lns-ere 
entre aquelas reservadas à iniciat1va ex_clusiv·a de determinada 
autoridade ou instituição e, mais especifÍcameitte, ·não se en
contra arrolada nas de competência privativa do Senhor Presi
dente da República, de que trata o art. 61, § 1", da Constituição 
FederaL Assim, revela-se legítima a iniciativa parlamentar, 
consoante disposto no caput do art. 61 do Estatuto S11premo, 
podendo, quanto ao aspecto ora enfo~d_o, a proposição trami
tar regularmente no Congresso Nacional. 

Cabe ao Congresso Nacional dispor sobre o assunto de 
que cuida o projeto, conforme preceito do art.. 48, V, da 
Lei Maior. 

Vê-se, destarte, que estão atendidos os pressupostos cons
titucionais indispensáveis à tramitação da proposição no Legis
lativo. 

Emenda n• 1:ccJ 
"Aplicando-se às alienações anteriorrtlente efeti

Vãdã.s- na vigência da Lei n9 8.025, de 12 de abril de 
199()." . • 

- ·,_, Â ,vista do éi:posto, somos pela aprovaÇão do Projeto 
de Lei do Senado n'l' 62, de 1992, coi:ri a ·emenda retrocitada. 

Sala das Comi~sõeS, 17 de m~rço. Qe 199;3. -:-::: lram Sarai
va~ Presidente - Jutaby MagalhBeS; Relator - Cid Sabóia 
de Carvalho- Franciseo Rollemberg ~ João Rocha - Magno 
Bacelar - .Gilberto. Miranda Josaphat Marinho - Wilson 
-~art~- Ney Su~ssuna- Esperidião ~min __:. João França. 

TEXTO FINAL 
APROVADO PELA COMISSÃO PE CONSTITUIÇÃO, 

JUSTIÇA E CIDADANIA, 
Em sua Reunião de 17 de março de 1993 

PROJETO DE LEI DO SENADÓ N• 62, DE 1992 

Altera o ioiso VI do art. 2~ da Lei n~ 8.025, de 
12 de abril de 1990. 

O CCfligress-c:; Nacional decreta:_ __ 
Art. 1• - O inciso VI do art. 2' cja Lei n' 8.025, de 12 

de abril de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação: 

.. VI- o contrato de compra e venda, ainda que 
o pagamento integral seja feito à vista, conterá cláusula 
impeditiva de o adquirente, no prazo de _2 (dois_) anos, 
vender, prometer vender ou: ceder seus direitos sobre 
o imóvel alienado nos termos desta Lei." 
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Art. 2'-' Esta lei entra em Vigor na data "i:J.e sUa publica
ção, aplicando-se às alienações anteriormente efetivadãs na 
vigência da Lei n• 8.025, de 12 de abril de 1990. 

Art. 3~ Revogatn::.se as dispoSiÇões em contrário. 

PARECER N• 55, DE 1991 

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
sobre o Projeto de LeJ do Senado n• 201, de 1991, que. 
dispõe sobre a utiUzação das vias públicas, acldentes 
de trânsito e dá outras providências. 

Relator: Senador Cid Sabóia de CarValho 
o Presente Prõjéto-de Í..ei, de a-Utoriá cio'nObre senador 

Darcy Ribeiro, dispõé sobre a utilizaçãO das vias públicas, 
os acidente de trânsito e dá outras providências. Inicialmente, 
o ilustre propositor afirma que as vias públicas são de uso, 
também, dos pedestres, "sendo consentido o trânsito por elas 
de veículos automotores nas condições" que o Projeto quer 
estabelecer; e conceitua o "acidente de trânsito" de forma 
contemporânea, abrangen_do todos os tipos de sinistros que 
envolvem veículos automotores. . 

Em seguida, o Autor começa a trit.Çar o perfil nitidamente 
penal da Proposta, ao cominar severas saDções aos condutOres 
de veículos, responsáveis e condenadqS Pór delitos que ferem, 
incapacitam e matam pessoas, sejam- elãs pedestres, passa
geiros ou, ·mesmo, outros motoristas. Assim, a pãrtir da 
apreensão, pela autoridade de trânsito-, de veículo causador 
de morte de _pessoa_e ~ua conseqüe~te _g'uarda, sob custódia, 
em depósito públic<;>~ o Projeto destina -ao Poder Judiciário 

·uma s_érie de atribui~s, todas exaráveis _em sentenças conde~ 
natórias, quais sejam: 1) o leilão público do veículo causador 
de morte de pessoa; 2) a perda definitiva da~ nabilitação do 
condutor que assaSSinar ou lesionar pessOa; 3) a incapacidade 
definitiva do condutor, sem carteira, cjue acidentar peSsoa 
"com qualquer conseqüência'', para se habilitar como moto-
rista. - ' · 

Entre as p.reSc~çõeS"·dõ Projeto, esiãO ainda: a suspensão, 
pelo órgão de trânsito, da habilitação do moto-rista, autor 
do acidente; a p~e~u~Ção do dolo eventual no processo rque 
ju.lga o motorista a_cusado de homicldi<;> _ op. de l~são corporal, 
quando o ato for praticado em circunstâncias que o qualificam 
e o agravam. Por fini, o legislado_r 9-_eclara que as sanções 
cominadas não prejudicarão "a aplicaç~o _de outx:as, cabíveis 
nos processos judiciais que apreciarem o delito". 

Na sua contundente e didática Justificação, o Senador 
Darcy Ribeiro mostra, com números t:eais e assustadores, 
a tragédia cotidiã.na em que se transformou o trânsitO- em 
nosso País, onde morre uma pessoa ·a- Cada treze minutos 
em um milhão de acidentes por ano. Cinqüenta mil pessoas 
perdem a vida por ano, nas ruas e_ estradas, crianças e velhos 
na sua maioria, estimando-se qUe 20 mil d~las são atropeladas, 
falecendo nos locais dos acidentes, por <;>missão de socorro 
ou falta de assistência médica imediata. Os acidentes de trân
sito são a terceira causa mortis no Brasil, vitimando mais 
que o câncer e a Aids juntos, dando u-m prejuízo de dois 
bilhões_ de dólares aos cofres públicos e outros dois bilhões 
de dólares de prejuízos sociais. ~ _ _ _ _ _ _ 

O Autor apóilta como causa fund~uiienta-1 deSsa-Violência 
"a impunidade nos tribunais brasileiros, ocasionada não so
mente pela inócua legislação que regula a matéria, mas, tam
bém, pela inoperância dos aparelhos policiais e judiciários", 
somando~se à irresponsabilidade criminal dos motoristas~ a 

criminalidade -do Estado ineficaz e conivente, co-autor desse 
genocídio continuado". Para por fun a essa calamidade, o 
Senhor Darcy Ribeiro-quer "o reméd~o de uma lei educativa 
e severamente punitiva", com Hameaças e sanÇões tão drás
ticas ·que coibam a ação irresponsável e criminosa dos moto

. ristasn. O Autor tela ta a sua experiência- coino _cidadão que 
já viveu em várias partes do mundo, onde os motoristas respei
tam as leis de trânsito e os pedestres e "uma legislação severa 
e uma justiça ágil e eficaz, combinadas com a mentalidade 
responsável que elas imprimiram aos motoristas e aos pedes
tres, têm evitado o número assombroso de acidente~ e mortes 
trânsito que ocorrem no Brasil". 

Finalmente, o Autor justifi~ ~_severidade das penas do 
Projeto, todas de cal-áter acessório, porque, em nosso País, 
os vefculos - instrumentos de morte - e seus condutores 
se transformaram em iminente perigo público e social". Afir
Iila que, cOin a aprovação do Projeto, o Congresso Nacional 
decretará "uma nova lei do Trânsito, a primeira, do gênero, 
construída neste País, que objetiva, especialmente, a defesa 
da vida humana. 

Vamos à inteligência jurídico-coDstitucional da Proposta, 
à análise formal, da indispensável técnica legislativa. O primei
ro dispositivo do Projeto pode assustar o tecnicista estreito 
e "juristóide'' ou o intérprete conformado com uma civilização 
que canonizou o automóvel e dele se escraviza, isto por causa 
do seu aparente ineditismo. o artigo; oao declarar que as vias 
públicas são de uso dos pedestres, apenas repete um conceito 
do nosso Direito Público e AdministratiVo, derivado das matri
zes do Dir_eito Roma~o. As ruas, estradas, praças são, na 
verdade, os bens dominiais j:iúblicos, de que nos fala o nosso 
C6digo-Civij,_aqueles utilizados para atender às necessidades 
coletivas. São bens que, pela sua natureza, e aplicação ao 
serviço público e ao uso comum do povo·, não podem ser 
priva:ti:Zados ou susceptíveis de alienação, e pertencem a todos. 
Quando o projeto afirma·que estes bens são de -uso dos pedes
tres, que são ~·o povo a pé", isto não implica em nenhuma 
exclusividade, não quer dizer que só a eles é lícito o seu 
uso e gozo. 

O artigo 19 não quer, isto sim;-que as vias públicas sejam 
apenas e exclusivamente dos veículos autornotores, ou de al
guns motorizados. O Regulamento do Código Nacional de 
Trânsito - CNT -, chama as ruas, avenidas, logradouros, 
estradas, caminhos ou passagens de domínio público de vias 
terrestres, e tem o pedestre, sempre, como a execução, o 
elemento incómodo, a ele s6 destinando deveres e as proibi
ções. Na legislação brasileira de trânsito, os deveres e as proibi
ções dos condutores de veículos, quando se encontram com 
os deveres e proibições dos pedestres, aqueles sintomatica~ 
mente, se tornam direitos. Em inúmeros dispositivos, o Regu
lamento privilegia o motorista em detrimento do pedestre, 
que, somente é protegido, tem a sua vida preservada, se ele 
atravessar na faixa a ele destinada, obedecer a sinalização 
etc. Se ele é ferido ou morto "fora do seu lugar", o assunto 
irá ser discutido sob a luz da legislação penal regular, não 
cabendo a matéria na legislação especial de trânsito. Isto signi
_fica dizer que se reconhece, exclusivamente, o trânsito dos 
veículos, e que os pedestres são intrusos, obstáculos, módulos 
urbanos que se movimentam -e atrapalham o tráfegO dos veícu
los, a quem as vias públicas pertencem. O exemplo do Autor 
da proposta é elucidativo para avaliarmos o grau da violência 
vilizados, _quando um motorista avista um pedestre, ele reduz, 
nãtural e instintivamente, a velocidade, esteja o pedestre den
tro ou fora de sua faixa de marcha ou de travessia. No nosso 
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país, um macabro prazer sádico faz com que os motoristas são capazes de matar; e que tudo se re~olve com a renovação· 
acelerem para fustigar o pedestre, colocando em risco a sua desses exames, os quais, em nosso País, são rotos e de fermi
vida. dável suspeição. Nesse Projeto, o entendimento do artigo 

Portanto, pennitir o uso das vias públicas ao "povo sem 69 esclarece que a suspensão da habilitação expira com o trân
motor", aos pedestres, e consenti-lo aos veículos autoro.otores, sito em julgado da sentença que examinou se houve ou não 
segundo condições mínimas de respeitabilidade pela vida hu- Culpado pela morte da vítima do acidente. 
mana não parece nada de inusitado ou esdrúxulo, e sim uma E é, neste mesmo dispositivo, que o réu condenado por 
declaração mais próxima do direito naturaL homicídio ou por lesão corporal, dolosa ou culposa, perde 

A apreensão do veículo causador de acidente de trânsito d~finitivamente a Carteira Nacional de Habilitação. Essa per
da qual resultar morte de pessoa -pedestre, passageiro ou da, que, em última análise, é uma interdição de direito, poderá 
motorista - pela autoridade de trânsito, e a sua gllatda em- - ser entendida mais como uma medida de segurança. e apresen
depósito da prefeitura do município, onde ocorreu--o sinistro,- - ta-se compatível com a gravidade do delito. Poder-se-ia contra
logo após a perícia técnica, é medida necessária qUe fâltava ditar invocando-se a alínea b do inciso XL VII, do artigo 59 
na legislação brasileira_. Não há que se ver a{ um pré-julga- da Constituição, que ·afiima Qüe Hnão haverá penas( ... ) de 
mento ou uma punição antes da sentença. O Regulamento caráter perpétuo". No entanto, a Hermenêutica e a interpre
do CNT permite à autoridade a apreensão da habilitação do tação dos Tribunais, certamente, dirão que se trata de uma 
motorista que «s_e envolve em acidente grave", mas -é omissa pfoVidência judici_al no sentido de preservar a vida humana, 
quanto â apreensão do veículo. O Regulamento prevê treze "quando os motivos e as circunstânciaS 9-o cDme autoriZam 
situações - da embriaguês do condutor ao mau estado de a suposição de q~e o .condenado vol~e a delinqüir". O dispO~ 
conservação do veículo -que autorizam a apreensão d6 veícu-. ~ ~itiVÓ ~onStitucio.óãi c-arece de regularnentaç_ão, não é auto-a
lo, e, não dispõe sobre a situação mais grave; eXtrema, que pliCá.Vê:i. Na legislação, ordinária e especial, são inúmeras- as 
é a morte derivada de acidente. A apreensão, nesse caso, penas acessórias_cpll1. esse carát~~ perpétuo que sobrevivem 
tem caráter acautelador para a investigação e para o munus intocáveis nos tribunais civis, militares e nos conselhos de 
judicandi, é recomendável para a própria tramitação do_ inqué- ~_!i,ça __ profissional. Os eXÇmplos são muitos, os condenados 
rito policial e do_conseqüente processo judicial, pois o veículo, por crime administrativo impedidos de exercer cargo ou fun
sob custódia oficial, poderá garantir novas perícias e diligên- ção pública, segundo os_ Esta_tutO!!! c;:lo Funcion_alis_mo J?úblico; 
cias, conservando-se imóvel, íntegro e à disposição das autori- _a impOssibilidade do condenado cumprir mandato popular, 
dades. . _ _ _ __ . oCupà.r cargo elegível; a expulsão irreversível de militar das 

O art. 49 do Projeto determina o leilão do veículo sOb ;pç~as Armadas, por crime de traição à Pátria ou contra a 
custódia, depois que a sentenÇa condenatória por holnicídio : _boh-ra e dignidade da Arma, depois de processo militar, com 
transitar em julgado, revertido o montante auferido --reza · ·sentehçâ transitâdá em julgado, sem ~íreito à revisão próces
o seu parágrafo único- a uma instituição municipa14e ampa-' -• Si.J.ár; 'n_oS órgãos de ÍIScalização profissional, a proibição de 
ro à infância. A pena apresenta-nos como justa, proporcional exer~r determin~da profissão ad etern.um, cassando-se o re
à gravidade do delito, isto é, provado o homiçídio_ culposo gistro profissional do cidadão. Eis alguns e~eplos,-os quais, 
ou doloso. Essa sanÇão obedece a vários mandamentos consti- se pairam dúvidãs quanto à sua constitucionalidade, deverá 
tucionais da tradição do nosso Direito, todas alinhadas no o Supremo Trib~Iial Federal, se provocado, se pronunciar. 
Cipítulo I da nossa Carta que trata "dos Direitos- e Deveres .. A própria ConS~ituição Federal, no seu Capítulo VII, que 
Individuais e ColetiVOs": . tiatá da Administração Pública, no artigo 37, § 49, proclama 

1°) "A lei regulará a individualização da pena e adotará, que_"os atos de improbidade administrativa impOrtarão a per~ 
entre outras, a perda de bens" (art. 5<>, XLVI,b); da de função pública, sem prejuízo da ação penal cabível". 

29) "Ninguéni Será privado da liberdade ou de seqs~!?ens _ _Esta pei'da não é parcial ou temporária. E definitiva. É claro 
sem o devido processo legal" art. 59, LIV); e ' --- ~- qúe as fõrfuas-âe e~t_inção de punibilidade, como a prescrição; 

39) "Ninguém será considerado culpado até o trânsito . ~ re':isão processual; os remédios jurídicoS suPeriores, como 
em julgado de sentença penal condenatória". (art. 59, L 'VII). o man~ato de segurança; e os processos de reabilitação pode-

O ·art. 59 da Proposta deterinilia a suspensão da habili- rão res?lver casôs específicos ou possíveis injustiças. 
tação do motorista. Aqui temos um avanço em face da legisla- O art. 79 do Projeto prevê, também através de sentença 
ção atual em vigor. O Regulamento do_ CNT tr::ata- e01 Seu judicial transitada em julgado, a impossibilidade definitiva 
art. 199: - --- do r~u condc::nadt? licenciar-se como motorista, em qualquer 

"A apreensão do documento de habilitação far-se-á 
quando o con_d.utor: _ 

o o • • • • •- • • Uo••••••• • • no•~-~· •-••••~• ~·~• ~ ~ •~••-• •_••_•~~·• • ••• 

XIV- Envolver-se em acidente grave, caso em que 
se dará a critério da autoridade de trânsito e até a reno-· 
vação do exame de sanidade física e mental." 

O parágrafo 1'~ deste artigo limita a suspensão do direito 
de dirigir de um a dois meses, "levando-se em conta a gravi
dade da infração, as circunstâncias em que foi cometida e 
os antecedentes d9 infrator como condutor". 

ora,-a ãutOridadê -de trânsito deteimina·, ou' nãO, uma 
suspensão aprazada da habilitação, e deixa claro que somente 
quem está com os exames de sanidade física e mental venc~dos 

~e:goria, se ele, não possuindo a habilitação legal para condu
zir veículo, acidentar pessoa. A sanção respalda-se na mesma 
periculosidade pública e social proclamada pelo Autor, e a 
sua preocupaçãO de punir exemplarmente os criminosos do 
trânsito, que, no Brasil, geralmente, são recalcitrantes e se 
emulam sobre o dorso da impunidade ou sob a proteção do 
indiciamento em liberdade ou do instituto do sursis. -

Cabe destacar a atitude do Autor, que, obediente aos 
princípios gerais~· do Direito e a mandamento constitucional, 
-entregou a apliCação das penas de interdição de direito e 
de confisco de bens ao Poder Judiciário, especificamente-neste 
último caso, consagrando a regra clássica Sententia quae in 
rem judicatam t:Í'ansit, pro veritate habetur, isto é, "Sentença 
que passa em julgado é havida por verdade". 

A inclusão do dolo eventual ou indireto como presunção 
nos processos de ~rânsito que vitimam pessoas é pertine~te, 
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é acautelamento sábio, posto que mais de 90% dos acidentes 
são decorrentes do comportamento doloso ou culposo do mo
torista que transgride as normas de segurança, Seja 'de circu
lação ou de manutenção de veículos. 

Finalmente, o projeto adverte -que as sanções conlinadas 
não prejudicarão a aplicação de outras, cabíveis nos processos 
judiciaiS que apiedarem-o delito. Tais pi"oce-ssos poderão ul
trapassar o universo da lei que se propõe alcançar o Código 
Penal, a legislação complementar, o Regulamento do CNT 
e normas conexas, a legislação_ civil e tiabalhista. Provada, 
na Justiça, a culpabilidade de terceiros, que não a do ::ondutor 
do veículo, por crime de hopticíç:lio _ou _9-c_Jesões ..;orporais, 
é claro que o delifl:qüente Será proceSsado, indiciado como 
incurso em dispositivos de _uma outra lei, habitante do sistema 
criminal, e nãO nesta, que pretende educar e punir o condutor 
de veiculo condenã.do pela Justiça, o motorista que fere, estro~ 
pia, inCapacita e mata, dolosamente ou por "imperícia, negli
gência ou imprudéó.cia. 

Trata-se· de uma lei penal severa, com sanções drásticas, 
que punirá, com mais rigor, os cUlpados por acidentes de 
trânsito~ Na verdade, e nisto concordo com o ~ustre_ autor 
da proposta, trata-se da primeira lei brasileira, neste território 
especial, cujo objetivo é defender, zelar e preservar a vida 
humana. As leis, ne_sta área, são_débeis, estão_ preocupadas 
com circulação -e fluxo de veículos, registres, licenças, sinaliza
ção, extensa e inócua parafernália burocrática, que não conse
gue deter as mortes no trânsito, e vêem os crimes contra 
a vida humana como "acidentes fatais", sinistros fortuitos 
ou de força maior, "conseqüências" que a legislação penal 
ordinária deve cuidar, com todas as suas defecções e tibiezas 
que vai da condescendência da norma até a morosidade dos 
processos e a piedade dos tribunais. _ 

Somente o Senador Darcy Ribeiro, com a sua agurta 
visão, dono de uma vasta obra como antropólogo, sociólogo, 
educador, político, historiador, romancista, traduzida em mui
tas línguas, consagrada em todo o mundo, somente o nosso 

· ilustre Senador Darcy Ribeiro, intelectual de gênio, realizador 
infatigável, homem de tantas façanhas por tantos sítios e peda~ 
ços do mundo, somente ele, entre nós, com a sua arrebatadora 
criatiVidade, à seu-ofício _de pensar, criticar e fazer, com tanto 
êxito --teria a capacidade de lancetar, com tanta precisão, 
esse tumor social, essa turbulenta desordem, cruel e ass_assin_a, 
que é o trânsito do nosSo País, para, com a sensibilidade 
de um humanista consumado, e um de cientista social, estu
dios_o de tanto saber, escrever e propor este Prójeto de lei. 
O homem de pensamento e o homem de tantas construções 
produziram o legislador, que já havia obtido vitórias legife
rantes anteriores quando convenceu Getúlio Vargas a criar, 
em 19_52, o Parque Nacional do Xingu; quando criou e dirigi.u 
a Universidade de Brasília, a primeira e ~~iça tentativa de 
se criar, neste País, uma instituição digna deste nome; quando 
inspirou e produziu, ao lado de João Goulart, os textos e 
as Mensagens que desencadearam_ as E~formas de Base que, 
até hoje, o Brasil está a eXigir. 

O Projeto em pauta cuida da vida humana, quer defen
dê-Ia, preservá~ la. E ninguém J;nelhor do que o Senador Darcy 
Ribeiro, com uma vida dedicada à salvação dos nossos índios, 
à educação das nossas crianças, ãS CãusaS da liberdade e da 
democracia, para falar de vída humana, de dignidade, de valo
res da pessoa humana. Ele que, a cada dia, depois de sofrer 
perseguições, amargar exilios, penar em cárceres, driblar a 
morte - possui uma fértil vida iD.ielectual e política de lutas, 
de perseverança, de conquist~s e, a cada dia, é mais brilhante, 

mais produtivo, mais contagiante na sua alegria de viver e 
de fazer. 

O projeto é revolucionário porque repõe valores que vem 
sendo degradados: a vida humana é o supremo bem a conduzir 
e a se preservar. As vias públicas, os automóveis, as normas, 
os artefatos, os cód.igos de comunicação é que devem existir 
e atuar para protegê-la, servir à vida humana, e a ela se 
ajustarem. E não o contrário. Restabelece~se o primado do 
Homem às suas obras, o que produz ou fabrica existem para 
o seu bem, a sua felicidade, o seu crescimento como pessoa 
e indivíduo social, e não para denegri~lo, escravizá-lo, torná~ lo 
menor infeliz, enfim para ameaçá-lo com sofrimento e morte. 

O projeto de lei é nec~ssário. Urge quese transforme 
em Direito Positivo. Não é apenas penalmente severo, é tam
bém educativo, porque alerta, adverte. É, antes, eticamente 
fundamental e socialmente justo, imperioso. 

Recomendamos, entretanto, que a matéria uma vez en~ 
viada à Câmara dos Deputados, tenha sua tramitação em 
conjunto com o projeto do novo Código Nacional de Trânsito. 

Dado o exposto, SófiiOfjpéla jurisdicidade e constitucio
nalidade do projeto que traz boa e impecável técniCa Í~gisla
tiva, parecer que submeto à judiciosa apreciação desta calenda 
Comissão. 

Sala das Comissões, 17 de março de 1993.-Iram Saraiva 
- CidSabóiadeCarvalho- FranciscoRoUemberg- Gilberto 
Miranda- Magoo Bacelar- Josapaht Marinho- José Foga
ça - Jutaby Magalhães - João Rocha - WHsoo Martins 
- Esperidião Amin- João França- Ney Suassuna. 

VOTO EM SEPARADO 
Do Senador Maurício Corrêa 

Na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
ao Projeto de Lei do Senado n9 201, de 1991, que dispõe 
sobre a utilização de vias públicas, acidentes de trânsito 
e dá outras providências. 

Em discussão o Projeto de Lei do Senado n9 201, de 
1991, de autoria do nobre Senador Darcy Ribeiro, que dispõe 
sobre a utilização das vias públícas, os acidentes de trânsito 
e dá outras pr'ovidências. A Proposta, de caráter penal, pre~ 
tende cominar sanções severas aos condutores de veículos 
condenados por delitos que ferem, incapacitam e matam pe~ 
destres, passageiros e outros_ motoristas, 50 mil mortos e 350 
mil feridos anualmente no Brasil. Assim, entre outras penas, 
estão previstas: o leilão púhlico do veículo causador de morte 
de pessoa em acidente de trânsito, a perda definitiva da habili~ 
taçáo do motorista que assassinar c::gJ Iesioiüt.r pessoa, e a 
incapacidade definitiva de condutor que, sem habilitação legal, 
acidentar pessoa "com qualquer conseqüência", para se tornar 
apto como motorista. 

O Projeto recebeu brilhante Parecer, favorável, sem 
emendas, do Senador Cid Sabóia de Carvalho, que reitera_, 
com roebusta argumentação jurfdica, doutrinária e processual, 
a_ inteligência constitucional e penal aplicável, para, afinal, 
afirmar que Htrata~se de uma lei penal severa, com sanções 
drásticas, que punirá, com mais rigor, os culpados por aciden
tes de trânsito"; ( ... )da primeira lei punitivã., neste território 
especial, cujo objetivo é defender, zelar e preservar a vida 
humana". E continua: "As leis, nesta área, são débeis( ... ) 
e vêem os crimes contra a vida humana como "acidentes fa
tais", sinistros fortuitos ou de força ma-ior, ''conseqüências" 
que a legislação penal ordinária deve cuidar, com todas as 
suas defecções e tibiezas, que vai da condescendência da nor
ma até a morosidade dos processos e à piedade dos tribunais" 
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O- Relator assinala que o Projeto é revolucionário p_orqi.J.e 
repõe valores que vêm sendo degradados: a vida humana 
é o supremo bem a conduzir e a se preservar. E arremata: 
HQ Projeto de Lei é necessário. Urg~ que se transfom1e em 
Direito Positivo. Não é apenas penalmente severo~ é também 
educativ_:o, porque alerta, adverte. E, antes, é eticamente fun~ 
damental e socialmente justo, imperioso. 

Apresentado no Plenário desta Comissão, na presença 
do Autor, Senador Darcy Ribeiro, e na ausência do Relator, 
o Projeto causou polêmica e levantou questionarneútos de 
ordem jurídica e emoções contestatárias que puseram em risco 
a sua aprovação. Como não vejo nenhuma-aberração jurídica 
ou contrariedade constitucional ou penal na Proposta, mas, 
sim, algumas imperfeições e vulnerabilidades que-~ hcrmeneu
ticamente, podem comprometer a necessidade da Proposta 
se transformar em lei, ven4_o, _permissiovenia, sugerir ao ilustre 
Relator do Projeto, Senador Cid Sabóia de Carvalho, gue 
modifíi::jue o seu_ Parecer e acolha, a título de aperfeiçoimíerito. 
as seguintes alterações ao texto originaL. 

EMENDA N'l 

J9) O artigo 4~ passaria a ter a seguinte redação 

"Art. 49 Transitada em julgado a sentença con
denatória de motorista, proprietárig do -veículo e res
ponsabilizado por delito causador de inorte de_pessoa, 
a prefeitura mmiidpal procederá ao leilão do veículo, 
cujas despesas para a sua realização não poderão exce
der a 5% (cinco por cento) do lance mínimo estabe
lecido. 

§ 1" Provada a cc-responsabilidade do proprie
tário do veíCUlo no homicídio ou no crime de lesões 
corporais seguido de morte, mesmo que ele não "tenha 
sido_o condutor do veículo envolvido no sinistro, o 
juiz decretará, na sentenÇa corldenatória, o leilão, inde
pendente de outras sanções civis e penais a que estiver" 
sujeito. -

§ 29 O valor auferido no leilão será_ integralmen
te revertido à instituição municipal de amparo à infân
cia." 

Com esta nova redação, extirpa-se da aplicação da lei 
a possibilidade de se cometer a_ injustiça de confisco do bem 
sinistrado de propriedade de pessoa que nenhuma participaçãO 
teve no delito. . 

Preserva~se, assim, o disposto no inciso XLV dO ã~t. 5<;> 
da Constituição Federal; "Nenhuma pena passará da pessoa 
do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e 
a decretação do perdimento de bens ser nos t~_nnos- da lei, 
estendidas aos svcessores e contra eles exe_cut:tdOS até o limite 
do valor do património transferido••. · - · 

EMENDAN°2 

2?) O artigo 6~ passaria a ter a seguinte redação, extinguin~ 
do-se o art. 1~ e reoumerando-se os seguintes: 

"Art. _6~ Sentença judicial que condenar moto
rista de veículo automotor por homicídio ou lesões cor~ 
parais decretará, como pena acessória, a sUspensão 
da habilitação legal de motorista Pelo mesmo tempo 
da pena principal. 

§ 1"' O período de interdição temporária para 
conduzir veículo automotor de que trat;;t este artigo 
será igu~l ao tempo da pena principal originalmente 
decretada, ou ao da soma desta com o da medida de 

segurança, se ela ex1stu, não se alterando o tempo 
da incapacidade por medida posterior de redução ou 
cancelamento da pena principal. 

§ 2~ Se, no momento do delito por que foi conde
nado, o motorista não possuir a Carteira Nacional de 
Habilitação para conduzir veículo automotor, ele só 
poderá se candidatar ao documento decorrido o tempo 
da pena originalmente decretada na sentença, somado 
aO da medida de segurança, se existir, ficando irredu
tível o período de interdição, por qualquer ato legal 
posterior de redução ou cancelamento da pena." 

Tenta-se, com essa nova redação, cancelar o extremismo 
da pena. prevendo-se que o infortúnio poderá acometer traba- _ 
lhadores que fazem da conduç~ode veículos a sua única p_rofis
são, Neste caso, o condena,do, ao findar o cumprimeritO ~da 
pena. haver~se-ia com a ociosidade, o desemprego, a margina
lidade, agravando-se as dificUldades já naturais de uma reinte
gração na sociedade, pois estaria impedindo ad eternum de 
exerc~r a. sua profissão. Por outro lado, atende-se à possível 
argüição de inconstitucionalidade do dispositivo que contra
riaria o preceito constitucíonal do art. 59, inciso XLVII, letra 
b, da Constituição, que expurga do_ nosso sistema jurídico 
a pena de caráter perpétuo. Entretanto; pfeset-Va.~e o rigor 
da san~ão que durará, na condição de pena acessória, o tempo 
originalmente decretado na sentença cqndep.atória, irredutível 
mesmo que medida posterior reduza ou cancêlé ·a pé na princi
pal, obediente ao espírito da nossa lei de execuções penais. 

A interdiçã_o aqui comínada quer a decretação da incapa
cidade temporária do motorista criminoso, condenado, para 
adquirir licença ou autorização do Poder Público para conduzir 
veículo a~tomotor, enquanto durar a sua pena principal. Indig
no para a atividade, a sociedade, em virtude dos aspectos 
e das circunstâncias que compuserem o delito pelo qual foi 
_condenado, se protege com a interdição temporária. 

---- -

EMENDAN'3 

-3~) Art. 7?, extinto tem o seu conteúdO transposto e modifi
cadoJ pelas mesmas razões, e, ainda, por indicação da boa 
técnica legislativa para um novo parágrafo que integra o art. 
6' 

EMENDAN'4 

4~) O art. 8? pasSa a ser art~:-;~-e Dúintérri o dolo eventual, 
porém com nova redação, mais clara, defensa ao entendimento 
equivocado e à sua interpretação defectível: 

"Art. 79 Ao motorista, responsabilizado por aci
dente, que for condenado por lesões corporais ou homi
cídios, será atribuído o dolo eventual _o~ incJ_ir~to,_. se 
ficar provado que no momento do delito: 

1) conduzia o veículo em estado voluntário de em
briaguês ou resultante do uso de drogas entoi:"pecentes, 
alucinógenas ou ·assemalhados; -

2) dirigia em excesso de velociQ.ade qu trª~sgredia 
qualquer outra norma de segurança de trânsito; indu-· 
sive aquelas que garantem direito de pedestre; 

3) cometeu omissão de socorro." 

A presença deste artigo é fundamental para que a lei 
seja identificada como uma lei penal de trânsito, que objetiva 
coibir as transgressões que já se transformaram, em nosso 
País, em violência generalizada e impune. em genocídio cres
cente, terceira causa- mortis entre nós. Se não identificarmoS 
Q dolo e.ventual nos _ato_s .d_()S_ responsabilizados 12?r lesões 
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corporais e homicídios decorrentes de acidentes de trânsito, 
provada a transgressão das normas de trânsito - estaremos 
simplesmente diante de mais uma lei penal, apêndice do Códi
go Penal, que acrescenta penas a delinqüentes eventualmente 
culpados, mas sem comportamento dolosO, que poderão conti
nuar a conduzir vefculos, a agredir, ferir; mutilar e matar, 
após o cumprimento de pequenas penas, porque foram ou 
negligentes, ou imprudentes ou apenas lhes faltou perícia co
mo motoristas, máS que, jamais, tiveram 3 intenção de ferir 
e matar. Estaríamos diante de mais uma lei piedosa, condes
cendente, complascente. 

EMENDAN"5 

59) Por fim, cabe dois pequenos reparos de natureza reda
cional: no Ato 1~. in fine, substituaMse "nesta _Lei" por "na 
presente Lei"; no Art. 10, ab initio, substitua-se "Esta lei" 

. por "A presente lei". São definições de oi"dem fonética, do 
gosto do nobre Senador Josaphat Marinho, que evitam a CacOM 
fonia. 

Estas, Srs. senadores, são as minhaS sugestões ao ilustre 
Relator, Senador Cid Sabóia de Carvalho, a quem rogo pa.M 
ciência e_ espero compreensãO, e ao colendo Plenário desta 
Comissão, da qual receberei, com certeza, a necessária adesão 
a essas ponderações, tendo em vista a relevância do Projeto 
e sua altitude jurídica e social. 

Sala das Sessões, de outubro de 1991. - Senador 
Mauricio Corrêa. 

O SR- PRESIDENTE (Levy Dias)- 0, Expediente Tido 
vai à publicação. 

Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1'' SecreM 
tário. 

São lidos os seguintes 

SECREtARIA LEGISLATIVA 
SUBSECRETARIA DE COM!S-s6ES 
COMISSÃO DE CONST/TUIÇ:iO, JUSTIÇA E 

CIDADANIA 

Of. n• 2193-CCJ 
Brasilia, 17- de março de 1993. 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, comunico a__V. Ex• que esta 

Comissão aprovou, em caráter tenriiri.ativo~ o Projeto de Léi 
do Senado n9 201, de 1991, que "'dispõe sobre a utilização 
das vias públicas, acidentes de trânsito e dá outras providênM 
cias", na reunião de 17 de março de 1993. 

Cordialmente- Senador Iram Saraiva, Presideiitf:. 
Of. n' 3/93-CCJ 

Brasilia, 17 de março de 1993 

Senhor Presidence, 
Nos cermos regime_n_ta!s .•. comur:t:ico, a .V. Ex• que esta 

Comissão aprovou, com a Emenda n' 1-CCJ, o PLS n' 62, 
de 1992, de autoria do Sr. Senador Valf9ir Çampelo, que 
"altera o inciso VI do art. 2' da Lei n' 8.025; ae 12-4-90" 
na reunião de 17-3M.93. --- -

Cordialmente -Senador Iram Saraiva, Presidente. 

o SR_ PRESIDENTE (Lcvy Dias)- Com reTerência aos 
expedientes _que acabam de S~! lidos, a Presidência comunica 
ao Plenário qU-e, nos termos do art."91, §§ 3o a-?". do Regimento 
Interno, abrir-se-á o prazo de cinco dias úteis para a interpo
sição de _recurso; por um décimo da composição da Casa, 

para que os Projetqs de Lei do Senado n·l 201, de 1991, e 
62, de 1992, sejam apreciados pelo Plenário. 

Esgotado esse prazo, sem interposição de recurso, as pro
posições serão remetidas à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- A Presidência comu
nica ao Plenário que a Comissão Diretora aprovou, em sua 
reunião do dia 11 do corrente, os Requerimentos de Informa
ções n"S 213 e 217, de 1993, dos Senadores Gilberto Miranda 
e Jutahy Magalh.ães, aos Ministros da Fazenda e da Justiça 
respectivamente. 

O Sr. Rachid Saldanha Derzi - Sr .. Presidente. peço 
a palavra, para uma breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Concedo a palavra 
ao nobre Senador. V. EX" dispõe de cinco minutoS.. 

O SR- RACHID SALDANHA DERZI (PRN- MS. Para 
uma breve comunicação.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
Campo Grande está numa situação difícil em virtude da greve 
dos professores. Vinte mil pessoas invadiram o centro da cida
de, ontem, na maior passeata já vista. Carregando faixas com 
crfticas ao Governador, professores de todos os municípios 
de Mato Grosso convocaram o povo a participar dessa.maniM 
festação. 

O ano letivo nas escolas .. estaduais ainda não começou~ 
e, se a greve continuar por mais dez dia_s, as aulas não poderão 
ser repostas, e o ano letivo de 199.J estará perdido. 

O Estado acordou ontem cheio de placas em todas as 
cidades, com propaganda dos dois anos de governo. Os jornais 
e a .televisão divulgaram vasto material dessa propaganda. 
Todavia, não se_ vê razão para essa comemoração, porque 
JlãO são muitas as Obras que o Governo lançou no Estado 

_.____de Mato Grosso do Sul. As principais que vemos lá, notada
mente no setor de saúde e construção de hospitais, foram 
feitas todas com verbas federais- não são verbas do Governo 
do Estado. 

A situação não pode continuar como está. O Governo 
tem que atender aos professores, que é uma classe laboriosa, 
ordeira, e. está pleiteando o melhoramento de seus venci
mentos. Em janeiro, o Governador decretou índice zero de 
aumento para os fundonários de escolas e de 0,5% para os 
professores; em fevereiro, decretou 20% de reajuste; em mar
ço, o piso salaríal dos professores não chega sequer a um 
sàlário mínimo. 

Mesmo com as novas propostas de reajuste apresentadas 
pelo Governo, o piso salarial dos professores é menor que 
um salário mínimo - urna vergonha para um governo que 
se diz cidad~o! Os trê:S reajustesde Pedro Pedrossian signifiM 
cam um -piso de Cr$1.628.843,58 para o professor e de 
Cr$1.709.000,00 para o funcionário da Educação. 

Dizem os professores da FETEMS em sua manifestação: 
"Esta é a primeii:'a greve dos professores no man

dato de Pedro Pedrossian. E é greve para valer, com 
95% de adesão ao movimento grevista. Não faremos 
paralisação de brincadeira. Ou o Governo muda essa 
política salarial, ou não rei11iciaremos o ano letivo. A 
população sabe que o único responsável por essa situa
ção é Pedro Pedrossian. Por mais que ele gaste bilhões 
com propagandas, apostando no fim da greve, os pais, 
alunos e demais trabalhadores estão solidários com o 
nosso movimento, e vai ser dessa resistência, coragem 
e apoio que vamos conquistar as nossas reivindicações. 
Em defesa da escola pública e da valorização do magis
tério." 
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É necessário que o Governador reveja com carinho a 
situação da classe dos professores. São, realmente, pessoas 
esforçadas, de espírito público, que, dentro do possível, têm 
dado sua. col~boração para o ensino do Estado. O Governo 
não pode ignorar isto; ele tem que ir ao e_ncoil.trO dos profes
sores para buscar uma solução justa, a fim de livr_;:tr Mato 
Grosso do Sul de mai~--~§,_sa grev~.! que é prejudicial a todos 
os alunos maro~grossenses. · - . 

Todos os outros Estados_ têm cncoritrado unia sólução 
para esse_ problema; some_ntc Mato Grosso do SUl ilào ·encon
tra o caminho do entendimento com os professores. Eles não 
querem a greve pela greve: querem, sírU, melhorar a sua situa
ção, que é realmente deplorável O~? nosso _Estado. 

O Sr. Mauro Benevides- Permite-me V. Ex~ urii ·aparte; 
nobre Senador Saldanha Derzi? 

O SR. RACHID SALDANHA DERZI- Com muito pra
zer, nobre Senador Mauro Benevides. 

O Sr. Mauro Benevides- Senador Saldanha Derzi, ao 
trazer um problema marcadamente do seu ESta"do, que é a 
greve do professorado, V. Ex~ d~ _que os prejuízos decotrente_s 
desse movimentO paredista são incalculáveiS. V. Ex~ t~m toda 
a razão. A paralisaçao das aulã.s ·vai ini.plicar; necesSarlâmeilte, 
a prorrogação do semestre Je!iv9. Isso gera, realmente, um 
transtorno para os próprios alunos e para as sUas fã_milias, 
e, naturalmente, reclama- como V. Ex~ o fa,z neste momento 
- uma providência imediata das autoridades -cot1;J:petentes, 
no caso, o Governo do seu Estado. Faço votoS~Jiª-f-ª-que-Mato 
Grosso do Sul COJ;l.Siga_ s~t:rar esse quadro de greves do seu 
professorado c restabeleça, no menor espaço de tempo possí
vel, a normalidade das aulas nas cidades desse grande Estado 
do Centro.;Ocste. · · -· · ·· - '· · · · 

O SR. RACHID SALDANHA DERZI- Agradeço a V. 
Ex•, nobre Senador Mauro Benevides. Essa é realmente a 
situação; e a minha intervenção nesta hora, este meu discurso 
é mais uma colaboração com o Governador do que uma crítica 
oposicionista, o que não faço. Apóío o Governo; sei-da grave 
situação em que se encontra, mas ele está errando teimosa
mente ao se negar a atender à Federação dos Professores. 
Se tivermos mais dez dias de greve, nossas crianças perderão 
o ano letivo, o que é triste, nesta hora de crise e de dificuldades 
por que atravessa o País. 

Sr. Presidente, o meu apelo, portanto, é no sentido de 
que se atenda aos professores, Uma classe laboriosa que tem 
colaborado sempre que convocada. Meu desejo é que o Go
verno do Estado possa, em diálogo com esses profissionais, 
encontrar uma fórmula justa que resolva a sua situação, de 
forma que a Educação_possa reencontrar, finalmente, seus 
dias gloriosos no Estado do M_ato Grosso do Sut _ 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Passa:se à lista de 
oradores inscritos. · ---- - ---- -- -

Concedo a palavra ao nobre Senad_Of FiãYiarlq_-Meíõ-:-- · 

O SR. FLAVIANO MELO (PMDB- AC. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do oraP.or.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: Infelizmente, o assünto do meu pronuncia
mento na tarde de hoje é o mesmo que foi abordado pelo 
ilustre Senador Rachid Saldanha Derzi airida há pouco, só 
que em relação ao Estado do Aáe. · 

Quando saí de lá, na segunda-feira, fui procurado por 
um·a-- comiSSãO de funcionários públicos do Estado, que me 
comunicou que a classe iria entrar em Er!!ve, cm função;dos 
baixíssi_mos salários que está percebendo, e pedia o meu apoio 
pa:ra ó seu movimento. 

Nunca um funcionário público estadual ganhou tão pouco 
nO Estado do Acre. Diziam:.me-eles _que, em dezembro de 
1992, apresentaram a pauta de reivindicações ao Sr. Gover
nador Romildo Magalhães, tentando negociar uma melhoria 
salarial para todos os funcionários do Estado. 

Só para se ter uma idéia: no quadro de funcion4irios do 
Estado do Acre, a tabela tem cinco referências. Hoje, a pri
meira referê.ncia ganha Cr$675.000,00; a segunda, 
Cr$810.000,00; a terceira, Cr$1.054.000,00 ; a quarta - de 
õível superior- ganha Cr$1.475.000,00; e na _última referên
cia, a -dos profissionais liberais de licenciatura plena, estão 
ganhando Cr$2.213.000.00. 

Vejam bem, Sr. Presidente e Srs. Senadores, os funcio
náriOs reivindicam apenas que a primeira referência seja igua
l~da ao salário mínimo, Ou seja, aos Cr$1.709.400,00 de hoje, 
elevando, assim, a· última referência a Cr$5.600.000,00. E 
diziam mais:- que em tempos passados - inclusive à época 
em que eu era Governador do Estado_- o menor salário 
era 10% acima do salário mínimo, e o piso inicial dos profes
sores era de três salários mínimos, chegando a dez salários 
mínimOs o salário do professor que ganhava mais. 

Então, o apelo que faço aqUi, da tribuna desta Casa, 
é no sentido de que o Sr, Governador Romildo Magalhães, 
que, mesmo depóis de decretada a greve, se ausentou do 
Estado, indo para o Estado do Amazonas - fazer o que 
não sei - tenha- discernimento e espírito democrático e se 
sente à mesa de negociações com os representantes_dos funcio
nários públicos estaduais. 

Os funcionários que me procuraram alegaram ainda que, 
após essa tabela, os Secretários de Estado passaram a ganhar 
Cr$42.000.000,00; os assessores da Assembléia Legislativa, 
Cr$85.000.000,00; e os diretores do Banco do Estado do Acre. 
acima de Cr$100.000.000.00. Ditiam eles que não estavam 
reivindicando a redução do salário de quem quer que fosse; 
mas achavam que, se o Governo tinha condições de pagar 
um salário melhor para aqueles servidores, podia, então, au
mentar o piso salarial do funcioná_rip inais Síinples do Governo 
do Estado para pelo menos um salário mínimo. - -

Segundo informações que recebi hoje, por via telefónica, 
do Vice-Presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Educa
ção, a greve já atingiu maiS de 90% do fundõrialismo em 
todo p_ E~tado do Acre. Estão trabalhando apenas as pessoas 
que ocupam cargos em comissão, corno os Secretários de:: Esta
do e pouquíssimas pessoas no Palácio de Governo. 

Em vista disso, mais uma vez, faço aqui o meu apelo 
para que o Governador do Estado negocie cotn os funcionários 
grevistas e atenda à sua reivindicação, que é justa, pois o 
funcionalismo público estadual no Acre está realmente rece
bendo um salário de miséria. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presídente. 

(j SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Mauro Benevides. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE. Pronuncia 
o seguinte discurSo.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores_: na 
sessão de anteontem, nesta Casa, o Sr. Senador Marco Maciel, 
Líder do PFL, reportou-se aO qi.iadro climático vivenciado 
pelo Nordeste brasileiro na atual conjuntura, reclamando, 

I . 
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nessa ocasião, providências do Governo que se fi~essem_ sentir 
de forma efetiva, imedíata e urgente, a fim de que a Região 
pudesse superar as crescentes difículdades que continuam se 
agudizando no_chamado Polígono çlas Secas .. 

Eu mesmo, Sr. Presidente, aparteei o ilustre Líder do 
PFL para expressar-lhe a solidariedade do meu Estado, que 
também se defronta com uma situação das mais _angustiantes; 
e, nessa terça-feira, reivindiquei, também, que providências 
do Governo Federal -a começar pelo Ministério da Integra
ção Regional e pelo próprio Presidente da República,_ Doutor 
Itamar Franco_-:-. não tardassem e pudessem chegar. _celere
mente, ao Ceará, Pernambuco e outros-Estados nordestinos. 
com aquela pressa que estava sendo pleiteada por todas as 
lideranças responSáveis da Região. _ __ ___ _ 

Ontem, Srs. Senaâ6rcs, o Senhor Pr~sidente da Repú
blica, Doutor Itamar Franco, promoveu uma reuniãO a que 
estiveram presentes, além do Presidente do Senado Federal, 
Sr. Senador Humberto- Lucena, e o Presidente da C;'ima,ra 
dos Deputados. Sr. Deputado Inocêncio OliVeira, os Minis_trOs 
Lázaro Barboza, Walter Barelli c Alexan_cfre Costa, al_ém de 
vários Srs. Senadores_ e Deputados que se juritaram à cOmissão 
de agricultores do Nordeste, liderados pela CONT AG, a fim 
de que buscássemos uma solução que atendesse, primordial
mente, àquele _quadro dramático, calamitoso~ que se abateu 
sobre o Nordeste. Depois de ouvlf, durante três horas, uma 
exaustiva exposição de todos os Governadores que se fizeram 
presentes, a começar pelo do meu Estadot _o Dr. Ciro Ferreira 
Gomes, e, naturalmente, um relato, que __ se iniciou com a 
leitura de um documento pelo Presidente da CONT AG, todos 
nós interferimos, levando um pouco- da nossa experiência, 
do nosso tirocínio, da nossa informaçãu;a-fim de que o Presi
dente pudesse adotar, como pretendeu fazê-lo, com aquela 
disposição firme, ca_ract~rizando, portanto, uma vontade polí
tica do seu Governo, aquelas medidas que continuam sendo 
requeridas, praticamente, por todos os nove Estados da Re
gião Nord~~rina. 

Recorde-se, Sr. Presidente, que hoje é véspera do Dia 
de São José, que, na santa crendice dos nordestinos, significa 
um marco decisivo parã se delimitar a faixa invernosa·; ·s-obre
tudo no Estado do Ceará. Até o presente momento, antece
dendo o dia 19 de março, nenhuma gota d'gua caiu eni Forta
leza, nem em outros municfpios do Estado do Ceará. 

Isso realmente me compele a vir à tribuna do Senado 
Federal, para expressar _a minha sincera --confiiriça naquelas 
primeiras providências t.fuc CiP!eS""idente Itamar Franco enten
deu de anunciar, que teriam que ser, naturalmente, relacio
nadas com a liberação de recursos, que permitirão aos Esta"dos 
manter milhares de trabalhadores realizando obras e, com 
isso, garantindo-lhes a sobrevivência durante esta conjuntura 
marcadamente adversa. 

A informação que posso dar à Casa: neste instante, é 
de que o Presidente Itamar Franco deve e_nviar ainda hoje, 
ao Congresso Nacional, uma medida provisória dispondo so
bre recursos para -arender a esse quadro emergencial que se 
instalou no Nordeste. 

Veja V. Ex•, Sr. Presidente, se tantas e seguidas vezes 
insurgimo-nos aqun:ontra a utilização da medida provisória, 
em relação a essa, acredito que encontraremos a unanimidade 
das lideranças-das duas Casas, porque é inegável que os pressu
postos constitucionais da relevância e da urgência estãO imple
mentados nessa medida que o Presidente anuncta e que reme
terá, ainda hoje, para a apreciação e deliberação pOsterior 
do Congresso Nacional. 

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

O SR. MAURO BENEVIDES- Concedo ao nobre Líder 
tvfa~~-~ ~acelar o aparte solicitadõ. 

O Sr. Magno Bacelar- Nobre Senador_ Mauro :Sene
vides, atento à notícia que V. EX• traz esta tarde à tribuna 
do. _Senado, aproveito a oportunidade para cumprimentar o 
Gõverno Itamar Franco pela presteza com que atendeu às 
reiyindicações_ de trabalhadores nordestinos que, através de 
~ma manífestação na SUDENE, chamaram a atenção do País 
para um problema que nós, Senadores do Nordeste, temos 
abordado aqui no Senado e_ para o qual vínhamos pedindo 
providências. Ontem tive a honra de participar da reunião 
de líderes que o Sr. Presidente convocou nesta Casa. Vi, 
com muita satisfação~ um líder trabalhador dizer ao Presidente 
da República que ali estavam paCificarrienie para expor -as 
suas necessidades; que o· Nordeste não estava ali ajoelhado 
pedindo ajuda, alimentação, mas_providêncl~ _cj_~e-Sanassem 
de uma vez por todas as dificUldades decantadas e choradas 
há mais de 100 anos. Fala-sede uma pecha, a chamada "indús
tria da seca" no Nordeste._Na verdade, o que nunca houve 

·"foi vontade polítiCa de resolver essa questão. Contudo, tiVe
mos a oportunidade de sentir isto_ na tarde de ontem, por 
parte do Presidente Itamar Franco, quando Sua Excelência 
anunciou que adotaria medidas urgentes para a emergência, 
mas que, através dos Governadores e da participação comuni
tária, haveria uma segunda etapa do projeto que seria a longo 
prazo e que resolveria, de uma vez por todas, esse problema 
que se arrasta por mãis de um séc4"lo. V. Ex~ falou das provi
dências que o Senhor_ Presidente da República adotou, convo
cando também Ministros e Govermidores para imediatamente 
se debruçarem sobre o assunto, bem como da necessídade 
da medida provisória. Compartilho da opinião de V. Ex•: 
será_ uma medida provisória muito bem-vinda, da qual todos 
os Coi:J.gressistas brasileiros _terão a satisfação de participar, 
apoiando. O Nordeste precisa de medidas emergenciais, pois 
tudo se agrava agora com a falta de chuva. Mesmo que a 
chuva venha, o interior já terá empobrecido, e o nordestíno 
já está ameaçado até de morrer de sede. Já não haverá, mesmo 

-com todas essas providências, solução para a perda da safra. 
Dessa forma, o projeto terá de se estender por todo este 
ano, enquanto não tivermos-um projeto de irrigação-que possi
bilite a colheita de até três safras por ano no Nordeste. Para
béns a V. Exa Deixo consignado o meu reconhecimento ao 
Presidente da República pela atitude que tomou. Nós, Sena
dores do Brasil, e não só do Nordeste, esperamos uma solução 
para aquele povo sofrido. Obrigaõo a V. Ex'. nobre Senaõor. 

O SR. MAURO BENEVIDES- Nobre Senaõor Magno 
Bacelar, V. Ex~, que, como eu, esteve presente àquela reunião 
na tarde de onte~. faz justiça ao Presidente Itamar Franco, 
em razão da presteza cotn que sua -Excelência se dispôs a 
receber os trabalhadores, liderados pela CONTAG, e 3. pro
mover aquela reunião com Governadores, Parlamentares, Mi
nistros de Estado, para a adoção dessas providências que agora 
começam a se efetivar, minorando e aliviando o sofrimento 

· de milhões de brasileiros que residem na área do chamado 
Polígono das Secas. 

V. Ex\ ao iniciar o seu aparte, Senador Magno Bacelar, 
destaca exatamente aquilo que é fundamental nesta hora: con
seguirmos banir aquela idéia da ''indústria da seca", que, 
nü"-passado,_ nos atormentava e até nos inibia de uma ação 
mais vigorosa na postulação de recursos que viessem a superar 
as dificuldades vivenciadas na faixa do Polígono das Secas. 
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Felifmente, ontem, na manifeStaçãO dos trabalhadores, 
ficou claro que eles não querem mais esmolas; aquelas cestas 
de alimentos que estão sendo distribuídas devem ceder lugar 
a uma remuneração justa. que permita ao homem do campo, 
através do seu trabalho, garantir a respectiva sobrevívência. 
Foi essa, sem dúvida, a grande ilação que conseguitriOs extrair, 
Sr. Presidente, dessa reunião de ontem_ cº-m os própriás traba
lhadores. Eles não desejam mais ver-se aviltados por processos 
tradicícirialmente utilizados em outras oportunidades, que al
cançam a própria dignidade da pessoa humana. E ali se consta
tou, durante a.uçliência com o- Presídente da República, este . 
propósito firme, inabalável,· inaiTedáVCf mesni.o -de se -obter 
o recurso, mas que este chegue com celeridade e dentrQ_deS;ta 
conotação que respeite o cidadão e abra para ele um campo 
de oportunidade de sob_r_evivêncja _diante dess_a_ _ _d_ura calami
dade. 

Esperamos, portantO, que o Pfe.S1de:õte Itamar Franco, 
como prometeu, faça chegar ainda hoje essa medida provisó
ria. E que V. EX\ Sr. Senador Levy Dias, e o própr~o P~esi
dente Humberto Lucena, que esteve presente à reuniâó, con
voquem o Congresso Nacional para a leitura de tal medida, 
para que as Lideranças, sem qualquer procrastinação-, promo
vam a indicação dos membros que comporão a comissão espe
cial que apreciará aqUele instrüinento legislativo; que possam 
vir, se possível amanhã, em plena sexta-feira, garantir a mani
festação de admissibilidade, conforme exige o nosso Regi
mento. Quem sabe, na próxima semana, discutindo a matéria 
no mérito, tenhamos condições -nós, do Congresso Nacional 
-de demonstrar a milh_ões de brasjleiroS que somos reálnieú:te 
sensíveis a esse quadro que se amplia, que assume uma abran
gência- imptessiohádte, qUê ·se--agudiza a cada mome"Q.to. 

Esperamos que, amanhã, Possamos ser surpreendidos 
com as bênçãos do padroeiro do Cear_á, São José, e recebamos, 
portanto, aquela chuva aguardada com tanta ansiedade e __ gll_e 
até aqui tem sido realmente escassa. __ 

Em regiões do semi-árido, essa chuva ve~ s~ndó real
mente precaríssima, Sr. Presidente. Até mesmo 8-abas.teci
mento de cidades como Fortaleza_ começa a gerar inquietação; 
a capacidade dos dois reservatórios q_ue _at~!J.<!em _à_ Capital 
do meu Estado reduz-se a olhos visto~.' gera~cfc>, pO_rta~to, 
todo esse quadro de apreensão que estamos vivendo nesta 
hora angustiante para o Polígono das Secas. 

Essa não é a primeira calamidade com que nos defron
tamos. Eu _mesmo, seguidas vezes, j_~ vim a·· esta t_tibuna, no 
primeiro e neste segUndo mandato de Senador pelo Estado 
do Ceará, debater essas questões, reclamando não providên
cias emergenciais, coOlQ- agora, nias so.bretudo _meçlidas dura
douras _que permitam a nós, nordestinos, conviver com_a_réali
dade dramática da seca. Lamentavelmente, porém, as provi
dências duradouras até aqui pOstas em prática não foram sufi
cientes para garantir, numa emergência qu_e se caracteriza, 
como agora, a minoração de tanto sofrim.entq que atiilge a 
nossa alma e nos toma realmente compungidos; quã"ndo ir
mãos nossos não têm s~quer ágUa e alimento que lhes garanta 
a sobrevivência. · 

Diria, Sr. Presidente, que o movimento a que assistimos 
ontem no gabinete do Presidente da República não tem cono
tação político-partidár ia; trata-se do sentimento de civismo, 
de brasilidade, das lideranças, inclusive de trabalhadores, que 
ali se reuniram, reclamando do Poder Público manifestação 
concreta e positiva sobre as reivindicações de milhões de nor
destinos. 

O Sr. Beni Veras - Permite-me um aparte, Senador 
Mauro Benevides? 

~ O SR. MAURO BENEVIDES-Pois não, nobre Senador 
}3eni Ve_ras. - - · · · · -· --- -

O Sr. Beni V eras- Senado! Mauro Benevides, conforme 
realçou V. Ex• em seu_discurso, causou-nos certtJ. alegria a 
sensibilidade do Presidente da República-em relação aos pro
blemas dos Est:idos do -Nordeste, Lastimamos que somente 

· os cataclismos, os momentos dramáticos sensibilizam os pode
res gOvernamentais para a situaçãO âo Nordeste. lnfelizmente, 
o cotidíano de sofrimento, de pobreza, não os sensibiliza. 
Por- isso, ainda n'ão se executoU tiin programa constante de 
superação dos problemas da Região." Esperó que tenhamos 
sido c~pazes de sensibilizar o Presidente no sentido da adoç_ão 
de medidas sistemáticas e duradouras para os efeitos da seca 
sobre o Nordeste. Sabemos da existência de estudos indicando 
que é possível supe.rar ou redÚzir o impacto da estiagenfSobre 
a Região, caso seja implementado, ao longo dos ap,os, um 

-prOgrama de açôes ordenadas, constantes. Veja V. Ex~, o 
DNOCS recebeu, na elaboração orçamentária, um tratamento 
que não lhe dá condições de trabalhar -síste_matícamente em 
benefício da Região. Enquanto a seca for tratada pela lógiCa 
do ''empurrae puxa"', por ações desconexas~ aleatórias, sofre
remOS. Devemos· aproveitar essa oportunidade -o Presidente 
demonstrou sen-sibilidade - para o lançamento da proposta 
"Agenda Nordeste", um conjunto de medidas que possibi
litará um tratamento coerente àquela sofrida Região. Muito 
obrigado. 

O SR. MAURO BENEVIDES -Muito obrigado, nobre 
Senador, pela sua lúcida intervenção, destacando a neceSsi
dade de_buscarmos soluções sistemáticas, duradouras, e não 
apenas as de conotação emergencial. 

Eu me permitiria relembrar que, ao iniciar-se o mandato 
de V. Ex\ há exatamente dois anos, quando já se deflagrava 
um quadro assemelhado na nossa Região, chegamos a elabo-

-rar, depois de_ ouvir as lideranças mais atuantes do nosso 
Estado, um documento sério, no qual elencamos um conjunto 

-de medidas - umas de caráter duradouro; outras, de caráter 
emergencial. 

-- -o antecessor do Presidente Itamar Franco chegou a deter
minar à então" Ministra da Ação Social, Margarida Procópio, 
que assumisse a direção de um grupo itfterministerial capaz 
de viabilizar aquelas propostas, reputadas como muito bem 
concebidas, muito bem planejadas, exatamente porque davam 
ao· trabalho· característica permanente. 

Espero que, no Governo Itamar Franco, ao Ia:do das 
medidas caracterizadam ente emergenciais, venham aquelas 
propostas que representarão-o rePensar'do Nordeste, consubs
tanciando medidas de aspecto duradouro. 

O Sr. Garibaldi Alves Filho - Permite-me um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. MAURO BENEVIDES - Concedo o aparte a 
V. Ex~, nobre Senador Garibaldi Alves Filho, uma das presen
ç8s--ffiarcã.ntes na reünião de ontem com o Presidente Itamar 
Franco. 

O Sr. Garibaldi Alves Filho- Senador Mauro Beneyides, 
Líder da Bancada do PMDB, fiquei bem ImpreSsiOnado com 
a reunião de ontem devido à disposição manifestada pelo 
Presidente da República, Itamar Franco, de ouvir não apenas 
os qovernadores, os Parlamentares, mas os trabalha_dores_ ru-
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rais que se fizeram presentes. A presença: ·do. Presidente da 
CONTAG, Si'. Francisco Urbano, que interveio várias vezes 
na reunião, deu-nos a certez~ de qu_e_ ç _ Presid_ente enseja 
iniciar um programa de emergência, de fei_ção comuqitária, 
um programa participativo, que não incorpore apenas a cola
boração do Governo do Estado c das Prefeituras. Continua
mos atentos aos desdobramentos daquela reunião. Como sabe 
V. Ex\ amanhã é dia de São José'. Se não ch.o.v:er nesse dia, 
o homem do interior mergulhará num verdadeiro desespero, 
que po-de ser atenuado caso o Governo anuncie medidas de 
caráter ernergencial. Quanto a providências na área do com
bate permanente aos efeitos da seca, _quero dizer que esse 
tema já foi abordado, inclusive hoje, através do discurso de 
V. Exa e do aparte do Senador Beni V eras. Vamo~ aguardar 
as providências. 

O SR. MAURO BENEVIDES - Perfeitamente, nobre 
Senador Garibaldi Alves. Se não chover amanhã, será amplia
do o desespero entre os nossos rurícolas, que-}á esião pãde
cendo dificuldades insuportáveis. Resta-lhes ainda a esperança 
de que, com São José, na passagem do equinócio-, tenhamos 
restabelecido, se não as quedas pluviométricas desejadas, pelo 
menos algo que garanta o abastecimento de cidades, dos II_lé
dios açudes, enfim, algo que permita a sobrevivência dõs tra
balhadores e de suas famílias. 

Dirigindo-me ao Presidente da Casa ~neste instante, 
Senador Beni V eras-, peço que seja estabelecido um crono
grama para apreciação dessa Medida Provisória. Caso chegue 
ainda hoje, tenho absoluta certeza de que o Presidente Hum
berto Lucena convocará o-congresso Nacional. Nós, líderes 
partidários, estaremos dispostos a compc:n··-ã corriTssaõ,_ sem 
qualquer tardança. Amanhã, sexta-feira, dia_ de pouca movi
mentação em Brasüia, podemos garantir o funcionamento da 
Comissão, para-que ela se manifeste acerca da admissibilidade 
da Medida Provisória que está sendo edi~ada pelo Presidente 
Itamar Franco. - -

Dessa forma, já no início da semanã, o Congresso poderá 
manifestar-se pelo acolhimento da medida. Q Governo poderá 
distribuir os_ recursos entre os Estados, d~ntro de critérios 
participativos - não apénas entre Governos estaduais e Pre
feituras - para que a sociedade civil, pelos seus segmentos 
mais representativos, possa acompanhar a_aplica~o dos bi
lhões de cruzeiros destinados ao Nordeste. 

Muito obrigado, nobre Senador Garib~ldi Alves_ F!I_ho, 
que, presente àquela reunião, levou o seu apoio e o do seu 
Estado, fazendo com que o Presidente Itamar Franco se: .sen
tisse prestigiado pelas lideranças parlamentares e em condi
ções de adotar as decisões que são reputadas indispensáveis. 

Sr. Presidente, .Srs. Senadores, todas as forças vivas já" 
se manifestaram a favor da adoção dessas providências. On
tem, o. Presidente Nacional do meu Partido, Orestes Quércia, 
endereçou um expediente ao Senhor Presidente da República 
clamando por providências que .tninoi-asS:em ó so(ctmerito _do 
povo nordestino. 

Eu pediria a V. Ex• que fizesse inserir essa carta no final 
do_ meu discurso, a fim de que ficasse poSitivado o caráter 
suprapartidário des$a so_ljdariedade que se empresta, neste 
instante, a milhões de nordestinos acossados pelo flagelo da 
seca. Muito obrigado. (Muito bem! Palmas) 

----- --·------

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
MAURO BENEVIDES EM SEU PRONUNCIA
MENTO. 

Exrn" Sr. 
Dr. Itamar Franco 
DD. Presidente da República 

Senhor Presidente, 

Brasilia, 17 de março de 1993 

O triste episódio ocorrido ontem na Sudene, em Recife. 
dramatiza de forma angustiante o sofrimento das populações 
nordestinas. O PMDB, que diariamente e em todas oportu
nidades tem manifestado e demonstrado concretamente seu 
apoio ao Governo de Vossa Excelência, sem impor qualquer 
condição, sente-se agora em liberdade, e ao mesmo tempo 
no dever,_ de lhe pedir medidas imediatas para minorar o 
sofrimento-dos trabalhadores do Nordeste. 

_____ Tai~ l!_l~~Udas d~_yem necessariamente incluir providências 
emergenciais destinadas a resolver os aspectos mais críticos 
do problema; e também ações estratégicas que, a médio e 
longo prazos ajudem, de forma gradual mas_ constante, a redu
zi_r ~agruras de nossos compatriotas nordestinos. 

_ O PMD B está inteiramente à disposição" de Vossa ExCe
lência nesta nobre e imperiosa missão. 

Atenciosamente, Orestes QÕércia, Presidente Nacional 
doPMDB. -

Durante o discurso do s_r. Mauro Benevides, o Sr. 
Levy Dias, 2'! Vice-Presidente~ deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr, Beni Veras, Suplente 
de Secretário. 

O SR. PRESIDENTÊ (Beni Ve'ras)- Concedo a palavra 
ão-nobre Senador Aluízio Bezerra. . 

O SR. ALUÍZJO BEZERRA (PMDB-AC. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, em prifneiro lugar, qu-eremos manifestar a 
nossa solidariedade ao pronundaínentO do Senador Mauro 
Benevides, líder do PMDB, sobre a questão da seca no Nor
deste, que atinge mllhões e milhões de brasileiros. S. Ex• 
fez hoje, nesta Casa, uma intervenção brilhante na defesa 
dos interes~es da sofrida população nordestina. _ _ 

Sr. Presidente, há_ dias, desta tribuna, levávamOs à Nação 
a nossa indignação pela maneira como os àssassinos de Chico 
Mendes saíram da prisão, no meu Estado. Comenta_mos, inclu
sive, um artigo de jornal que dizia que -nãO se tirihã. Cerieza 
de que os criminosos teriam pagado ou se teriam sido pagos 
para sair da prisão~ 

-_ Os asSaSsinOs de Chico Mendes, que foram julgados_ e 
con~enados e cumpriam pena, continuam ~Ora da prisão, 
criando uma questãO muito séria, pois leva a população a 
ver; nessa impunidade, a continuidade de crimes dessa enver
gad~ra. Foi o que ocorreu recentemente com o Presidente 
da Ordem dos Advogados de Roraima, assassinado na noite 
de sua posse. 
- Sr. Presidente, acreditamos que o apelo que fizemos ao 

Ministro da Justiça não cairá no esquecimento, pois sabemos 
d~_ convicções de S. Ex~, bem com: o das determinações do 
Senhor Presidente Itamar'Franco. ConfiamOs em que o Sr. 
Ministro_ tomará todas as medidas ao seu alcance a fim de 
que _sejam reconduzídos à prisão os assassinos de Cbico Men
des. 
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Outro crime ocorrido no meu Estado, que também cha~ 
mou a atenção da opinião pública nacional e que --até o mo
mento não foi satisfatôriaril:en.te esclarecid(J, diz respeito ao 
assassinato do Governador Edmundo Píntõ, que úa -_do PDS, 
nosso adversário. Mas nós não colocamos a questão partidária 
quando tratamos da defesa do sagrado direito dap~ssoa huma
na, sobretudo daquele bem jurídico social mais relevante que 
possui o ser humano, que é a sua própria vida, raZão por 
que, Sr. Presidente, Srs. Senadores, em proriunciamento feito 
aqui desta tribuna, eu também fazia um apelo ao Sr. Ministro 
da Justiça para que fosse reaberto o proceSSO áo GOvernador 
Edmundo Pinto. 

A opinião pública do meu Estado, até o presente momen
to, não está absolutamente satisfeita com os resultados do 
processo criminal no que diz-respeito aoS -assassinoS. Podem 
até ter sido eles os executores do crime a-mão armada, mas 
os que planejaram, os mandantes, no en_tender dà opinião 
pública do meu Estado, estão ainda ml!ito longe ·a-as iiiãos 
da Justiça. Nesse sentido, reunimos a Bancada" do Estado 
do Acre e a essa reunião estiveram _p~e~e.~te:s todos os trés 
Senadores do PMDB desta Casa, e a Bancada Federal, junta
mente com o Senador E_duardo Suplicy e a viúva Fátima Al
meida. Depois dessa reunião, eu e o Deputado Mauti Sérgio 
nos dirigimos ao aeroporto, onde chegava o GoVernadOr Fleu
ry e levamos ao seu conhecimento o docuÍ!Iento que foi enca
minhado ao Ministro da- Justiça pelo Juiz do feito,- em Rio 
Branco, que acompanha o processo na capital do meu Estado; 
processo esse referente à apuração do assassinato do GOver
nador Edmundo Pinto. Após tomar conhecimento do conteú
do do documento, o Governador Antônio Fleury _Filho se 
comprometeu a marcar uma audiênciã para hoje, às 18 hÕras, 
em São Paulo, com a participação do Secretário de Segurança, 

, para apreciar a reabertura do processo. 
Mas, nesta manhã, tivenios informação_ de que a viúva 

pediu que a audiência fosse transferida para a próxima sema
na, tendo em vista, segundo as alegações que chegaram ao 
nosso conhecimento, que precisava se fazer acompanhar tam
bém do Juiz do feito, em Rio Branco, ou seja, aquele que 
acompanhava as investigações a partir da capital acreana e 
que também conversou com os assassinos na prisão, em São 
Paulo, pois a presença do Juiz era muito importante na eluci
dação dos fatos e na audiência co~_o Governador, hoje, às 
18:30 horas. A permissão que o Juiz dispunha não incluía 
esse deslocamento até São Paulo. Era necessáriO, portanto, 
obter permissão do_ Tribunal para essa- nov3.-tá.refa, Isto é, 
a audiência a ser concedida pelo GovemãdOr Luiz Antônio 
Fleury Filho, no Palácio dos Bandeirantes. 

O que queremos registrar, nesta Casa, -·Sr. Presidente, 
é a imediata disposição do Governador Qe São _Paulo, Luiz 
António Fleury Filho, diante dos novos fatos e _com a prese liça 
do seu Secretário de Segurança, estud3.r a reabertura do pro
cesso que, no entender do Juiz, traz fatos novos, que já são 
do conhecimento da opinião pública. A relevância de tudo 
isso se traduz no conhecimento que o Juiz teve de fatos anterio
res ao deslocamento do Governador Edmundo Pinto de Rio 
Branco a São Paulo, e do qÚe ele extraiu da Cõiive~a com 
aqueles que foram os executores do crime e que estão na-

·prisão. .. 
Sr. Presidente, essa posição, que registramos aqui e que 

foi, ontem, objeto de apreciação numa reunião que contou 
com a participação de toda_ a nossa Bancada~ dos três Depu-_ 
tados do PMDB, do Deputado João Tota, do PDS e a partici-

pação do Senador Eduardo Suplicy, de apoio à viúva Fátima 
Almeida busca auxiliá-la na luta pela elucidação desse crime 
e especialmente no envolvimento de pessoas que, ainda, no 
processo, não aparecem, mas que poderão vir a aparecer. 

O Sr. EduardO Suplicy- Perrnite-~e V. Ex" uril aparte? 

O SR. ALUÍZlO BEZERRA - Ouço o aparte do nobre 
Senador Eduardo Suplicy. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Senador Aluízio. Bezerra, gosta
ria de solidarizar-me com o apelo que V. Ex' fez, e re-nova, 
ao Governador Luiz Antônio Fleury Filho no S:eht~do de que 
seja reaberta a apuração, pela Polícia Civil. da fOrma, das 
circunstâncias e das responsabilidades no assassinato do Go
vernador Edmundo Pinto, do Acre, ocorrido a 17 de maio 
de 1992, no Hotel Della Volpe. em São Paulo. A Polícia 
Civil havia concluído o _seu inquérito como se tivesse ocorrido 
apenas um latrocínio de pessoas que estavam apenas assal
tando tanto o norte-americano,-que estava em quarto nomes
mo andar em que se encontrava q G,overnado-r: Edmundo 
Pinto, como o próprio Governador, que acabou sendo assassi
nado. A Polícia Civil de São Paulo acabou acreditando na 
versão dos próprios assassinos -de que não haveria outro mo
tivo senão o de ali se tentar fazer um assalto. Não atentou 
a Polícia Civil para algumas circunstâncias importantes, inclu
sive para o fato de que valores foram deixados no quarto 
do Governador Edmundo Pinto._Po_r _que teriam os assaltantes 
ido embora, depois de assassiná-lo, sem levar alguns pertenceS 
de valor? A conclusão da P.olícia CiVil também se baseou 
em que ali estaria um pronunciamento do Governador Ed
mtilido Pinto que seria feito dois dias após, aqui na CPI, 
sobre o Canal da Maternidade e a utilização dos recursos 
do Fundo de Garantia por Tempo de Servíço na suá corfStri.l
ção. Entretanto, a viúva Maria de Fátima Barbosa Almeida 
salienta que tem um outro pronunciamento do Governador 
Edmundo Pinto, bem como o testemunho pessoal dele a diver
sas pessoas de que ele, na ocasião do depoimento que prestaria 
aqui, dois dias após seu assassinato, iria, na verdade, nas 
suas palavras, <>Javar a alma do povo do Acre". Considero 
que o juiz da 29 Vara Criminal do Acre,_ Rio Branco,_está 
tendo um postura de enorme coragem e importância na revela
ção de fatos da maior gravidade e que, certamente- conhece 
V. Ex\ muito melhor do eu, os fatos da vida acreana -
, pelo que pude conhecer e ob?ervar, não me surpreenderia 
se o.desvendar em profundidade deste caso não virá, inclusive, 
contribuir para o desvendar da conivência que pefmitiu a 
fuga, com relativa facilidade, dos assassinos de Chico Mendes. 
Assim, nobre Senador Aluízio Bezerra, cumprimento V. E~ 
por essa postura e, inclusive, gostaria de salientar o propósito 
comum dos três Senadqres pelo Acre, que ontem reunidos, 
Y .. Ex\ o nobre Senador Nabor Júnior e o nobre Senador 
Flaviano Melo, e os Deputados pelo Acre João Tota e Mauri 
Sérgio~ ~odes empenhados para· que haja a apuração em pro
fundidade das responsabilidades. Queria, também, ressaltar 
que considero importante a colaboração d~ Polícia F~eral, -
na medida em que a viúva Maria Fátima- Barbosa Almeida 
e o juiz estiveram presentes na Procuradoria Geral da Repú
blica entregando documento semelhante ao que foi levado 
ao Ministro da Justiça. Será mais do que natural que a Procura
doria:-Geral da República determine à Polícia Federal que 
também participe das investigações, uma vez que, pelos indí
cios, houve um crime planejado no Acre e executado no Esta- _ 
do de São Paulo, envolvendo o Chefe do Poder Executivo 
acreano. Nessa circunstância, avalio que seja importante a , 
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colaboração da Polícia Federal e, nesse sentido, creio_ que 
será adequada a iniciativa do Governador Antônio Fleury 
Filho de pedir a -colaboração do Ministro da Justiça e, portan
to, da Polícia Federal para o caso em que-stão. Não poderia 
o Ministro da Justiça, Maurício Corrêa, detcrmin.ar a colabo
ração da Polícia Federal, salvo se a Procuradoria-Geral assim 
o fizesse. Essa é a manifestação que ainda hoje, à tarde, 
farei, em ofício ao Governador Fleury, para que também 
peça a colaboração da Polícia Fe'!~ral, porque, assim, ela 
poderá agir em consonância com as Polícia Civil de São Paulo 
e do Acre. Cumprimento, portanto, a postura adotada por 
V. Ex~ e pelos três Senadores do Acre. 

O SR- ALUÍZIO BEZERRA- Senador Eduardo Suplicy, 
agradeço o aparte de V. Ex~ e o incorporo ao meu discurso 
pela riqueza de dados e de contribuição. 

V. Ex• vem realizando um trabalho constante, partici
pando ativamente, de maneira siSfêinátici, fazendo levanta
mento de dados, de elementos que ajudam a viabilizar a eluci
dação das questões de maneira mais obJetiva, a partir de 
procedimentos investigatórios de todos os procedimentos na 
área penal pela qual se desenvolveu o processo. O .trabalho 
de V. Ex~ permite, hoje, com base no conhecimento de tudo 
isso, oferecer subsídios aos órgãos que devem apurar o caso 
quando da reabertura, por parte do Gove_rnador Fleury em 
São Paulo. S. Ex~ se dispõe a tomar medidas, em face dos 
novos fatos, para a.- reabertura do processo, de maneira a 
criar-se, estabelecer-se mecanismos que conduzam à apuração 
completa do crime. Esses fatos novos não eStavam ao alcance 
da Polícia CiVH de São Paulo, em que pese ser urna das mais 
bem equipadas de todo o País, mas o nível e a periculosidade 
dos criminosos envolvídos na questão também n-ão é de se 
subestimar, razão por que hoje o trabalho conjunto, numa 
reabertura, entre a polícia de São Paulo e _a polícia do Acre, 
com a pa-rticipação do Juiz, que está manifestando, como 
disse muito bem V. EX\ uma coragem extraordinária ao assu
mir a responsabilidade de trazer à tona, de comunicar aos 
órgãos competentes, como o Ministério_da Justiça, fatos da 
mais alta gravidade, como, por exemplo, os que levam à exis
tência de dados que permitam chegar-se à avaliação de que, 
antes da viagem çlo Governador, já se havia discutido, em 
Rio Branco, a preParaçãO-do crime; que deveria ser executado 
fora do Estado. Chegou-se a essa conclusão, portanto, com 
base nesses indícios: na apreciação dos fatos existentes em 
Rio Branco, levantados pelo Juiz, com os dados levantados 
pelo mesmo Juiz na conversa_ com os pre~os em São Paulo; 
os executores, pottaritO; dO hediondo crime. 

Nesse sentido, Sr. Presidente, Srs. Senadores, queremos 
registrar os fatos de ontem e também, como acabamos de 
relatar, a posiçáo -do Governador Fleury, dispondo-se a reto
mar imediatamente, diante dos novos fatos, todas as medidas 
que possam conduzir, através do procedimento da r:eabt!rtura 
do processo, aos oi.üi"óS criminosos que estejam -envolvidos 
no assassinato dQ_Governador Edmundo Pinto. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, são fatos graves que, pro
vavelmente, não estão isolados. Também concordo_ com ~
posição do Senador Eduardo Suplicy em relação às forças 
que atuam nos bastidores e que também são responsáveis 
pela colaboração na liberação dos presos que deveriam estar 
cumprindo pena na prisão de Rio Branco, mas que fugiram, 
como os criminosos responsáveis ·pela morte de Chico Mendes. 

Sr. Presidente, Si's. Senadores, ao. finalizar meu promin
ciamento, não poderia deixar de me solidarizar, desta tribuna, 

com os funcionários públicos do meu Estado, que, neste mo
mento, se encontram em greve por melhorias salariais. O 
único setor que não está participando dessa greve é a Polícia 
Militar, mas todos os demais, todos os segmentos do serviço 
público estadual estão em greve no meu Estado há uns trés 
Qiªs, reivindicando melhorias salariais, extremamente justas 
para enfrentar a elevação dos preços, a elevação do custo 
de vida. Se, hoje, junto aos centros produtores, é muito dificil 
enfrentar. o custo de vida com os salários que se recebe, o 
que se pode dizer, por exemplo, da situação dos funcionários 
do meu Estado, ponta da distribuição dos produtos, onde 
os encargos de impostos e de transportes conduzem a uma 
extraordinária ~elevação dos preços dos bens de consumo, en
quanto os salários são considerados os mais baixos do País? 

Nesse sentido, solidarizo-me integralmente com o movi
mento grevista por melhores salários, no meu Estado, e faço 
um apelo ao Governo do Acre no sentido de que estabeleça 
um diálogo com o comhê de greve, visando a atender às 
suas reiviOdicações nesse sentido, para que os funcionários 
públícos possam ter o mínimo de condições para enfrentar 
a elevação do custo de vida, diante da situação difíCil que 
atravessa o meu Estado. 

Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, não podemos 
silenciar diante da gravidade do problema que estão enfren
tando os funcionários públicos do nosso Estad_o:_Não há outro 
caminho democrático para o GO-verno do Estado, senão o 
de estabelecer imediatamente um canal de negociação direta 
com o comando de greve com vistas, portanto, a buscar uma 
solução negociada, justa, para as reivindicações dos funcio
riários públicos do nosso Estado por melhores condições sala
riais para enfrentar a elevação brutal do custo de vida em 
todo o País e, principalmente, na nossa Regiao: 

Este é o registro que gostaria de fazer, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, nesta tarde de hoje. 

Durante o discurso do Sr. Aluizio Bezerra, o Sr. 
Beni veras, Suplente de Secretário, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Nabor Júnior 21' 
Secretário. 

O Sr. Nelson Wedeki.n- Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma breve comunicação, nos termos regimentais. ~ 

O SR- PRESIDENTE (Nabor Júnior) -Concedo a pala
vra a V. Ex~ 

O SR. NELSON WEDEKIN (PDT -SC. Para uma comu
nicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, pedi a palavra para fazer um rápido registro e dar 
um breve testemunho. Ontem,_ conversando com o Ministro 
Maurício Corrêa, por telefone, S. Ex~ me disse que o Ministro 
Hargreaves havia estado com· ele, no Ministério da Justiça. 
Não vou dizer que fiquei perplexo; porque, afinal, são Minis
tros de um me~mo Governo, mas, de algum modo, fiquei 
surpreso porque, ao longo da semana toda, o que parecia 
haver era urna profunda divergência entre o Ministro da Jus-
tiça e o Ministro-Chefe da Casa Civil. - ~ 

Por isso mesmo, movido por essa curiosid3.de, perguntei 
ao Ministro Maurício COrrêa, afinal de contas, o que o Minis
tro Hargreaves havia ido fazer lá, no Ministério da Justiça. 
S.. Er me disse que o Ministro tinha ido exatamente para 
esclarecer essas interpretações equivocadas, esses mal-enten
didos, essas coisas que, muitas vezes, são expostas na imprensa 
como ditas por alguém mas, na verdade, foram ditas de outro 
modo ou simplesmente não foram ditas. 
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Enfim, tranq"Ullizava-rile õ Ministro Maurício Corrêa a 
respeito dessas st~:postas divergências, 

É isso _que me_leva a fa~e_r esta comunicação. Naquele 
momento, passou-me pela memória - e quero fazer este 
registro, aqui- que muitas vezes,- nos freqüerires-encontros 
que tenho tido com o meu colega Senador, com o meu correli
gionárío -político, com o meu amigo, com o meu ex-Líder 
e atual Ministro da Justiça, sempre me passou essa impressão, 
que, tenho certeza, é a impressão que toda esta Casa tem 
a respeito do Ministro da Justiça. Certamente, o Ministro 
Maurício Corrêa não é um homem dado a intrigas, não é 
dado a fofocas, tão comuns; teve nesta Casa, te-m tido sempre 
e tem agora, corno Ministro da Justiça uma posição coristru~ 
tiva, altiva, uma posiçã-o politicamente correta, elegante, ja~ 
mais dado a comportamentos, a c_ondutas m.~nores. 

Lembro que, em algum momento, foi com muita força 
atribuída ao Ministro Mauricio Corrêa a responsãbilídade pela 
demissão do ex-Ministro Paulo Haddad. Mas também lembro 
que, naqueles momentos em que se te!ratava_m, se refletiam 
as supostas divergências eritte Paulo_Haddad_e Maurício Cor
rêa, o Ministro me dizia qUe i':tão havia rigor6SaiDi~ilte-nada 
nessa linha de divergência. O que poderia ter. certamente. 
seriam divergências de pciiltos de -vista; -o que é abSQiutantcnte 
natural. Mas jamais partiria dó MiniStro Maurício Corrêa -
e ele dizia para mim, resporidendo àquilo que estava sendo 
colocado na _imprensa - tramar contra Paulo Haddad ou 
contra quem quer que seja. 

A mesma coisa me _disse, ontem, o Ministro Maurício 
Corrêa, em relação ao Ministro Hargreaves. 

Em síntese, o que quero dizer, Sr. Presidente, é que 
há sempre muitas luzes sobre supostas divergências, sobre 
supostos conflitos. 

Tudo isso é visto-com-lentes de aumento, quando há, 
eventualmente, pequenas divergências que não chegam -
e é este o juízo que quero fazer :....._a comprometer a unidade 
interna do Governo; muitO menos em relação ao Ministro 
da-Justiça, Maurício Córiêa. Por exemplo, do Ministro Mau
rício Corrê a, diz-se __ que se ofereceu para ser uma espécie 
de articulador político do GovernO Itamar Fr:<!nco", o -que é 
um contra-senso, um absurdo. 

Sabemos que o _Senador e Ministro Maurício Corrêa ja
mais seria homem de se oferecer para uma tarefa dessas. 
A ele é atribuído o desejo de concorrer com P~dro Simon 
e com Roberto Freire neSsa tarefa de articulação. política, 
quando a relação entre eles é das melhores possíveis. Nesse 
particular, há até uma boa afinida_de de pensamento, na linha 
de idéias que todos eles defendem para o Governo Itamar 
Franco. 

Isso me dizia ontem_ o Ministro Mauricio C_ouêa. Quer 
dizer, do exagero que há no enfóque da mídi.a_ em geral -
e nesse particular não quero responsabilizar e imprensa e 
a rn.ídia .• A mídia quase sempre faz refletir conjecturas que 
nos bastidores e IiOS corredores do poder realmente existem. 

Mas, indiscutivelmente, este testemunho quero dar. Há 
um exagero nas divergências-supostas, há-Um enfoquc exage
rado em pequenos conflitos, tUdo um pouco na linha de tirar 
a tranqüilidade de um Go\'erno que evidentemente tem seus 
problemas, seus erros, seus equívocos, mas que não estão 
no grau e no patamar que, muitas vezes, a maioria dos órgãos 
de imprensa parece dar a impressão. -- - --

O Ministro Mauricio COrrêa também m~ dizia: "É-interes-
sante, em relação à minha pessoa, na minha condição de 
Ministro; na minha condição de homem público, as referências 

que sempre fazem; são desse tipo de coisa, quer dizer, da 
suposição, do pressuposto de que existem conflitos, de que 
eu estaria disposto a derrubar esse __ OJ.i aquele ministro, de 
que há divergências .. '. 

. S. Ex• lembrou-me isso e depois até fez a gentileza de 
enviar-me matéria sObre algUmas ações que estão sendo feitas 
no Ministério da Justiça, sem que haja saído, praticamente, 
uma única e só linha na imprensa. 

Por exemplo: o _Ministério da Justiça está articulando 
a renovação, a atualização do Código Penal Brasileiro, do 
Código de Processo -Perial e do Código de Processo Civil; 
está promovendo a atualização ~da Lei de Falências e Concor
datas; a Lei Orgânica das Polícias CiVis é um projeto elaborado 
pelo atual Ministério e já está tramitando na Câmài-3. dos 
Deputados; também o é a lei que disciplina a Defensaria 
Pública e a regulanientação do C6digo de Defesa do Consu
midor, que está a depender de uma autorização legal_d(! Çon~ 
gresso Nacional. Há uma contribuição, que nem seria do Mi-

~ riistério da Justiça, para uma Lei Orgânica dos Partidos Políti
co_s~ uma nov_a Lei Eleitoral; a Ouvidoria-Geral da República 
está se instalando, e _o Código de Trânsito-brasileiro está nas 
mãos do Presidente da República para últiina análise, a fim 
-de, depois, ser remetido ao Córigres·so Nacional. 

Além disso, há a rotina do Ministério da Justiça e do 
Ministro da Justiça. _Se qualquer um de nós, Senadores -
e t.enho cert~za de que mesrrio os Deputados -ligar às 8h30 
min para o Ministério, encontrará o Ministro da Juj;tiça-lá; 
e se ligar às 20h30min ou 2lh, S. Ex' também será encontrado; 
~tará lá,_sempre disposto, muito ágil e muito atencioso; seni~ 
pre, a meu juízo, com muita eficiência e competência, tratando · 
dos assuntos de sua Pasta. 
. Este registro que faço, Sr. Presidente, é, em parte, para 
reduzir aquilo que, illdisctidvelliie"i,_-te-, é ·a vísão do Ministro 
Maurício Corrêa à respeito de uma suposta crise interna do 
Governo; crise que S. Ex~ minimiza, reduz aos seus devidos 
tertnos. Não só em conversas, ni3s - coino já disse antes 
- também em sucesSívos e freqüentes contatos que temos 
tido, S. Ex• demonstra que -não s_Q porque é meu Colega, 
meu amigo pessoal, não só por ser meu correligionário político 
-está lá, no Ministério da Justiça, um homem público, exem~ 
piar, pela sua coragem, lucidez, inteligência, capacldãde de 
trabalho, espírito público e jamaiS--dado a atos.e gestos meno~
res nessas questões que são tão freqüentement_e -ªbordadas 
pela imprensa. 

Agradeço muito a atenção do Sr. PreSidente_.e __ dos Srs. 
Senadores para a colnunicação que fiZ. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
César Dias- Dario Pereira..::__ EduardÕ SliJ)ilCy- Espe

ridião Amin - Eva Blay - Flaviano -Melo - Guilherme 
P~eira - José Sarney - Juvêncio Dias ----:-"_Luiz Alberto 
-Moisés Abrão - Ney Suassuria - Rachid Saldanha Derzi 
-Raimundo Lira. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Sobre a mesa, 
projeto que ser_á lido pelo 1~ Secretário. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 27, DE 1993 

Dá nova redação ao art. 17 da Lei n~ 4.595, de 
31 de dezembro de 1964, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1" O art. 17 da Lei n' 4.595, de 31 de dezembro 

de 1964, passa a _vigorar com a seguinte redação: 
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.. Art. 17. Consideram -se inst it ui_çõ€5 _ firiariceí
ras, patá os efeitos da legislação em vigor, as pessoas 
jurídicas públicas ou privadas que tenham como ativi
dade principal ou acessória a coleta, intefii!.ediação ou 
aplicação de recursos financeiros próprios oú de tercei
ros, eni moeda nacional ou estrangeira, a custódia de 
valor de propriedade de terceiros e a administração 
de cartões de crédito." 

Art. 2~ O Banco Central do Brasil, nO e-X~rcíci~ da fisêa
lização que lhe compete, regulará as condições das operações 
com cartões de crédito, coibindo os abusos com. a _aplicação 
de pena nos termos da Lei n~ 4.595, de 31 de dézembro de 
1964. 

Art. 3<:> Os estabelecimentoS corUerciais conveniaâos 
com as administradoras de cartões de crédito são obrigados 
a conceder aos seus clientes os mesmos descontos oferecidos 
nas vendas à vista, com dinheiro ou cheque. -

Art. 4" A renovação do cartão de crédito só pode ser 
efetiV"ada pelo titular do cartão. 

Art. 5» A comunicação do titular do cartão de crédito, 
do furto, roubo ou extravio do referido cartão, à adminis
tradora, elide sua responsabilidade, não se_fa~endo necessária_ 
a prova da ocorréncia policial. 

Art. 6" O estabelecimento comercial que aceitar car
tões de crédito utilizados por terceiros e ·que flagrantemente 
contenham divergência de sexo, de assinatur:a e de nome, 
não poderá exigir do titular do respectivo cartão o pagamento 
das compras realizadas. . 

Parágrafo único. O estabelecimento comercial deve, 
obrigatoriamente, confCrir ã identidade do usuário do cartão 
de crédito, anotar o número da carteira de identidade e .do 
CPF do comprador e o seu endereço. _ ,- _ _ . . _ 

Art. 79 Esta lei entra em vigor itá_ data de sua publi
cação. 

Art. 89 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justicação 

O presente ProjetO d~ le-i tem p~~- ~bjeti~~--~quiparar 
as administradoras de cartões de cré-dito às instituiç"õeS_finan-
ceiras. - - - - .-. _ 

Este projeto visa, também, a estabelecer aS relaçóés jUrí
dicas entre as adminiStradoras de cartões_ de crédito e os usuá
rios desses cartões, e as co:D.dições para a IíSCalização do Banco 
Central do Brasil sobre as empresas que átUam nesse segmento 
operacional. 

A elaboração desse projeto está ligada às queixas mais 
freqüentes que chegam aos jornais e_aos órgão-S de~ defesa 
do consumidor contra as administradoras de cartões de 'crédi
to, pelo excesso de_ cobrança de taxa de juros e de taxa de 
administração, bem como pelas majorações comerdaiS-ãs ·mer
cadorias, quando estas são compradas com cartão de crédito. 

Como o Banco Central do Brasil nã_o fiscaliza a atuaçáo 
das administradoras de cartões de crédito por considerá-las 
pessoa jurídica de natureza comercial, pr~stadora de serviços, 
a única maneira de obrigar o Bacen a fj.~calizar essas empresas 
é equipará-Ias âs instituições financeiras, Uma vez que o liso 
do cartão de crédito pressupõe uma pperação de financia
mento, permitindo, inclusive, o saque de numerário. 

Essas foram as razões que nortearam a elaboração do 
projeto de lei que ora submeto â apreciação dos meus ilustres 
Pares. 

Sala das Sessões, 18 de março de 1993. -Senador Márcio 
Lacerda. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI No 4.595- DE 31 DE DEZEMBRO DE 1964 

Dispõe sobre a Política e as Instituições Monetárias 
Bancárias e Creditícias, cria o Conselho Monetário Na
cional e dá outras providências. 

O Presidente da República 

-·-· .... '. ··•····· .. -~ .......................... ~. ~ .. ; ... · ... :..:; ....... -.. : .. ~";. ... .... , .. , 
CAPÍTULO IV 

Das Jnstitui~õe_s _F:~n~ceiras 

SEÇÃOI 
Da caracterJzação e subordinação 

_ Art. 17. Consideram-se instituições financeiras-, para os 
efeitos da legislação em vigor, as· pessoas _j~rídi_cas ·públicas 
ou privadas, que tenham como atividade principal ou acessória 
a coleta, intermediação ou aplicação de recursos finanCeiros 
próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, 
e a custódia de valor de propriedade de terceiros. 

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei e da legislação 
em vigor, equiparam-se às instituições fi~anceir3s as pessoas 

__ físicas que exerçam qualquer das atividades referidas neste 
artigo, de forma permanente ou eventual. 
...... ' ••••••••••••••••• ' ......... -'"·-· .......... ~~ .. ~..._ ...... ii'\..,.,-..... ~-.-~~}~.;;.-.-.;. 

CAPÍTULO V 

Das penalidades 

. Art. 42. O art. 2•, da Lei n' !.808, de 7 de janeiro 
de 1953, terá a seguinte redação: 

"Aft. zn Os direiores e gerentes d3S instit~ições 
financeiras respondem solidariamente pelas obrigações 
assumidas pelas mesmas durante sua gestão, até- que 

-elas se cumpram. 
Parágrafo único. Havendo prejuízos, a responsa

bilidade solidária se circunscreverá ao respectivo mon
Ümte." 

Art. 43. O responsável peta instituiçãO financeirã que 
autorizar a concessão de empréstimo ou adiantam_ento Y.edado 
nesta lei, se o fato não constituir crime, ficará sujeito, sem 
prejuízo das sanções administrativas ou civis cabíveis, à multa 
igual ao dobro do valor do empréstimo- ou adiantamento con
cedido, cujo processamento obedecerá, no que couber, ao 
disposto no art. 44, desta lei. 

Art. 44. As infrações aos dispositivos destaJei S_tJ.jeitam 
as instittiiçõs fina'riceidis, ·seus difetores, membrqs de conse
lhos administrativos, fiscais e semelhantes, e gerentes, âs se
guintes penalidades, sem prejuízo de outras estabelecidas na 
legislação vigente: 

I - advertência; 
II-multa pecuniária variável; 
III- suspensão do exercício de cargos; _ 
IV- inabilitação _temporária Ou permanente para o exer-

cício de cargos de direção na administração ou ge·rência em 
instituições financeiras; 

. V- ca$sação da autorização de funcionamento das insti
tuições financeiras públicas, exceto as federais, ou privadas. 

VI- de~enç~o. nos termos do § 79 deste artigo; 
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VII- reclusão, ~os tcrm9s dos artigos 34 e 38, desta 
lei. 

§ 1~ A pena de_ advertência s~rá aplicada pela inobser
vância das disposições constantes da legislação em yigor, res
salvadas as sanções nela previstas, sendo cabível também ·nos 
casos de fornecimento de jnformações inexatas, de escritu
ração mantida em atraso ou processada em 'cte~açordo com 
as norm_a,s ~xpedidas de conforml4~_4e com o art. 49,_in_ciso 
XII, desta lei. _ 

§ 2' As multas serão aplieadasaté'200 (duzentas) veres 
o maior salário mírtiffi<YVig~nte .no País, ~empre "que as institui-
ções finailcerfas, por negligÇnc;~a 'Ou dolo~ - - -- _ - -

a) advertidaS por ifregulaiidades que tenham sido prati
cadas, deixarem de oSaná-las no prazo que lhes for assinalado 
pelo Banco Central da República do Brasil; 

b) infríitgirem·as disposições desta lei relativas ao capital, 
fundos de reseiva~ eitCaiXa, _r~colhimentos compulsórios, taxa 
de fisc_alizaç;io, ~erviços e operações, não atendimento aO dis
posto nos arts. 27 e .33, inclUsive as _ve~~das rios ~I:_t~., ~4 
(incisos II a V), 35 .á-4D âesta tei, e ~llJL!so$ de c_onçorrê~cia 
(art. 18, § 2>); · · · . · . 

c) opu,serem embaraço~~ fisça,lizaç~o do ~-~n~o Central 
da República do Br_aoil- _ - · 

§ 3<? As multas cominadas neste artigo s~rã_'! pagás rí:u!
diante recolhimento ao Banco Cential da R~pública do Brasil, 
dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados_ do reCebimento_ 
da respectiva notificação, ressalvado o_ disposto no § 5'? deste 
artigo e ·serão cobrad~s judicialmente, com_ o acréscimo da 
mora de 1% (um por cento) ao mês; contada da data da 
aplicação da multa, quando não fórem liquidadas naquele 
prazo. 

§ 4<? As penas referi_das nos iilcisos Til e IV. deste artigo, 
serão aplicadas quando forem ve_rifi.cadas inlraçõe~r_g:r-ayes na 
condução dos intere~se~ da inst_itJJiáo finãílceita ou__ quando 
da reincidência especffica, ~devidamente caracterizada em 
transgressõe_s anteriorinenfé ptihidas com multa. 

§ 5" As penas referidas nos in_cisos _Ilt III e IV deste 
artigo serãO aplicadas pelo Banco. Cetttral 9-~ _República do 
Brasil admitido recuso, c9m efeito suspensivo, a'o .Conselho 
Monetário Nacional, interposto dentro de 15 dias, contados 
dorecebientodanotificãÇão. __ ·' __ :··--_- ----

§ 6~ É vedadaqualquerparticipâÇãO:ern. mUitaS, as quais 
serão recolhidas integralmente ao Banco Central da República 
do BrasiL · - -- · · 

§ 79 Quaisquer pessoas.físicas,ou jurídicas que atuem 
como instituição financeira, sem estar devidamente a"!l~Ori
zadas pelo Banco Central da República do Braisl," ficanl suj~i
tas à multa referida neste artigo·e dete.nção Q...e_l a 4. anos, 
ficando a esta suj~itos, quando_pessõa jurídiCa, Seus_"diretores 
e administradores, -. . _ . . . 

§ 8'? No exercício da fiscalização previsa no art. 10, íri.ci
so VIII, desta lei, o Banco Central da República do Brasil 
poderá exigir das instituições finariceiras ou das pessoas físicas 
ou jurídicas, incluSive as_ referidas rió patág:fãfo- ã:ii:têriõY, a 
exibição a fuilcionários·seus·, eXpressamente credenciados, de 
documentos, papéis ·e livi"óS de escrituraÇãO, conSider~I?-do-se 
a negativa de atendiniento comO ·embaraço à _fiScalização, su
jeito à pena de multa, pi"evista no § 2<? deste ar_tigo, sem pre-
juízo de outras medidas e sanções cabíveis.. _ 

§ 9"' A pena de cassação, referida no inciso V, deste 
artigo, será aplicada pelo Conselho Monetário Nàcional, por 
proposta do Banco Central da República do Braisl, nos casos 

de reinCidência _e~pecífica de infrações anteriormente punidas 
êôlh à.S penas"ptevista:s nos indSos·ni e IV deste artigo. 

Art. 45. As instituições financeiras públicas não fede
rais e ás privadas estão sujeitas, nos termos ·da legislação 
vigente, à interveltção efetuada pelo Banco· Central da Repú
blica do· BraSil Ou à liqUidação extrajudiciaL 

·_Parágraio üDiOO~ -- A partir da vigên-cia desta lei. as insti~ 
- -úiíÇões de_·que trata este artigo rião ·poderão impetrar concor~ 
·data. 

..... :;.._ . •... ·--·. ~ .......... ~-·· ... ·-·- ... ~· ..... _ ... ··.·~.·-··-~· .. .f~~-~. --:----·-- .. ·--:·· .. . 

-(A ComiSsão de AssuntOs -ic-o~Ó~icoS ~ iJeCisão 
Termínativa.) ' 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- O projeto lido 
será publicado e remetido à comissão competente. 

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

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 255; OE 1993 .. 

R.equeii:o~ nos ~nnOS dos ãi-t~ 50 e 49~ ioci~ X 
da Constitl,lição Fed~~l combinados com o ari. 216 do 
Regimento Interno do Senado Federal' sejam prestadas 
pelo Ministro das Minas e Energia as seguintes mror
mações: 

· · · · 1. · Cópia do Relatório gerencial denominado Relatór'io 
de gestão (~ensal e anual) de todas as- Superinteridências 
da CVRD de janeiro de 1988 a dezembro de 1992. 

2. Relaç·ão nominal das empreiteirãs contratadas pela 
CVRD por Superintendência no período de janeiro de 1988 
a dezembro de 1992, especificando-se infcio e término de cada 
contrato. 

3. Objeto e valor de cada contrato realiz3do entre estas 
· einpreiteiras e a CVRD neste períoôo'pckSúperinien'd'ênca. 

4.- Número de trabalhadores contratados por estas t;m

preiteiras por Superintendência e em cada contrat,e no período 
Citado. 

---5_- Relação norilinal dos trabalhadores demitidos sem 
incentivo e com incentivo (DDEy pda CVRí> e cOligadas 
neste período. 

6._ Relação dos contratos firmados entre a CVR.D e Tra
balhadores autónomo acompanhada de listagem ·nOritiilal dos 
~h!~~!ados com o valor, i~ício, térmi~O e· objeto destes con- _ 
tratos por·cada Superintendência nO período mencionado. 

7 ~ _ Número de horas extras realizadas pelos funcionários 
dã CVRD e Coligadas no mesmo período, discriiriínhdas por 
Superintedência. · 

8. Número de horas extras realizadas pelo pessoal das 
empreiteiras contratadas pela CVRD e Coligadas por Superin-
tendência nomes~~ período. _ ___ _ 

-- -- 9. Gasto total efetuado com as demissões pela CVRD 
e Çoligadas por Superintendência no período citado incluin
do-se gastos cOin inclenizações e contratações de finnas espe
cializadas em reéolocação no mercado de trabalho como exem-

•. pio, as firmas CATHO e MANAGER. 
_ _10. Número de menores_ aprendizes e estagiários contra~ 

t<idos Pela CVRD e Coligadas por Superintendência no perío
do, incluindo-se convênios com Senai, Senac e EScOlas Técni-
cas Federais e outras entidades afins. -
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11. Relação das admissões de pessoal ocorridas na 
CVRD e Coligadas no mesmo período, constando os cargos 
e salários dos admitidos. 

J ustlficação 

A importância destes Relatórios de gestãO -prende-se aO 
fato de que necessitamos dos dados referentes a ~ustos com 
mão-de-obra direta e indireta, evolução do quadro de empre
gados no período, evolução do quadro de estagiários,_"ipCfuin
do-se custos com horas extras efetuadas, e outros dad_os .cons
tantes destes Relatórios que são itl~f!SPensáveis à análise da 
situação entre a CVRD, seus trabalhadores e empreiteíras. 

Sala das Sessões, de março de 1993 . ..:..... seDádor 
Eduardo Matarazzo Suplicy- Senador João Calmo~ --:-Sena
dor Gerson Camata - Senador Elcio Álvares. 

(Ao exame da Comissão Diretora) 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -O re<juerifuifDfó 
lido será despachado à Mesa para decisã9 nos termos_ do inciso 
III do art. 216 do Regimento Interno. - - · 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -A Pr~sidência 
convoca sessão extraordinária a realizar~se hoje, às 18h3bmin, 
destinada à apreciação do Requerimento n' 8, de 1993. · 

O SR. PRESIDENTE (Nabodúnioi) __:: Esgotádo o tem
po destinado ao Expediente. 

Presentes na casa 72 Srs. Senadores. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1'? 
Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 256; DE 1993 

Nos termos do art. 175, alínea d, do Regimento 
Interno, requeiro inversão- ·da Oidem do o'iã.: .a· fiin 
de que as matérias constantes da Ordem do Dia -se)am 
submetidas ao Plenário na seguinte ordem: 4, 5, 10, 
12, 8, 11, 1, 2,3·, 6, 1, 9 e 13. 

Sala das Sessões, 18 de março de 1993. - Jutahy 
Magalhães. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnio;ç) -Em votação o 
requerimento. -

O SR. NELSON CARNEIRO ~Sr. Presidente, peço a 
palavra para encaminhar. 

O SR- PRESIDENTE (Nabor Júnior) -Concedo a pala
vra ao nobre Senador. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - RJ. Para enca
minhar. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, deve ter 
sido um equívoco do nobre Senador JutahyMagalhã~s a coloR 
cação do Projeto de Lei n" 251, do Senado, n" 11 da pauta, 
em penúltimo lugar. O que vale dizer que é um projeto que 
não será votado hoje. _ 

Este projeto, Sr. Presidente, é de julho de 1991, mas 
sempre há um embaraço. ChegouRse ao cúmulo de rem~têRlo 
à Comissão de Infra-estrutura, que compareceu ao plenário 

para dizer que nada tinha com o assunto, não havia o que 
fazer, pois a matéria não era da competência dela. Mas assim 
mesmo se ganhou tempo. _ 

Que intiei'esse há em não se votar este projeto? E o que 
ele diz, Sr. Presidente? Vale a pena lê-lo; tem apenas um 
artigo, o seguíilte: __ -o_ _ - • - -

"Os títulos públicos, quaisquer qUe s"êj3.ffi a sua dé.iiomi
nação, destinação e data de emissão, para o fim de composição 
de preço para alienação a qualquer tipo de bens da União, 

. çios Estados, dos Municípios, das autarquias e empresas públiR 
cas, serão cotados pela média dos valores de mercado durante 
os 60 dias anteriores". 

Não impeço que as moedas podres co:rllpareçam, e compa
reçam na quase unanimidade para constituir o valor das priva
tizações, mas que, ao menos, compare_çam com o valor médio 
que tiveram nos últirilos 60 dias. 

Sr. Presidente, este projeto, _de.j_ulho d~ 9_1, está trami
tando até agora. Repito, chegouRs_e até o absurdo de envià":'lo 
à Comissão de Infra-Estrutura depois de_ opinar a Comissão 
de Ass,untos Económicos, qu~ndo o Relator, Senador Ronan 
Tito,_ compareceu ao plenário e: déciarou textualmente que 
"a Comissão de Infra-estrutura nada ti,nha a opinar". E apesar 
disso o projeto está aqui há dois anos. 

Isto, no entan~o. valeu para que, durante um ano, o 
projeto deixasse de ser examinado_pelo Pl~nário. Qual o inte
resse, qual o propósito de se eVitai uma decisão sobre essa 
m_até_ria? Se nós queremos modificar o -projetO, que sejam 
apresentadas as emendas e Yotadas .. As .emendas 9ferecidÇlS 
já tiveram, aquí, parecer do nobre Senador Cid Sabóia de 
Carvalho, aprovaódo o parecer e rejeitando as emendas. 

Sr. Presidente; não há motivo para que nãO seja votado 
este_ projeto que se sintoniza conl a· aspiráção nacional, que 

_.até hoje está surpreendida com o fato de a 1-JS.I~tJ:INAS haver 
feito uma composição de papéis usados e em diilhéiro, pouco 
mais de três mil e tantos cruzeiros. Isso levou, ainda ontem, 
o Senhor Presidente d~ ~epública - e é hora de lo~var Sua 
Excelência-: a aumentar em 30%- a contribuiçãO erit dinheiro. 

Há dois dias, desta tribuna, tratando do possível leilão 
da Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, eu fazia um apelo 

_ ao _Pr~sid~nt~ par~ que fixasse uma importância razoável. No 
México, por exemplo, as privatizações são comuns, mas o 
dínheiro é vivo. Aqui, não; culttJ.aiiJ,os o papel velho, o papel 
servido e, _estranhamente, quando vem um projeto que dá 
um valor, não um valor de face mas um valor justo. os títulos 
distribuídos por este País. o projeto fica na Casa por dois 
anos e não chega a ser votado. Ao entrar, hoje, no plenário, 
depois de um longo ~ tenebroso inverno, colocam-no em pe-

. mjltiillo lugar, nesse pedido de.inversão de pauta, lugar dos 
que não vão ser votados__, porque é exatamente para não ser 

_ vo.ta_Ç.o. 
Não faço injúria alguma ao nobre Senador Jutahy Maga

lhães, que certamente foi informado e, como sempre, com 
o cuidado que o caracteriza, o incluiu entre os projetes. Mas 

- como autor do projeto e dada a significação e oportunidade 
desse projeto, quando se fala tanto em privatizãção, não posso 
concordar que ele seja o penú1timo _da pauta, quando, ao 
menos aqui, é o décimo primeiro. Coloca-se os outros todos 
na frente, inclusive emendas constitucionais, projetas tempes
tuosos, e se põe em penúltimo lugar o projeto, que é de 
1991-
. Vamos rejeitar o projeto- encaremos a situação, assu

mamos a responsabilidade- mas não vamos protelar indefini
damente uma situação. 
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Por isso, Sr. Presidente, faço um ;:tpelo para que a Câmara 
não acompanhe, nesse passo, o requerimento do nobre Sena
dor Jutahy Magalhães, de quem pela primeira vez divirjo 
nos longos anos que estamos jUntos, para que essa matéria 
seja examinada pelo Plenário e b Plenário decida como quiser, 
decida lisa e amplamente, cada um assumindo a sua responsa
bilidade diante do povo brasileiro. 

Durante o encaminhamento do Sr. -Nes!on Cp.rnei
ro, o Sr. Nabor Júnior, 2~ Secretário, deixa a cadeira 
da presidência, ·que é ocupada peloS;., Humberto Luce
na, Presidente 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra 
para um esclarecimento. 

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador. 

O SR- JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Para um 
esclarecimento.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores; digo que 
hoje é desses dias em que a pessoa teiD pouco te.mpo até 
para respirar. 

Quando fui procurado pelo Senador Nelson Carneiro, 
logo assumi minha culpa, porque, quando o Senador _ _Nelson 
Carneiro me chama a atenção- e adota um posicionamento 
contrário aó meu, de imediato, fico achando que tenho a 
culpa. Mas, depois, consegui ler a pauta -de--hoje. Creio que 
neste caso o equívoco é do Senador Nelson Catneiro, pOfqrie, 
no nosso requerimento de modificação da pauta, o nosso Obje~ 
tivo é que o item 8 passe à frente. o item 8 já está na frente 
do item 11; então, não estamos pedindo nada. O úniCo item 
que passa à frente do 11 - e fui. ~lertado pela Assessoria 
da Mesa, com razão- é o item f2, Cuja disCussão é-simples, 
sobre o Conselho Monetário Nacional. A única dúvida que 
existia é se seria-ou não necessário fazer outro tipO de modifi
cação. Mas como aqueles dois titulares, que foram acrescidos 
aqui no seriado, forani recusados pela Câmara, vamos ficar 
com 20 titUlares, o que dá um número par. 

Minha dificuldade é outro artigo que determina que a 
convocação do Conselho Monetário Nacional seja por nlaioii.a · 
absoluta de 11 membros. Mas 11 membros continuam sendo 
maioria abSOlUta de 20. Não tem problema neD.hum, não tem 
a menor discussão quanto a esse item 12, que é o único· que 
passa à frente do projeto de interesse do nobre Senador Nelson 
Carneiro, com o qual eu concordo, diga-se de passagem. 

Então, se há queixa, não é a mim qúe deve ser feita, 
porque nãO ~i eu quem colocou o item 11 na pauta. É a _ 
pauta estabelecida pela própria Mesa, e eu não estou pedirido 
que fique para não ser votado. _ _ 

A minha solicitação é no sentido de que haja, principal
mente, a inversão do item 8 para o item 01; mas como isso 
poderia criar problema para os_ itens que estão na frente da 
pauta --o item 04, o item 05, vários itens estão na frente 
e não têm discussão a respeito deles -então, concordei que 
fossem colocados antes do item 08, mas sem prejuízo do item 
11, que continua onde está; não houve nenhuma rriádificação. 

Agora, V. Ex• pode fazer outro requerimento no sentido 
de que o item 11 passe para primeiro, segundo ou terceiro 
lugar; enfim, onde V. EX' julgar conveniente. Neste caso, 
Senador Nelson Carneíro, mais uma vez, não divergi de V. 
Er.", e não tenho a menor responsabilidade quanto à colocação _ 
desse item na pauta. 

O Sr. Nelson Carneiro- Sr. Presidente, peço a palavra 
par:a um esclarecimentp, 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra a V. Ex~ 

O SR- NELSON CAR~IRÚ (PMDB- RJ. Para um 
esclareCimento. Sem revisáó do Or~dor.) -Sr. Presidente, 
'minha intervenção ocorreu depois de ir à Mesa e esta me 
"inÍ9:f:rp._ar que, tendo havido um requeríme_nto do nobre Sena
dor Jutahy Magalhã_es, eu não pode~ apresentar outro, pe
di.ndo preferência parâ o projetó âe Iilinha autoria depois 
do iteni ti'? 8, que aeve ser realmente o primeiro a ser objeto 
de debate nesta sessão. . . _ _ 

De inodo que, se for permitido que depois do- Projeto 
n~ 8 se entre na discussão do Projetó n~ 11, não tenho nenhuma 
restrição a fazer e quero ressalvar, ainda uma vez, que, para 
orgulho meu e alegria, o Senador Jutahy Magalhães e eu 
telllq~ s~!llpre caminhado juntos neste pl~nário. 

·O Sr. Affonso Camargo -Sr. Presidente, peço a palavra. 
para encaminhar. 

. 'ó 'sri. PRESIDENTE (Humb~rtoLucena)"--' Concedo 
a: palavra ao nobre senador. . . 

. O SR. AFFONSO CAMARGO (PTB- PR. Para encami
nhar. Sem revisão do orador.)- Sr. Pres~dente, V. Ex~.não 
estava aqui ontem, quando também encaminhamos um pedido 
de inversão de pauta, feito pelo Senador Jutahy Magalhães. 
Na ocasião, solicitei que S~ Ex~ justifiCásse o seu pedido de 
inversão, porque o receio que tenho, Sr. Presidente, e sei 
que também é o de V. Ex• e da Mesa, é que, com esses 
pedidos de inversão de pauta, acabemos facilitando _a_ falta 
de quorum ou não a questionando. Ontem, havia na Casa 
73 Senadores. E V. Ex~ sabe como isso é difícil. Havia vários 
projetas de lei complementar; tínhamos, inclusive, emendas 
à Constituição. Havia 73 Senadores na Casa. Quer dizer, era 
uma grande oportunidãde para se votar as leis complementares 
e emendas constitucionais. E, no entanto_, n.a.bora da votação 
deste 1fePt 8, tivem<?s apenas 17 Senadores votando. 

Aproveito esta ·oportunidade, porqUe' todo o_ posicionã.
nlento -~que faço é Construtivo, a fim de que V. Ex~ junto 
com o.s Líderes pudessem fazer uma programação - não sei 
como - já pe-nsamos várias vezes sobre isso; ou como uma 
semana de esforço concentrado, ou que as quartas-feiras sejam 
um dia de absoluto compromisso com a presença no plenário. 
Mas a verdade é que vamos passar esta sémaifà com mais 
de 70 Senadores na Casa e não vamos votar nenhuma matéria 
com o quorum qualificado. 

Esta é a restrição que faço. A preocupação que tenho 
é que, na medida em que vamos invertendo pauta para facilitar 
a votação das matérias que não precisam de quorum qualifi
cado, vamos deixando indefinidamente na Ordem do Dia essas 
matérias que têm de ser resolvidas e votadas. Como diz o 
Senador Nelson Carneiro: "Vamos votar, aprove-se ou rejei
te-se, mas vote-se essa matéria." Realmente me preocupei, 
Sr. Presidente, porque foi uma semana de Casa cheia --73 
Senadores - e não vamos votar nenhuma matéria que exige 
quorum qualificado. É só um registro. Não sei se, no caso 
V. Ex~, na primeira reunião de Líderes analisou esse problema 
do quorum para podermos desobstruir a pauta, porque senão 
passaremos o tempo todo pedindo inversão de pauta, inver
tendo essas matérias. A minha intervenção é apenas,,para 
colaborar com o bom andamento da Casa. 
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O SR. PRESIDENTE (Humb.ertoLucena)- V .. EX' tem 
toda a razão. nobre Senador Affonso Camargo. Realmente, 
na próxima reunião de líderes~ vou apelar no sentido de que 
se faça um pedido geral a todos os Srs.. Se~adores para que 
se mantenham em plenário, particularmente nos diª-s de terça, 

Ê lida a seguinte 

PARECER No 56, DE 1993 

quarta e quinta, a·fim de que possamos assegurar o quorum Da Comissão Diretoia 
qualificado de maioria absoluta e até, às vezes, de três quintos, 
sobretudo em algumas questões, como é-o- Caso de emenda Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
constitucionaL n9 89, de 1992 (n9 142/91, na Câmara dos Deputados). 

Ontem foi um dia atípico porque, como sabe V. Exa A Comissão Diretora apresenta a redação final do Pro-
e aqui deve ter sido anunciado, o Senhor Presidente da Repú- jeto de Decreto Legislativo n9 89~de 1992 (n<> 142/91, na Câma
blica fez uma reuniãõ ampla, não só com a presença dos ra-dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
Presidentes das duas Casas. mas com 3.s" ptítfcipais Ildoeianças, outorgada à Televisão Bagé Ltda. para explorªr serviço de 
sobretudo as mais l~gadas ao Nordeste, ga_ r~peito da calami- radiodifusão de sons e imagens (televisão) na Cidade de Bagé. 
dade pública que atinge aquela região, sobretudo á Semi-á- Estado do Rio Grande do Sul. 
rido, decorrente dos _efeitos da prolongada estiagem que está Sala de Reuniões da Comissão, 18 de_ março de 1993. 
levando a fome e a sede a milhares. senão milhões, de patrícios - Chagas Rodrigues, Presidente - Levy Dias, Relator -
nossos. Nelson Wedekin- Beni V eras. 

Acredito que esse fato contilbuiu_para que houvesse um ANEXO AO PARECER N'' 56, DE 1993 
certo esvaziamentO da sessão plenária, na tarde de ontem, 
do Senado Federal. Mas V. Ex~ será atendido no seu apelo. Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 

n9 89, de 1992 (no 142/91, na Câmara dos Deputados). 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) --Antes de . 

colocarmos em votação 0 requerirriento de inversão, gostaria- Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, 
mos de ressaltar, para conhecimento dos nobres Colegas, que Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 
houve uma concordância entre _os Senadores Jlltahy Maga- · -zs, do Regimento Interno, promulgo o seguinte 
lhães, autor da proposição, e o Senador Nelson Carneiro no DECRETO LEGISLATIVO N' , DE 1993 
sentido de que o iiem 11 seja apredad<}logo após o item -- . - . Aprova o ato que renova a concessão outorgada 
8. na seqUência da inversão proposta pelo fequerimento. à Televisão Bagé Ltda. para explorar serviço de radiodiM 

Em votação fJ r.equerimento. __________ _ 
Os Srs. Senadores que 0 aprovam- queiram p-étmanecer fusão de sons e imagens (televisão) na Cidade de Bagé, 

Estado do Rio Grande do_ Sul. 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. O CongressO Nacional decreta: 
Aprovado o requerimento, será- feíta a inversãó solici- Art. 19 É aprovado o ato a que se refere o Decreto 

tada. n" 98.968, de 20 de fevereiro de 1990, que renova por quinze 
Passa-se ao Item 4: anos a concessão outorgada à Televisão Bagé Ltda. para explo

rar,-sem direito de exclusividade, ·serviço de radiodifusão de 

PROJETO DE DECRETO LEGfSI:ATIVO 
No 89, DE 1992 

(Em regime de urgência nos termqs do art. 353, parágrafo 
único, do Regimento Interno) 

. Votação. em turno úni~o. do Projeto de Decréto Legis~ 
Iatlvo n' 89, de 1992 (il' 142/91, na Câmara dos Deputados), 
que ~prova o ato que renova ã concessão"-outoCga~a à TELE- _ 
VISA O BA G É L TD A., para éiplorar serviÇo de radíodifusão 
de sons e imagens (televisão) na Cidade ___ de__Bagé, Est:ido 
do Rio Grande do SuL tendo 

- Parecer favorável, proferido em PieOário, Relator: 
Senador José Fogaça. 

A dlscussãó da matéria foi encerrada em sessão anterior. 
Passa-se à votação do projeto. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram-permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à ComisSáõlJifefõrá para-redação finai. 

O Sr. Jutahy Magalhães -Sr. Presidente, peço a V. 
Ex'~ que faça constar da Ata meu voto contrário. 

sons e imagens (televisão) na Cidade de Bagé, Estado do 
Rio Grande do SuL 

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

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Em discus· 
são a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro ã discussão. 
Em-vOtação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Item S: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
No 10, DE 1992 

(Incluído em Ordem d9 Dia, nos termos do art. 172. 
I, do Regimento Interno). _ _. _ . . --·- _ _ 

O SR. PRESIDENTE (Humberto L.{cena)- O voto do 
Senador Jutahy Magalhães é contrári-o e constará da Ata. 

Sobre a mesa, parecer da Comissão Di!etora, oferecen-do 
_,_..a redação final da matéria, que será lida pelo Sr. 1" Secretário. 

Votação, em tuiilo único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n' 10, de 1992 (n' 61191. na Cãmara dos Deputados), 
qUC aprova a o texto da Convenção nq 141 da Organização 
Inti::rnacional do Trabalho - OIT, relativa às organizações 
de trabalhadores rurais e sua função no desenvolvimento eco
nômico e _social, adotada em Genebra, em 1975, durante a 

~ -60~ Sessão da Conferência Internacional dO Trabalho, tendo 
Pareceres: 
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-da ComiSsão dC -Relações Exteriores e Defesa NaCió-
nal, sob n'' 35, de 1993, favoráVel, solicitando audiência da 
Comissão de Assuntos Sociais sob~~- a Matéria; e 

-de Plenário, em substituiÇão--à Comissão ele Assuntos 
Sociais, Relator: Senador Almir Gabriel, favorável. 

A discussão do projeto fOi cncerfãâa eni sessão anterior. 
Passa-se à votação do projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria Vai à Comissão Dirctora para a-redação f!rial. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Item 10: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n' 26, de 1992 (n' 815191, na Casa de origem), que autoriza 
o Instituto Nacional de Seguridade Social - lNSS a doar 
à Cooperativa Habitacional dos Servidores do Ministério da 
Previdência e Assistêncja So6al, no Estado da Bahia, o terre~ 
no que menciona, tendo _ 

-Parecer, sob n" 483, de 1992, da Comi.são 
-de Constituição; Justiça: e Cidadania, favorável, com 

Emendas de n~s 1 e 2-CCJ, que apresenta. 
(Dependendo da votação_ O.o Requerimento nn 250, de 

1993, de adiamento da discussão) 
Em votação o requerimento. _ 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria voltará à Ordem do.Qia. n~<;~. da_ta fi:x,ada. 

O SR. PRESIDENTE.(Humberto Lucena) -Item 12: 
Votação da retifiCaç3o encarnirihad_a pela C~úriara dos 

Deputados, através do Ofício n' 84, de 1993, dQ Presidente 
daquela Casa, solicitando seja incluído no texto do Projeto 
de Lei da Câmara n9 157, de 1992, após o inciso V -do art. 
1\', o seguinte inciso VI, renumerando-se os demais: 

"VI- Ministro de Estado da Previdêncía Social"'_. 
Tendo parecer favorável proferido em Plenário -:::-_Rela-

tor Senador Cid Sabóia de Carvilho. 
A discussão da matéria foi -encer~ada na ses._são interior. 
Passa-se à votação da retificaçãO. -~- - _ -·-·- · 
Os Srs. Senadores que o aprovam queriam perminecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
Será feita a comunicação à Câmara do::; Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- lt•m_S: 
Votação, em turno ún_i_co, do Parecer n" 12, de 1993, 

da ComiSSão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre recur
so interposto -pelo- Seiiã-dor --Cid- -S.abói-a--dc-- Garvalho--comra 
a decisão tomada pela Presidêncía desta_ Casa por ocãSíão 
da votação_do destaque para a rejeiçãoôo inciso IV e pará~ 
grafo 29 do art . .37 do Substitutívõ ao ProjCto de Lei da Câmara 
n' 11. de 1991. · 

Antes de passarmos à apreciação do item 8 da pauta, 
a Presidência lembra ao Plenário que a matéria foi objeto 
de deliberação na sessão do dia 14 de janeiro último~ quando 
foi votado o Requetitrlento n9 868, de 1992, de autoria do 
Senador Marco Maciel, que solicitava destaque para rejeição 
do inciso IV e do § 29, do art. 37 do Substitutivo do Senad_o 
ao Projeto de Lei da Câmara n' 11, de 1991. 

O resultado da votação do requerimento foi ó- seguinte: 
votaram SIM 27 Srs. Senadores, NÃO 20 Srs. Senadores. 
Nenhuma abstenção. Total 47 votos. 

A Presidência, então exercitada pelo Senador Mauro Be
nevictes; considerou aprovado o requerimento, excluindo con
seqüentemente do texto da matéria o dispositivo citãdo. 

__ O nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho, recorrendo 
da decisãO dá Presidência, solicitou audlêTicia da ComiSsão 
de Constit~uição e JU~tiça e Cidadania. Aquele órgão técnico 
apresentou-o Parecer nõ 12/93, ora objeto de deliberação do 
Plenário. ---

A Presidência esclarece que a aprovação do Parecer 
- implica anulação da votação verificada anteriormente e neces
~lda:de ~e nova deliberação sobre o dispositivo destacado. 

A Presidência quer ainda aduzir a seguinte consideração: 
a intervenção do nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho 

foi acolhida pelo então Presidente corno sendo uma questão 
de ordem. Da decisão dessa questão de ordem o Senador 
Cid Sabóia de Carvalho reco.Ireu ao Pleiiárfo. 

O art 408, § zv, do RegimentO lnte~no, diz te"XtUaimente: 
O parecer da ComiSsão deverá ser proferido no prazo 

de 48 horas, após o que, com ou sem pare·cer, será o recurso 
·incluído em Ordem do Dia, para deliberação do Plenário. 

Tfafa-se, portanto, do Parecer da Comissão de Consti
tuição JustiÇa e Cidadania. O parecer vencedor foi da lavra 
do Senador Josaphat Marinho, tendo um voto em separado, 
de autoria do Senador Elcio Alvares, Relator originário. 

Pórtanto, o Plenário deve situar-se dentro dessas duas 
opiniões. 

O Sr. Mauro Benevides- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Mau_~o Benevides. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
o registro feito pela memória da Mesa guarda fidelidade 
aos fatos. Apenas, a Presidência da Mesa, na ocasião, estava 

sendo exercitada pelo 4v Secretário, Senador Iram Saraiva, 
que, àquela época, entendeu que a decisão por ele prolatada 
·era ·a que mais se ajustava às normas do Regimento Interno 
e da própria Constituição. 

Retornando à Presidência, imedíatamente me solidarizei 
com a- decisão do 4•' Secretário, então Presidente, Iram Sa· 
raiva. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- A Presi
dência agradece o es.Giarecimento de_V._Ex~, nobre Senador 
Mauro Benevides. Realmente, houve um equívoco: mencionei 
que V. Ex\ que estava no exercício da Presidência; na verda
de, presidia a Mesa o Senad.or_ Ira_m Sa_raiva, que pr9feriu 
a decisão depois acatada por V. Exa 

O SR. ELCIO ALVARES- Sr. Presidente, peço a pala· 
vra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Elcio Alvares. 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL- ES. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, 

-eomplenfentando as palaVras do Líder do PMDB, Senador 
Mauro Benevides, informo que ontem tivemos, ao longo de 
_duas horas de debate, oportunidade de sustentar uma posição 
que praticamente dividiu a Casa. 

No _entaq.to, em virtude de entendimentos entre as Lide~ 
· ranças, e ·após ter óuvidO O Senador Jarbas Passarinho, enten-
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demos que a votação se fará tranqüilamente, sem verificação 
_de quorum, resguardadas as posições sobre as quais houve 
acordo. Para não causãt- embargo à tramitação da matéria, 
concordaremos com a votação, ressalvados __ os nossos pontos 
de vista, que já foram externados através de documento_ es
crito. 

A nossa posição, portanto, acerca do _Parecer será de 
acordância com a maioria, incluindo o PMDB. 

O próprío SeÍlador Irã.m Saraiva, respoiíSávei pela decisão 
da Mesa e ao qual nos filiamos no entendimento do Regi-
mento. está de acordo. _ 

Se houver alguma dúvida a respeito, temos o pálio" imenso 
do Judiciário, ao qual podemos recorrer. 

O Sr. Josaphat Marinho- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

. . 
O SR·. PlfESIDENTE (Humberto Lucena) -Concedo 

a palavra ao nobre Senador Josaphat Marinho, Relator da 
matéria. 

O SR. JOSAPHAT MARÍNHÓ (PFL- BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, para que fique esclã.
recido um ponto, pois talvez eu não tenha ouvido bem: V. 
Ex~ declarou que, aprovado o Parecer, fica anulada a decisão 
ou a votação? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- A decisão. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO -Muito obrigado. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO....:. Sr. Presidente,· 
peço a palavra pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) ...:.: .Concedo 
a palavra ao nobre Se-nador Cid Sabóia de Carvalho. 

O SR, CID SABÓIA DE CARVALHO (PMPB - CE. 
Pela ordem.)- Sr. Presidente, 

Este momento reveste-se da maior importância -para o 
Senado Federal. 

Debatemos exaustivamente esta matéria, sobre a qual, 
lamentavelmente, houve um equívoco por parte da Presi

dência dos_ trabalhos, que entendeu que o dispositivo desta
cado para rejeição não estava incluldo na inatéria votada. 

Vale ressaltar que só há rejeição do que existe. O que 
não existe não pode ser rejeitado. 

Sr. Presidente, quero lembrar também que estamos dian
te de um parecer da COmissão de COnstituição~ Justiça e Cida
dania, órgão téCnico -o niaior- do Senado Federal, com
posta por Senadores, portanto, por representantes da Federa
ção. O tema em debate toca muito no interesse federacionista. 
na responsabilidade da Federação. 

Acredito que votar contra um parecer da Comissão de 
ConstituiçãO, Justiça e Cidadania representa algo ainda mais 
grave do que o equívoco da Mesa. -

Defendo o parecer da Comissão de Constituição, J U:stiça 
e Cidadania, por se tr3úu- de um 6rgão--3hsoiinãffiente autori
zado e bem fundamentado no espírito federacionista. 

Lamento que um assun.to como este tragá ao Senado 
ínteresses outros-que chegam sob pressão, que s_e transformam 
em pressão -e buscam consolidar um erro que ·será muito 

grave. Rejeitado o Parecer da Comissão de Co1;1stituição, Jus
tiça e Cidadania, estará consumado um erro crasso~_inclusive 
pela conseqüência que terá na criação de um segundo Minis
tério Público. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O Sr. Iram Saraiva- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra ao nobre Senad9r Iram Saraiva. 

O SR. IRAM SARAIVA (PMDB- GO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, desejo apenas me 
julgar suspeito, uma vez que presidia a Casa na oportunidade 
em que o tema ora em debate estava sendo submetido à análise 
do Plenário. Coiricidentemente, estou presidindo a Comissão 
de Constituição e Justiça e não participei dessa decisão. 

Era o que tinha dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- A matéria 
constou da pauta da sessão ordinária de ontem, quando deixou 
de ser votada por falta de quorum, tendo usado a palavra, 
naqueta ocasião, os seguintes Senadores: Jutahy Masalhães, 
Cid Sabóia de Carvalho, José Paulo Bisol, Elcio Alvares, 
Josaphat Marinho, Epitacio Cafeteira, J arbasPassarinho, José 
Fogaça, Affonso Camargo, Bello Parga e ainda o Senador 
Chagas Rodrigues, como Presidente, para prestar esclareci
mento solicitado pelo Senador Jutahy Magalhães. 

Vamos passar à votação do parecer. 

O Sr. Jarbas Passariribo- Não há encaminhamento, 
Sr. Presidente? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)-Nobre Sena
dor Jarbas Passarinho, ainda estamos na fase de encaminha
mento de votação da matéria. 

O Sr. Jarbas Passarinho___: É porque perdi o momento 
oportuno e eu gostaria apenas de fazer uma observação con
sentânea com as palavras do Senador Elcio Álvares. 

O SR. PRESIPENTE (Humberto Lucena) - Com a 
palavra o nobre Senador Jarbas Passarinho. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS-PA. Para encami
nhar. Sem revisão do orador.) - A decisão tomada aqui 
é muito importante Porque marea;-táinbém,"Urila-âífetriz que 
a Mesa, naturalmente, acompanhará daqui por diante. Toda 
vez, portanto, que houver um de_staque pata rejeição, cabe 
a quem pediu a rejeição fazer aprovar o destaque. E se, entre
tanto, for um destaque para votação em sepatado, aí se consi
dera que a matéria está neutra, e a partir" do momento em 
que for discutida, a maioria que prevalecer será aquela que 
comandará o processo. 

No caso de destaque para aprovação, também cabe a 
quem pediu destaque para aprovar ter a maioria- para fazê-lo. 

Essa é a interpretação que teriho do parecer do nobre 
Senador Josaphat Marinho, com o qual o Senador Elcio Alva
res e eu nos pusemos, final!Jlen~e, de acordo. 

O SR. HUMBERTO LUCENA -Em votação o parecer. 
A Presidência esclarece que a aprovação do parecer equi

vale à revogação da decisão da Mesa, proferida pelo Senador 
Iram Saraiva. 

Os Srs. Senadores que aprovam o parecer queiram perma
necer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. _ 
-Aprovado o parecer, fica revogada a decisão da Mesa 

e mantido no Projeto o ínciso IV e o § 2<;> do art. 37, que 
o destaque visava rejeitar e não obteve o quórum qualificado 
necessário. 

Com· essa decisão do recurso, a matéria vai à Câmara 
dos Deputados. 
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Item 11: 
Discussão~ em turno único~ do Projeto de Lei do Senado 

n9 258, de 1991, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que 
fixa o valor dos títulos públicos na composição do preço para 
aquisição de bens a serem alienados, tendo 

Pareceres proferidos em Plenário: __ _ 
-Em substituição à Comissão de Assuntos Ec-onómicos, 

Relator: Senador Cid Sabói;;t. de Carvalho; !9 pronunciamento: 
(sobre o projeto), favoráVel; 29 pronunciamento: (sobre as 
emendas), contrário; e 

- Em substituição à Comissão de Serviços de Ing_~-Es
trutura, Relator: Senador Ronan Tito, concluindo que a refe
rida Comissão não tem competência regimental para manifes-
tar-se sobre a matéria. -

Discussão do projeto e das emendas em turno único. 

O SR. Nelson Carneiro - Sr. Presidente, peço a palavra 
para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Humbe_rto Lucena) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador _Nelson Carneiro-. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB-RJ. Para discutir. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente_? ~_rs. S~nadores: 

acredito que, hoje, caminhamos um passo em favor da boa 
privatização-das entidades públicas, porque, de agora em dian
te, Sr. Presidente, o valor das chamadas moedas podres será 
cotado pela média dos valores do mercado durante os 60 __ 
dias anteriores. 

7 
__ • • __ -

A Coiiiissão de ConstituiçãO,-JustiÇa e Cidadania jaõpi
nou favoravelmente e a Comissão de Infra-Estrutura decla
rou-se impossibilitada de tratar da matéria. 

Quero, neste momento, Sr. Presidente, renovar as minhas 
felicitações ao Pres_ideilt~ Itamar Franco pela decisão de haver 
aumentado para 30% a paitiCipãção em dinheiro, em espécie, 
do produto do leilão da Poliolefina5. É uma __ medida justa 
que espero que se reproduza, dentro de poucos días, quando 
do leilão da CofllpãD.hia Siderúrgica Nacional. 

Penso que não podemos trocar empresas por papéis, e 
papéis que perderam o seu valor e que não têm, por isso 

. mesmo, a condição bastante para substituir aquelas empresas. 
Vimos o que ocorreu em outros momento~. 

Por isso-, Sr. Presidente, para não me alongar, estou certo 
de que o Plenário do Senado, depois de dois anos de dúvidas, 
acompanhará a proposição, que tem o parecer favorável da 
Comissão de Constituição e Justiça, através do seu ilustre 
Relator, o Senador Cid Sabóia de Carvalho. -

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Continua 
em discussão o projeto e as emendas, em turno único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Passa-se à votação do projeto, sem prejuízo das emendas. 
Os_ Srs. Sen_fldores que o aprovam queiram permanecer 

.sentados. (Pausa.) 
Aprovado. _ 
É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 258, DE 1991 

Fixa o vaior dos Uiulos públicos na compn:;i~ão 
do preço para aquisição de bens a serem aUenados. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l!'> Os títuloS públicos, quaisquer que Seja-m sua 

denominação, destinação e data da emissão, para o fim de 

composição de preço para alienação, a qualquer título, de 
bens da União, dos estados e dos municípios, suas autarquias 
e empresas públicas, serão cotados pela média dos y_alores 
do mercado durante os sessenta dias anteriores. 

Art. 29 A infração ao disposto nesta lei importará em 
-crime de peculato. 

Art. 3" A presente lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 4o Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Votação, 
em globo, das emendas de parecer contrário: -· .· 

Os Srs. Senadores que as aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

-- Rejeifãdas. 
Ã-rriatéría vai à ComisSão Direto"ra para a redação finaL 
São as seguintes as emendas rejeitadas: 

EMENDAN'1 

Dê-se ao artigo 1~ a seguinte redação: 

"Art. 1~ Os títulos públicos, quaisquer que se
jam sua denominação, destinação e data da emissão, 
para o fim de composição de- preço para alíenação, 
a qualquer título, de bens da União, dos Estados e 
dos Municípios, bem assim de suas autarquias; funda
ções públicas, empresas públicas e sociedades de econo
mia, mista, serão cotados pela média aritmética dos 
valores praticados em mercado, nos três meses anteri~
ies à data de alienação~ 

Parágrafo único. Para fins do disposto neste artf:. 
go, cada_ ~~lor médio mensal deverá ser atualizado mo
netariamente, até a data da aquisição, pela variação' 
do Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M), calcu
lado pela Fundação Getúlio Vargas." 

EMENDAN'2 

. Artigo 1 ': Redija-se desta forma: 

"Art. 1" Os títUlos públicoS, quaisquér que se
jam sua denominação, destinação e dat"!_ ~te emissão, 
para o fim -de Composição de preço para alienação, 
a qualquer título, de bens da Un~ão, s.uas_autarquias 
e empresas públicas, serão aceitos_ por seu valor de 
emissão, corrigido monetariamente pelo IPC, e acres
cido, se for o caso-; dos juros neleS cOnstante~." 

EMENDAN'3 

Art. 1 ~. in fine: Substituam-se as palavras "pela média 
dos valores do mercado durante os sesseQ.ta dias anteriores" 
pela expressão "por seu valor nominill, devidamente atuali
zado trazido a valor presente pela média das taxas de juros 
d~ captação de CDB praticadas na data de aquisição pelos 
cinco- maiores bancos privados nacionais" 

EMENDAN'4 

Art. 2" Suprima-se este dispositivo, renumerando-se os 
seguintes. 

EMENDAN'S 

Art. 2~ Suprima-se este dispositivo: 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Item 1: 
PROJETO DE LEI DA CÁMÀRA N' 5, DE 1993 
(Em regime de urgência, n-os termos do art. 336, c, do 

Regimento Interno.) 
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Votação, em turno único, do Projeto de-Lei da C4mara 
n" S. de 1993 (no 3.520/93, na Casa de origem). de iniciativa 
do Presidente da República, que dispõe sobre a vinculação 
do servidor público civil, ocupante de cargo em comissão sem 
vínculo efetivo com a Administração Pública Federal, ao Regi~ 
me Geral de Previdência Social e dá outras providências, tendo 

-Pareceres, proferidos em Plenário, Relatores: 
-Senador Bello Parga, favorável, em substituição à Co~ 

missão de Constituição, Justiça c Cidadania; e' 
-Senador Cid Sabóía de Carvalho, favorável, nos termos 

de Substitutivo que apreSenta, em su~sti~uição à C,omissão 
de Assuntos Sociais. 

(Dependendo d_a votação do Requerimento n" 236,_ .de 
1993, de preferência para votação do Substitutivo sobre o 
Projeto.) 

O Sr. Jutahy Magaihães- Sr. Presidente, pe"ço a palavra 
para um esClarecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Concedo 
a palavra ao nobre Senador Jutahv Maealhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Para um 
esclarecimento. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, 
essa matéria épolêmica. Nós temos alguma dificuldade em 
aceitar os argumentos apresentados_ pelo nobre Senador Cid 
Sab6ia de CarValho no seu substitutivo. 

Tenho em mãos uma informação do próprio Ministério, 
que vou transmitir à Casa: 

"A proposta substitutiva do Senado Federal incor~ 
re em erro fundamental de conceito, ao caracterízar 
os cargos em comissão como "tempoiários" enqua~ 
drandoMos no § 2"' do art. 40 da ConstíttiTção Federal 
e fere os princípios de justiça ao iguã.lar os servidores 
"temporários" no- â:ffibito da Administração (cargos e 
empregos decorrentes do comando constitucional do 
inciso Ix---ao arf. 37) aos que estão sujeitos a concurso 
públiCo de provas e títulos, est~gio provat~rio etc ... 
como ainda estão sujeitos ao fegime disciplinar da Lei 
n~ 8.112/90, porque não se desligam em face do elemen~ 
to volitiVó de seu superior, são permanentes, salvo co~ 
metimento de infração, apurada, prevista em lei. 

O Pro]Ctó de Lei da Câmara n"' 5 não trata de 
regulamentar o § 2"' do art. 40 da Constituição Federal. 
Repete~se, os cargos que compõem a estrutura da Ad~ 
ministração, no âmbito da União, são permanentes 
stricto sensu, sejam os de provimento efetivos, sejam 
os em comissão. 

Cargos e empregos temporár1os são aqueles airJ.da 
carentes de regulamentação, que estãO previStos e po~ 
dem ou não ser imp1ementadosna Administração, no 
inciso IX, do art. 37 da Constituição Federal, cuja apo~ 
sentadoria desses referidos cargos e empregos se abriga 
no comando constitucional do § 29 , do art. 40 da Carta 
Magna. 

Portanto, a situação implementada pelo Projeto 
de Lei n9 5 regula somente os servidores lato sensu, 
que ocupam cargos permanentes na administração em 
caráter transitório, cargos em CQ.til1SS:ã.o, porque demis
síveis ad nutum, ou seja, não se compieeridendo na 
abrangência de cargos e empregos tempoiários de que 
cuidam os prejulgados .no inciso IX, ~9 art. -37 e § 
2' do art. 40 da Constituição Federal." 

Ess_a a informação que recebi, Sr. Presidente. Peço a 
atenção dos Srs. Líderes de Partidos, porque teríamos duas 
situações a resolver. A primeira, se deveríamos aprovar o 
substitutivo. 

Não me atreveria a discutir a parte jurídica com o Senador 
Cid Sabóia de Carvalho~Jodavia, um dos meus mestres em 
Direito, aqui. no Senado Federal, é o Senador Nelson Carnei
ro. Outro dia, conversando comigo, S. EX" se mostrou preocu
pado com o fato de que esse substitutivo apresentaria uma 
inconstitucionalidade. Como é o Senador Nelson Carneiro 
quem me ensina Direito nesta Casa, logo, assumi a informação 
que S. ExR me estava prestando. 

A segunda questão a resolver seria no sentido de que 
poderíamos não aprovar o substitutívo nem o projeto. Mas 
vem aí uma informação - para ísso peço a atenção dos Srs. 
Líderes- de que se o projeto não for aprovado iremos pteju
dicar mais de uma centena de milhares de servidores púb!iç:o_s. 
Estaríamos, assim. criando uma dificuldade para atender a 
-essa situação jurfdica dos serviqores públicos. 

Vamos fafar claramente. Existe um pleito para solucio~ 
narmos determinadas situações, mas n~o é um compromissO 
que-se possa assu-mir agora. Se tentarmos conversar, incluin~ 
do~o na lei própria- Lei n" 8.112-, poderiam os, posterior~ 
mente, discutir essa questão e yer se seria possível atender 
ao pleito que está sendo trazido ao nosso conhecimento. 

_A minha solicitação neste momento é no sentido de que 
-os Srs. Líderes aprovem o projeto como veio da Câmara dos 
Deputados, para que possamos dar atendimento a essa situa~ 
ção de mais d_e __ uma centena de milhares de funçionários, 
depois l.i:·emos procurar examinar essa questão. Não é um 
compromisso--:- repito- mas iremos procurar examinar essa 
questão acerca do pleito que nos está sendo trazido. 

Quanto ao substitutivo,_ votaria e peço aos Srs. Líderes, 
se possível, votarem contra a sua preferência, na tentativa 
de votarmos, no momento, o projeto que veio da Câmara 
dos Deputados. 

Por essas razões é que encaminho. Não sei se fui ouvido 
pelo Líder do PMDB, que é a bancada majoritária -peço . 
a atenção do Senador Mauro Benevídes para o pleito_ que 
estou fazendo- de não aceitarmos a preferência para o substi~ 
tutivo e votarmos o-projetO que veio clã. -Câmara _dos Depu~ 
tactos. Posteriormente, procuraríamos conversar na lei própria 
a respeito desses pleitos que estão send-o trazidos. 

O SR. PRESIDENTE {Humberto Lucena) - Antes de 
prosseguir na apreciação da 11_1até~iª1 _passarei a Presidência 
da sessão ao nobre V ice~ Presidente, Chagas Rodrigues, pois 
tenho cjue receber em meu gabinete o Embaixador da Coréia 
do Sul. 

Antes, desejaria fazer um apelo, através dos Srs. Uderes, 
'aôs Srs. Senadores bem como àqueles que se encontram fora 
deste recinto, em seus gabinetes, ou em outro setor da Casa, 
para que venham a este plenário, porque faremos um esforço . 
_1)_0 final do dia, colocando em apreciação neste recinto várias 
indicações de autoridades. São somente itidicações para em
baixadores ~ tar:nbém para os tri~y.nai~ superiores. 

Se, por acasO, não tivermos número hoje este apelo terá 
Umã outra amplitude no sentido de que os Srs. Líderes ajudem 
a Presidência a mobilizar todos os Srs. Senadores para a partir 
da próxima terça~feira estarem em Brasília, a fim de apreciar~ 
mos a indicação dessas autoridades. Lembro que essa é uma 
c_ompetência privativa do Senado Federal. 
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O Sr. Humberto Lucena, Presidente, deixa a cadei
ra da presidtncia, que é ocupada pelo Sr. Chagas Rodri~ 
~ues, ]" Vice-Presidl!nte. 

O Sr. Cid Sabóia De Carvalho- Sr. Presidente, peço 
a palavra, para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Coneedo 
a palavra a V. Ex• · · -

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB-CE. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, vou falar, a partir de agora, durante 
alguns minutos e gostaria de contar com a atenção dos Sena
dores Jutahy Magalhães e Nelson Carneiro, que foi citadO 
pelo nobre representante da Bahia. 

Quero dizer que esse projeto não é tão simples como 
parece, primeiro, porque, lato senso, t_od_a_s as pessoas que 
prestam serviço à administração pública são servidores públi~ 
cos, não importando a condição de vínculo. Themistocles 
Brandão Cavalcap_ti, há muitos anos, comentando a Lei o9 
1.711152, e em comentá_rj_Q~ outros sobre ii"ConstittiiÇãõrede~ 
ral, fazia questão de_ter um conceitq_ma_is __ ªmplo sobre fundo~ 
nário público, que hoje preferimos chªni.ar de servidor pú
blico. 

Veja bem, V. Ex~-_chamo a atenção do SenãdorNelson 
Carneiro- , o projeto enviado pelo GoVerno passou de modo 
muito rápido pela Câmara dos Deputados. Ele tem uma mecâ
nica da maior gravidade: passa determinados servidores públi~ 
cos em condições não estávçis e pcupantes de cargos em comis
são a contribuintes da Previaência Social. 

Vejam bem, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que um 
dos principais dispositivos da ConstitUiçãO Federal foi uilificilr 
os servidores públicos. Quando o art. 39 fala em Regime 
Jurídico Único, isto é, todo mundo tem o mesmo eStatuto· 
legal, todo servidor público tem a mesma leí. Há um regime 
jurídico para todos, há um mesmo tratamento jurídico. 

Esse projeto passa uma parte dos servidores públicos 
- em lato sensu, é verdade - para uma contribuição da 
Previdência Social. 

Ora, Senador NelSOn- cã.rneifO, no mínimo, isso exige 
um aprofundamento da questão, no mínimo, exige mais exa
me, mas o grave não é isso, o grave é porque deve haver 
uma ressalva sobre o art. 40 da Constituição Federal. 

A Constituição Federal, Sr. Presidente, no "ã.rt. 40, trata 
de aposentadoria e no § 2", desse mesmo artigo diz: 

§ 29 - A lei disporá sobre aposentadoria eln cargos ou 
empregos temporários. _ 

Ora, um cargo em cámis_são, um DAS é uffi'emprego 
temporário. Inigualável, indiscutivelmente é algo que caracte
riza como_e_mprego transitório. esse é o problema . 

No momento em que se transferem servidores incluídos 
no art. 40 para o grupo de servidores regidos pela Previdência 
Social, esgota-se inteiramente.a expectativa de direito de~sas 
pessoas. A partir do momento em que passarerri para a Previ
dência Social, não há mais como ansiar pelo benefício que 
a Constituição anuncia no§ 29 do art. 40, que trataexatamente 
das aposentadorias. ____ __ - -

Pergunto a V. Er, Senador Nelson Cainetr(?_-? que tanto 
lutou pelos direitos do cidadão brasileiro_, qas pessoas ritafgina
lizadas, é justo esgota~.- numa proyidência. t~da a expectativa 
que tenha alguém, ainda mai~ quando esSã eXpectativa é _auto_
rizada pela Constituição? · 

Conh~ço o ponto de vista ministerial: ele aQmite que 
os cargos são permanentes. Mas há seres transitórios que pas

-=~~ªm por esses cargos, sempre haverá um secre.t~rio do_Mit_Iis
tério da Agricultura, sempre haverá um chefe de __ íWbinete .. 
do Ministério da Fazenda, mas os qcupantes irão se revezando.,.. 
Permanente é o cargo, transitório _é exatamenie quem ocupa 
esse cargo. 

- Admite-se que há a possibilidade constitucional de se 
-contratar provisoriamente o servidor público civil. No Ceará, 
agora, está havendo_ uma propagação da cólera. Digamos que 
o Governo Federal contrate 40 médicos para, em 60 dias, 
realizarem um determinado trabalho. Realizarão o trabãlho 
neSSe período, e, depois, estará terminada sua permanêrtcia 
~P.a. Admini~~ração Pública. Esse é um tipo de pessoaL Mas 
a quem se refere o art. 40._no seu item II? De quem trata? 

Trata dos incluídos no item IV do art. 37? Pa:sso a ler 
a redação: 

"Art. 37- ... -
''lX - a lei estabelecerá os casos de cont~ã.tação 

por· tempo determinado para atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse público;" 

Refere-se ao item IX do a_rt. 37? Ou refereMse aos cargos 
em comissão? Ou refere-se a ambos? 

V. Ex• há de convir que há uma grave indagação. No 
momento em que transferimos essas pessoas para a Previ
dência Social, fugimos de todo o estudo feito nesta Casa exata
mente sobre o fato de se sobrecarregar a Previdência- Social, 
tecla na qual tantas vezes tem batido o Senador Almii Gabriel 

Joga-se tudo para a Previdência Social. Por qu_ç:, de _repen
te, vamos levar servidores públicos-para a Previdência Social? 
No mínimo, merece_ uma profur;da indagação, Senador Nelson 
Carneiro, porque há pessoas que têm essa expectativa, que 
não é emocional, mas baseada na Constituiç<\o. 

Concordo com o Senador Jutahy Magalhães e pretendo 
que não se resolva o assunto nesta tarde, porque, na próxima 
semana, vou conversar com representantes do Ministério da 
PreVidência Social e buscar uma_solução para esse problema. 
Por isso, quero conclamar os Srs. Senadores para que nada 
resolvam sobre a questão hoje. ApreSentei o substitutivo num 
momentO de desespero, pois a matéria chegou abruptamente. 
Transitou como relâmpago na Câmara Federal e aqui chegou 
como verdadeiro corisco, trata-se de uma matéria quente, 
que não se pode reter nas mãos dada a sua velocidade. Não 
é justa essa velocidade, Sr. Presidente. Temos que e"Studar 
isso mais amiudadamente. 

Portanto, gostaria que encontrá~semos-uma··sotUÇáO para 
adiar a votação dessa matéria- mesino que através de solici
tação de verificação de quorurn - par.a a próxima semana. 
quando manterei um encontro com os assessores do Minístérlo 
da Previdência, que estão demonstr_ando Il}uita_competéncia 
e muito conhecimento desta matéria. T~r;ho certeza de que 
encontraremos uma Situação que permitirá tanto atender aos 
desejos do Governo como não Prejudicar a expectativa de 
ql.!em a tem autorizada pela Constituição Federal. -

Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente~ com este apelo. 

O SR. NELSON CARNEIRO- Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR, PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a pa!avra ao Sen~dor N~lson Carneiro. 
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O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB-RJ. Pela ordem.) 
Sr. Presidente, o meu nome foi citado pelo nobre Senador 
Jutahy Magalhães e agora foi objeto, também, de referência 
do nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho. 

Acabamos de ouvir a exposição sempre lúdda e clara 
do nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho. co-ruessõ ·que 
para mim seria muito grato-, trll.iíto agrâdável, votar a favor 
da emenda oferecida por S. ErMas a dúvida é se a iniciativa 
para alterar o que está no -projeto é da competência do Poder 
Legislativo. O Projeto enviado pelo Poder Executivo dispõe, 
claramente: · 

"O se!vidor ocupante de cargo em cOiníSsãO que 
não seja, simultarteamente, ocupante de cargo ou em~ 
prego efetivo na administração pública direta ou indi
reta não terá direito aos benefícios do Plano de Seguri
dade Social, com-exceção de assistência à saúde." 

O art. 12 passa a vigorar com a seguinte redaçâo: 
"São segurados obrigatórios d~ Previdência Sódal 

as seguintes-pessoas físicas: 
I-···-·-~~--·~~----·········---·--~----·--~·-! , I ~·' ... 

a) ... ~ -- ··--·~·•··-----·-'--'""-'''=-·· .. 
. . . . . -- ... "• ..... ~- ... -.... ----~ --~--------.:~---.-
g) o servidor público ocupante de cargo em comis

são, sem vfnculo efetivo com a União, Autarquias, 
inclusive em regime especial, e Fundações Públicas 
Federais." 

O Govem? _ toffia uma proVidênCi-a e~-f~~~~ desses que 
passam vários: anOS da sua vida como co.~sioilados nos diver
sos cargos. Não há prejuízo para a Previdência, pm:qúe-, ·na 
hora em que esse servidor ingressa no quadro da Previdência, 
paga, torna-se unYCOritribuinte. De modo que não há prejufzo 
algum para a União. A União apenas ~acuJta, àqueles que 
trabalham como comissionados, a possibilidade de integrar 
a Previdência SociaL 

Nós, Sr. Presi_dente, somos partidários até de que esse 
benefício seja estendido às donas de casa, ao cidadão que 
queira contribuir para a Previdência Socie~:l, desde qu" respon
dam pelos ônus da Previdência. Com esses recursos, a Previ-
dência poderá atendê-los. . 

Mas o que faz o parecer do nobre Senador Cid Sabóia 
de Carvalho? 

Converte esse-s serVidoreS em funci_Õnários públicoS, não 
são apenas "contribuintes da Previdência". Leia-se: 

Art. 1~ O ocupante de cargo em comissão que não seja 
servidor efetivo será aposentado: . 

I- por invalidez permanente; 
II- voluntariamente; 
a) aos 35 (trinta e cinço) anos de S_erviço, se homem, 

e aos 30 (trinta) se mulher; 
b) aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, 

e aos 60 (sessenta) se mulher; · 
III -compulsoriamente, aos setenta anos de idade." 
Ora, evidentemente, eu preferiria, Sr. Presidente, e~tar 

na posição dos que aplaudem, mas já estou muito velho para 
dizer o que não sinto. - --

Lembro~ me do meu chefe e amigo José Joaquim Seabra, 
numa tarde no Palácio Tiradentes, pouco ·ántes de 1935, quan
do fez uma apóstrofe terrível contra a Oposição e o Governo. 
Fui com ele para o hotel e disse-lhe: Dr. Seabra, permita-me, 
sou mais moço, mas o senhor hoje se excedeu, Ao que ele 
me respondeu: ~·Meu filh~, depois dos oitenta anos, toda 
vez que Iiã"ó se diz a verdade, está-se praticando um crime". 

Eu estou aqui, Sr. Presidente, depois dos oitenta anos, 
para dizer o que sinto. Não estou aqui para enganar ninguém. 
Não quero ser amável a ninguém. Portanto, emJ?ora en_tenda 
que a intenção seja muito boa, a iniciativa deve ser do Poder 
Executivo. Se a iniciativa fosse do Poder Executivo, eu não 
estaria aqui discutindo. O que não se pode é criar funcionários 
públicos sem concurso, sem atendimento às regras constitu
cionais, e converter aqueles comissionados que tenham, por 
exemplo, trinta anos de serviço em várias repartições, pois 
passam a ser funcionários públicos aposentados com todas 
ãs garantias e sem nenhuma contribuição para a p-revidência 
Social. 

Não sou contra o projeto, sou contra a falta de iniciativa 
do Poder Executivo, sobretudo para projetas dessa relevância, 
sem saber o quanto isso representa para o Tisouro Nacional 
e quais as possibilidades de atender a esse novo e majestoso 
caminhão de novos servidores. 

De modo que, Sr. Presidente, lembrando-me do meu 
velho chefe José Joaquim Seabra, repito que já passei dos 

.. oitenta anos e não posso mais mentir. Tenho que dizer aquilo 
--que sinto, com as palavras verdadeiras, sinceras e reais, sem 

nenhum revestimento . 
Por isso, Sr. Presidente, votarei contra o pedido de prefe

rência. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Permite-me V. Ex• 
um aparte, nobre Senador Nelson Carneiro? 

Ex• 
O SR. NELSON CARNEIRO- Com-prazer, ouço V. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Mas V. Ex• permite 
que, aos 57, também se fale a verdade. Sim, poique pensei 
que era só depois de 80. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Não o contesto. Mas 
aos 57 anos ainda Se 'tianSige. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- O Senador Mauro Bene
vides fala a verdade também, nos seus 50 anos'? 

O SR. NELSON CARNEIRO -Perfeito. Mas estou con
tando um episódio da vida do Seabra, que dizia que depois 
dos 80 anos deve-se expressar os fatos com as palavras reais, 
sem usar sinónimos. A palavra exata não era essa. Não quero 
repetir porque não honrava o Congresso da época, mas apren
di com ele. 

Passei dos 80, Sr. Presidente. Por conseguinte, agora só 
votarei, sem qualquer consideração às pessoas nem aos apelos. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

·o SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, peço a 
palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V. Ex' tem 
a palavra. 

O SR. EDUARDO SÇPLICY (PT:SP. Para encaminhar. 
_Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadoies: 
foi, sobretudo, graças também ao esforço da Deputada Maria 
Laura que, na Câmara dos Deputados, se aprovou o projeto 
ora em exame. 

Percebe-se, de plano,-que -o--SerVIdOr -público n~o efetivo, 
ocupante de cargos em comissão, a título precário, e para 
os quais não se exige o concursO público, não pode ser contem
piado com os mesmos direitos do estatutário, não está sujeito 
aos mesmos requisitos de ingresso, como o concurso. não 
detém as mesmas garantias. 
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O texto da Câmara, por considerar tais pecUliaridades. 
estabeleceu a submissão do estatutário a-úm plano de seguri~ 
dade próprio, custeado por suas contribuições, e um regime 
de aposentadoria custeado pelo Te-souro Nacional. 

Quanto ao- servidor temporário, na ineXistênciá de lei 
específica, ficou no limbo, sem direito à aposentadoria. 

A proposta aprovada na Câmara veio-preeilCher essa lacu
na, assegurando-lhe e aposentadoria pelo regime geral e cus
teada pelas contribuições do servidor. Não estabelece direitos 
que a Constituição não conferiu, não prevê deSpesas sem fonte 
de custeio e garante a continuidade da contribuição sob o 
mesmo regime - Regime Geral da Previdência SoCial -
a que este servidor estará vinculado, no caso d~_perda do 
cargo temporário. 

O substitutivo do Senado, por inconstitucional, se apro
vado, sofrerá veto, muito provavelmente prejudicando o direi
to já assegurado pelo texto da Câmara dos Deputados, de 
iniciativa do Poder Executívo, onde há, pelo menos, 16 mil 
cargos em comissão potencialmente beneficiados. 

Assim, Sr. Presidente, manifestar-rn.e~ia pela preferência,· 
no sentido de se votar o texto da Câmara. -

O SR. BELLO PARGA -Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Se_nador_B!illo Parga, para encaminhar. 

O SR. BELLO PARGA (PFL-MA. Para encaminhar. Sem 
revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: sobr'e 
o exame da emenda do Senador Cid Sabóia de Carvalho, 
que altera o Projeto de Lei da Cârp.ara n9 5, venho manifes
tar-me em sentido contrário à sua aprovação, pelas razões 
que ora exponho. 

O pro feto de lei do Poder E~~cutiv_o pretendeu eÜquadrar 
os servidores no Regime Geral -da Previdência Social, que 
tem normas próprias, limitativas--de teto de contribJJ:ição e 
de salário de benefício. Sobre isso, veja-se o § 29 do art. 
29 da Lei n• 8.213 e~i,-s 5• do~art, 28 da Lei ri• 8.212. 

A emenda do Senador Cid Sabóia de Carvalho visa excep
cionar o Regime Geral, criando um terceiro re"giri:ú:~·. "Por outro 
lado, é imprevisível quanto aos efeitos que pode gerar para 
o próprio servidor, uma vez que a natureza-do cargo enseja 
uma rotatividade muito grande de pessoal. 

Finalmente, essa discriminação de tratamento, que foge 
do princípio constitucional da uniformidade e equivalência 
dos benefícios, vem acarretar sérios transtornos no cohtrole 
do Regime Geral da Previdência Social. 

Diante disso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 3:melduízo, 
padece de total improcedência a emenda subs_crita pelo Sena
dor Cid Sabóia de Carvalho para alterar o projeto de lei 
aprovado na Câmara dos Deputados, por ferimento ao propó
sito a que se destinou, porque~- se asSim não o fo_sse, estar-se-ia 
instituindo um outro regime que rtão o da Lei n9 8.213. 

Esse o meu pensamento, Sr. Presidente, que levo à consi
deração dos m~us nobres Pares. 

Muito obrigado. -

O SR. ELCIO ALVARES -Sr. Presidente, peço a pala-
vra para encaminhar. · 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Tem a pala
. VI'a V. Ex~ 

. O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. P~ra encaminhar.' 
Sem revisão do orador) -Sr. Presidente, eminent~s ~enado~ 

res, logicamente, a discussão envolve a matéria de mérito, 
e já tivemos aqui algumas opiniões bastante ponderadas. Mas 
não quero-me furtar à apreciação da fala do Relator da Comis· 
são de Assuntos Sociais, o Senador Cid Sabóia de Carvalho. 

S. Ex• declarou, de maneira peremptória, enfática, que 
esse assunto está sendo examinãdo, paralelamente, inclusive 
com a participação do Ministro Antônio Britto Filho. 

Assim sendo, creio que seria de bom-senso, independen
temente do exame do mérito da matéria, que pode realmente 
su~citar uma grande discussão, atender ao apelo formulado 
pelo Senador Cid Sabóia de Carvalho, ou seja, deixariamos 
essa matéria para a próxima semana e, nesse interregno, iría
mos conversar com o Ministro Antônio Britto Filho para ver 
se- o Executivo, dentro da visão do Senador Ci4 Sabóia de 
Carvalho, poderia encontrar um denominador comum. 

Evidentemente não vou transgredir a Constituição, mas 
sempre procurei dar a minha participação em favor de reco
nhecer os legítimos direitos dos funcionários públicos. Como 
Governador do Estado do Espírito Santo, inclusive, deixei 
sempre claro isso. 

Obviamente ninguém vai fazer benesses às custas do di
nheiro público, mas, neste caso, acredito que seria de bom 
alvitre que atendêssemos à solicitação d_o_ eminente Relator 
do substitutivo, e então hoje, se a votação fosse realizada 

" por imperativo regimental, iríamos pedir verificação de quo
rum e, nesse ínterim entre a votação e a próxima sessão, 
iríamos manter entendimentos, inclusive com o Ministro An-' 
tônio Britto, para sentir a extensão. Logicamente, não estamos 
·querendo obscurecer, de forma alguma, as palavras do Sena-

. dor Nelson ·Carneiro, a quem sempre respeitei, pois S. ~ 
demonstrou, durante os dois anos e_m que foi Presidell~e da 
Co"mfSsãO de co-n$tituição, Justiça e GJdadania, sua preocu
pação com a coisa pública. S. E~ fez um~ observação que 
está inteiramente de acordo com a Constituição e não preci
saria ter invocado a sua condição de octogenário-, -pOis é mais 
lúcido do que muitos jovens que temos neste plenário. S. 
Ex• trouxe à colação uma palavra abalizada. 
- -~ Portanto, Sr. Presidente, neste momento, vamos nos per
filhar dentro do apelo do Senador Cid Sabóia de Carvalho, 
ou seja, se a votação for realizada por imperativo regimental, 
vamos requerer a verificação de quorum a fim de suspender 
a sessão e, assim, na próxima semana, podermos examinar 
a matéria, após conVersa que iremos ter com o Ministro Anto
nio Britto. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Em votação 
o Requerimento n9 236/93, de preferência para votação do 
substitutivo sobre o projeto. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr. Presidente, peço 
verificação de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- É regimen
tal o pedido de V. Ex~, que conta com o apoiamento dos 
Srs. Senadores Magno Bacelar, Epitácio ·Cafeteira e Elcio 
Alvares. Conseqüentemente, será feita a verificilção solicitada 
pelo nobre SenadQr .. 

Vamos passar à votação do requerimento de preferêllcia 
para o substitutivo. 

P_eço aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares. 
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Os Srs. Senadores que estiverem de acordo com o requeri
mento de preferéncia votem "sim". 

Os Srs. Senadores já podem votar.(Pausa.) 
(Procede~se à votação.) 

VOTAM "'SIM" OS SRS. SENADORES: 

Albano Franco 
Carlos Patrocínio 
Cid carvalho 
Elcio Alvares 
Iram SaraiVa 
João Calmon 
Lucidio Portella 
Marluce_Pinto 
Mauro Benevides 
Meira Filho 
Ney Maranhão 
Ney Suassuna 
Ronan Tito 

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES: 
Bello Parga 
Francisco Rollemberg 
Garibaldi Alves 
Magno Bacelar 
Nelson Carneiro 
Onofre Quinan 
Jutahy Magalhães _ , -
ABSTtM-SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES: 
Epitácio Cafeteira 
Nabor Júnior. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Votaram 
SIM 13 Srs. Senadores; e NÃO, 07. 

Houve duas abstenções. 
Total: 22 votos. 
Não houve quórum para a votação. 
A matéria fica adiada na forma regimental. 
A Presidêncía vai suspender a_ sess_ã_o _por 10 minutos, 

acionando as campainhas para a chamada dos Srs. Senadores 
a plenário. 

Está suspensa a sessão. 
(Suspensa às 17h4min, a sessão é reaberta às 17hl4min.) 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Está rea
berta a sessão. 

Vamos proceder à nova votação. . . _ 
Em votação o requérimehto de preferência para o substi

tutivo. 
Srs. Senadores, queiram ocupar os _seus lugares. 
Os Srs. Senadores que aprovam o requeriiiienfo de prefe

rência votarão "sim•'; OS que forem contrários a ele votarão 
"não". - -

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 
(Procede-se à votação.) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:_ 
Beni V eras 
Cid Carvalho 
Elcio Alvares 
Iram Saraiva 
João Calmon 

Marluce Pinto 
Maur_o Benevides 
Ney Maranhão 
Ney Suassuna 
Ronan Tito 
VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES: 
Eduardo Suplicy 
Garibaldi Alves Filho 
Francisco RÕllemberg 
Jarbas Passarinho -

· Jutahy Magalhães 
Magno Bacelar 
ABSTEM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR: 
Epitácio Cafeteira 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Votaram 
SIM 10 Srs. Senadorea; e NÃO 6. 

Houve uma abstenção. 
Total de votos: 17. 
Não houve quorum para a apreciação do requerimento. 
A matéria fica adi3da. 

O Sr.-Eduardo Si~PiiCy- Sr. Presid~nt~, peçó-.a ~palavra, 
para urna breve comunicação em nome do Partido dos Traba
lhadores. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Concederei 
~palavra ao nobre Senador logo em s~guida. Vamos, primei
ro, terminar a Ordem do Dia. 

_ Ficam adiadas, por falta de quorum, a~ matéri_as constan
tes dos ítens 2, 3, 6, 7 e 9, em fase de votação. 

São os seguintes os itens adiados: 
-2-

PROJETO DELE! DA CÃMARA Ne 67, DE 1992 
COMPLEMENTAR 

(Em Regime de urgéncia, nos termos do art. 336, c, do 
Regimento Interno) 

_ (Tramítando eln conjunto com o Projeto de_Lei_<io Sena
do n• 46, de 1992- Complementar) 

-Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n•67, de 1992- Complementar (n•71/89, na Casa de origem), 
que dispõe sobre o processo judicial de desapropriação por 
interesse sociãl, para fins de r~forma agrária, ~endo 

- Parecer, proferidõ em Plenário, Relator: Senador 
Alfredo Campos, favorável, na forma de Substitutivo que 
apr~senta. 

-3~ 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 46, DE 1992 
COMPLEMENTAR 

(Em regime de urgêqCia noa termos do art. 336, c, do 
Regimento Interno) _ 

(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei da Câma
ra n• 67, de 1992- Complementar) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
n"' 46, de 1992- Complementar, de autoria do Senador Hum
berto Lucena, que dispõe sobre o procedhn~nto contraditório 
especial, de rito sumário, para o processo de. desapropriação 
por in_teresse social, para fins de reforma agrária. de imóvel 
rural que não esteja cUmprindo a sua função social. 

-6-
PROJETO DE LEI CÂMARA N' 13, DE 1991 

COMPLEMENTAR 
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 

n? 13, de 1991-Complementar (n"' 223/90-Complementar, na 
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Casa de origem), quC regulamenta o§ 29 do art. i?t da Consti
tuição Federal, dispondo sobre a edição e o processo legislativo 
das medidas provisórias previstas no art. 62 da Constituição 
Federal, e dá outras providências, tendo 

-Pareceres, sob n»' 49 e 88, de 1991, da Comissão 
- de Constituição, Justiça e Cidadania, 1~ pronuncia-

mento: favorável ao Projeto, com as-Emendas de n~ 1 a 4-CCJ, 
que apresenta; 2~ pronunciamento: contráriO às Emendas de 
n~ 5 a 17, de Plenário. 

-7-
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 393, DE 1991 

COMPLEMENTAR 
Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 

n• 393, de 1991-Complementar, de autoria 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 janeiro de 
1975, tendo 

Parecer favorável, sob n"' 370, de 1992, da Comissão -
-de Assuntos Económicos. 

-9-
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÁO 

N• 23, DE 1991 ~ 
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda 

à Constituição 23, de 1991 ( 45191, na Cãmara dos Deputados), 
que dá nova redação ao art. 16 da ConstituiçãO Federal,. tendo 

Parecer favorável, sob n~' 24, de 1992, da 
- Comissão Temporária. 

O SR- PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues) - Item 13: 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N' 56, DE 1991 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, I, 

do Regimento Interno) , ~ 
N9 1.451/88, na Casa de origem, que disciplina a criaçãO 

do Banco de Desenvolvimento do Centxo-Oeste. (Dependen
do de Parecer) 

Nos termos do art. 140, b, do Regimento Inte-rno, designo 
o n.obre Senador Iram Saraiva para proferir o parecer. 

O SR. IRAM SARAIVA (PMDB-GO. Para proferir~ pare-
cer. Sem revisão do orad<!f:) ---:Sr. Presidente, Sis. Seriadores, 

fomos designados por· V. Ex~ pata proferir o parecer de 
plenário sobre o Projeto de Lei da Câmara n• 56, de 1991 
(Projeto de Lei n• 1.451/88, da Câmara dos Deputados), que 
"disciplina a criação do Banco do Desenvolvimento do Cen
tro-Oeste". 

Sr. Presidente, o Projeto de Lei n~> 56, de 1991, é de 
autoria do ilustre Deputado António de Jesus, que, inclusive, 
neste instante, dignifica esta Casa com a sua presença, mos
trando que é um homem realmente preocupado com as ques
tões do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste deste País. 
Preocupado, S. Ex' apresentou matéria disciplinando o § 11 
do art. 34 do Ato das Disposições Const_ituc_ionais Transitórias. 

?? 2• do art. 192 da Constituição Federal estabel~ce que 
"os recursos financeiros relativos a programas e proje)os de 
caráter regional, de responsabilidade da União, serão deposi
tados em suas instituições regionais de crédito e por. elas aplica
dos". 

Por outro lado, o art. 159 da Carta Magna, ao dispor 
sobre a partilha dos tributos federais para Estados e Municí
pios, criou um fundo constitucional regional, destinando 3% 
do produto da arrecadação do IPI e do Imposto de Renda 

p~ra aplicação no setor produtivo das regiões Norte, Nordeste 
e Centro-Oeste. __ 

A Lei n' 7.827, de 27 de setembro de 1989, ao ~~g;,l~
mentar o art. 159 da ConstituiçãO Federal e instituir os respec
tivos Fundos Constitucionais Regionais, atribuiu ao Banco 
do ~r~sil S. A. a função de agente financeirO, 1sto ~. de 
admm1stra~o_r dos recursos do Fundo Constitucional de Finan
ciamento do Centro-Oeste (FCO), até que seja inStalado e 
comece a funcionar o Banco de Desenvolvimento do Centro
Oeste. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, entendemos que o ProjetO 
de Lei n~ 56, de autoria do nobre Deputado António de Jesus 
após receber as emendas que se fizeram necessárias no frans: 
curso de sua tramitação, satisfaz plenamente os aspectos relati
vos à constitucionalidade, juridicidade e té-cnica legislativa. 

Quâlrt:o ao méritó';nOssO vOtO é pela aprovação, modifi
cado pelas Emendas n~ 1 e 2 de nossa autoria, que passamos 
a desenrolar. 
~ Acrescentar parágrafo único ao art. 29, com a seguinte 

redação: 

Art. 29- ........ :,.._ .. .........• ~.: .............•.....•. :: ......... -
"Parágrafo único ....:.... O Banco do Brasil S/ A trans

ferirá a administração e o património do Fundo Consti
tudonal de Désenvolvimento do Centro-Oeste -, 
(FCO) para o Banco de Desenvolvimento do Centro
Oeste, após sua instalação e entrada em funcionamen
to." 

Além dessa emenda, apresentamos também a Emenda 
n9 2 que está vazada nos seguintes termos: 

Art.3• ·····-···········-----····--························ 
"Parágrafo único _:o Banco de Desenvolvimento 

do Centro-Oeste poderá aplicar os recursos destinados 
à região Centro-Oeste, na falta deste, através dos Ban
cos Estaduais dos Estados-membros da região ou de 
outras instituições federais de crédito." 

Com essas duas emendas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
estamos dando parecer favorável ao Projeto do nobre Depu
tado_ António de Jesus, e pedimos que esta Casa entenda 
o valor não só social, mas, sobretudo, o reconhecimento que 
o Brasil deve dar ao Centro-Oeste. 

Eu, sem medo de ser cabotino, sem medo de ser exage
rado, quero dizer que o Centro-Oeste, nobre S~nador Onofre 
Quinan e nobre Deputado Antônio de Jesus~ meus conterrâ
neos, inclusive, sem exagero algum- voltO a insistir- Goiás 
está parã o Brasil na mesma proporção que o rio Nilo está 
para o Egito. 

Enquanto estamos, hoje, vendo o Brasil reclamar recur
sos justos e necessários para o_ Nordeste sofrido seco e en
qqanto observamos as emissoras de televisão mo~trare~ chu
vas intensas em regiões do Sul do Brasil, temos o Centró
Oeste, celeiro deste País, sem problemas. 

No entanto, somos os filhos pobres. Necessitamos, urgen
temente, de meios e de r~s para nosso Estado. E, por 
essa razão, estamos dando o parecer favorável e emocional
mente voltado para os interesses do Estado de Goiás.--

Pela aprovação do projeto. , 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -~0 parecer 
conclui favoravelmente ao projeto, com duas emendas que 
apresenta. 
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A matéria ficará sobie a mesa durante cinco sessões ordi
nárias, a fim de- receber emendas, nos tennos do art. 235~ 
inciso II, alínea d do Regimento Interno, quando será discu
tida. 

O SR- PRESiDENTE (Chagas Rodrigues) -Está esgo
tada a matéria constante _da Ordem do Dia. 

Volta-se à lista dos oradores. 

O Sr. Onofre Quinam ~-Sr. Presidente 1 peço a palaVra 
para uma breve comunicação. --

O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Tem a pala
vra V. Ex• 

--- - . 
O SR- ONOFRE QUINAN (PMDB-GO. Para uma breve 

comunicação~ Sem revisão-do orador.) -Sr. Presidente, não 
poderia deixar de manifestar a esta· Casa á_ifupoitância dessa 
instituição financeira para o CentrO-O~ste. Já existem, em 
lei, recursos para· a fOrmação dessa instituição. Essf:s recursos 
estão sendo geridos pelo Banco_ do Brasil que, como todos 
sabem, é eficiente, é um g"r3ridê ba!)co, é uma grande institui~ 
ção, mas o seu gígaritismo; no contexto do Brasil Central, 
não seria bom para esse fundo. 

Nós, do Centro-Oeste, sem dúvida alguma, temos neces
sidade de uma instituição para aplicar e- dirigir õs destinos 
desses recursos. 

Portanto, Sr. Presidente, gostaria_de fazer um apelo ao 
companheiro que- vai elaborar uma emenda para que não 
a faça, a fim de evitar maiores dificuldades a esse projeto 
de grande interesse para o Centto.:-oeste. 

Era o que tinha a dizer. 

O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a.palavra ao nobre Senador Márcio Lacerda.(p;:ausa.) 

S. Ex~ não se encontra em plenário. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Maranhão. 

O SR- NEY MARANHÃO (PRN-PE. Pronuncia o seguiii- . 
te discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. Srs. _ 
Senadores: estou encaminhando à Mesa o seguinte requeii--
menta: -

"Nos termos do art.. 216, § 49, do Regimento Interno, 
requeiro ao Ministério da Fã_zenda para que, junto à Presi
dência da Caixa Económica Federal e Banco do Brasil, preste 
as seguintes informações e documentos: 

JUSTIFICAÇÃO 
Como é do conhecimento geral e. especialmente do Sena

do Federal, como Senador, fui o autor do Projeto de Resolu~ 
ção n9 66/89, que veio a s-e transformar na Resolução n9 58/89 
que, pioneiramente, tornou-obrigatória a apresentação de cer

. tidões negativas do INSS e FGTS, para qualquer transação 
financeira com o setor público. 

0- meu objetivo, endossado por es~a Câmara A-lta do 
Parlamento Nacional, foi preservar o minguado dinheiro do 
trabalhador e contribuir para sanear as finanças de Previdência 
Social. 

Ocorre que, não obstante essa obrigatoriedade legal, fui 
informado que está ocorrendo uma av~alanche de falsificações 
dessas certidões em quase tod_o o Brasil. 

Como _Senador pernambucano, quero ver como andam 
as coisas na minha casa. Posteriormente, partirei para fiscalizar 
os demais Estados e Municípios. 

Creio que estarei prestando, com este requerimenfo de 
informações, um relevante servi_ço ao Governo, <1;0S trabalha
dores e ao Ministério da Previdência, especialmente aos apo
sentados e contribuintes da Previdência Social~ que devem 
interessar-se pelo assunto. __ 

Finalmente, quero acres_centar que esta é também uma 
preocupação do Senado Federal, porquanto, a ele, como im
posição constitucional, cabe, privativamente, dispor sobre dí
Vida pública e fiscalizar, com mais cuidado, os atas do poder 
público relativos a esta atrHmição privativa_. 

Era o que tinha a dizer, Sr.--Presidente. 

. .O SR PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O requeri-
mento de V. Ex• será anunciado na próxima sessão. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Magno Bacelar. 
(Paúsa.) 

S. Ex• não se encontra no Plenário. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Suassuna. (Pau

sa.) 
S. Er- não se encontra no Plenário. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Josaphat Marinho. 

(Pausa.) ... 
. s~ ,EX!o não se encontra presente no plenário. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Beni V eras. (Pau~ 

sa.) · . 
S. Ex• desiste_ da palavra. 
Conéedo a palavra ao nobre Senador Aur~o Mello. 

1. Nos últimos 180 (cento e oitenta) dias, o Estado de O SR.-AUREO MELLO (PRN -AM.Pronuncia o Se-
Pernambuco, os Municípios peinambucanos, as estatais e em- guínte discurso.) - Sr. P~esidente, Exm~s Srs. Senadores, 
presas particulares pernambucanas que prestam serviço ao esta Casa, ante o _empenho de Sua Excelência o Senhor Presi~ 
Governo Federal receberam verbas e/ou pagamentos? Nomi- dente da República e pelo apoio quase unânime das lideranças, 
nar data dos recebimentos e quantias. _ -~ aprovou a instituição de um n<?v~ tri~uto~ o Imposto Provisório 

2._Nomes dos municípiOs, estatais e empresas particulares sobre Movimentação Financeira, destinado a atender às neces-
que prestaram serviço ao Governo Federal e dele receberam sidades emergenciais do Poder Executivo. 
verbas e/ou pagamentos dq Tesouro Nacional. . Não é_ difícil se concluir, ante as declarações do próprio 

3. Cópia das certidões negativas do INSS e FGTS, desses Minístéi10-aa-Fãzenda, de que para cada cruzeiro arrecadado 
entes públicos que receberam as verbas federais ou paga- eXiste um soric!gado, que uma boa gestão fiscal seria o meio 
mentes. = l;ll:iis justO-p-ara reduzir o déficit de Q!ixa governamental. 

4. Esses entes públicos ou empresas têm apresentado, Com as informações do elevado nível de sonegação fiscal, 
de noventa em noventa dias, Certidão de Regularidade de que chegou, segundo_ notícias da imprensa, a um nível de 
seus pagamentos ao INSS e ao FGTS? 60%, parece-me, Sr. Presidente e Srs. Senadores, evide_nte 

5. Gentileza nos enviar cópias das certi~~es de regula- que se precisa muito mais de uma ativação na Secretaria c:Ja 
ridade que tanto o INSS, como o FGTS fornecem às empresas Receita Federal do que da criação de mais Uma- ~gura--tribu-
particulares, com a ·data e o mês quando foram apresentadas tária. 
à Caixa Económica Federal, Banco do Brasil e Governo Fede- Ante uma sonegação fisc3.1-tão elevada, não é neçessário 
ral, vinculadas com as verbas recebidas. formação em economia para se entender que novos impostos 
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oneram a classe média; os bons pagadores de impostos-conti
nuarão enfrentando a desleal concorrência dos sonegadores 
tranqüilos, ante a impotência da Secretaria da Receita ~e
dera!. 

Não se pode processar um~ verdadeira j ustiç:fTisCal sem 
uma boa organização fiscalizadora e arrecadadorà eficiente 
e adequada ao univeq:o de contribuintes. __ --

Pasmem, Sr. Psesidente e Srs. Senadores, a-RéCéita Fede
ral, para fiscalizar nas áreàs aduaneiras, zona-s primárias, todos 
os impostos diretos e indiretos, inclusive o lmpostO de Renda, 
tem um quadro de apenas quinze mil auditores, o qUe é-insufi
ciente até para fiscalizar o Imposto de Renda. Desse quanti
tativo, estão em atividade apenas cinco mil. 

Que não·se-'procure aumentar a carga tributária para 
eliminar o déficit de caixa antes de se buscar uiiJ.a solução 
para as deficiêncüis do órgão fiscalizador e_ arreCãdador! 

O Congresso Nacional a.utorizou o POder--Executivo a 
contr_a_tªr -~rca de cinco_ gtil auditores_ fiscais aprovados eril 
ooncurso público, homologado em 1992. Os candidatos habili
tados nos termos do edital convocatório compeliram ·com
mais de cento e oito mil candidatos em todo o ·paf.s, -nuin 
concurso limpo, inatacável, com índice de ~provaÇãO-SU{ie"ilOi 
a 4% representativo de uma refinada seleção. 

~ inconteste a capacidade de treinamento de pessoal da 
Escola de_ Administta:ção Fazendária- ESAF, com seu dinâ
mico diretor recém-empossado, que aguarda apenas a edição 
dos atos competentes da Receita Fede_~al para o treinamento 
em pólos descentralizado~ nas dez_ regiões fiscais 'do Brasil. 

A categoria de Auditor_ Fis~ do T~ufo Nacional está 
desfalcada em mais de dez mil-Vagas. -Não há justífkatíVa 
técnica ou legal para que o provimento -desseS claros se pro
cesse na razão de quinhentos por ano, o que levaria vinte 
anos para o total preenchimento se não houvesse aposen
tadoria ou morte determinando as vacâncias. 

É uma grande pressão d_os proprietários de curSinhos, 
muito ligados à _própria Receita Federal e C9m ínfluê~ci_(pemi
ciosa aos interesses nación:ãis. Os candidatos habilitados já 
investiram tempo e· dinheiro no prepãro--ao processo seletivo 
e o fizeram ·com SuCesso, têm o direito a urna das dez mil 
vagas existentes. . __ _ · ~-

A verdadeira jUstiça fisc31 se faz desestifl1Ulando a sone
gação com a presença efetiva de profissionaiS cõmpeterifes. --

O Sr. Ney Maranhão- Permite-me· V. Ex• Um ap-arte? 

O SR. AURI'O.MELLO- Ouço V. EX' com muito pra-
zer, Senador Ney Maranhão. __ 

O Sr. Ney Maranhão- senador_Aureo Mello, congratu
lo-me e, ao me.Sm_p tempo, solidarizo-me Com V.Ex• pelo 
pronunciamento que está fazendo. Sabemos, Senador, que 
a sonegação fiscal neste País -:- tive a ocasião de várias vezes 
mostrar que o MiniStro da -Fãzenda está muito humilde nas 
suas declarações quanto à sonegação quando diz qUe um paga 
e outro não - está em torno. de 70 a 80%: Agora, o maior 
sonegador, Senador, é o Estadb, são as estatais, os municípios, 
é o Governo. _ _Se V. Ex• _fizer um levantamento do débito 
do Governo com a Previdência Socialt com Õs órgãos ã:ITecada-_ 
dores, há de verificar que é mais de 50% esse débito. Temos 
soluções, Senador. Veja V. E~ o caso da Resolução n'? 58. 
do Senado, que levou as prefeituras a negociarem suas dividas. 
Na minha terra, por exemplo, há prefeituras que há vinte 
anos não pagavam à Previdência Social, e encontramos a solu
ção. Essa solução qu~m dá_~ o po'ítico, somos nós; que temQs 

sexto sentido. Qual foi a solução? _O_S_enado votOu a referída 
resolução que determinou que nenhum município, estado ou 
estatal receberia dinheiro do Governo Federal a não ser com 
o certificado de re-gulaúdade e (i~e--deveriam, de noventa 
em noventa dias, apresentá-lo. Antigamente faziam-o levanta::.. 
mente, pagavam a primeira parcela, em seguida sofriam amn~-
sia pafa pagar o resto e-" continuavam recebendo dinheiro do 
Governo Federal. Hoje, graças a essa resolução, oriunda de 
um __ projeto deste Senador, o Ministro Antônio Britto está 
recebendo uma quantia imensa de dinheiro dos municípios 
e das estatais. Agora~ até coincidentemente! fiz esse requeri
mento de__informação por estar desconfiando que há alguns 
«inOcentes" de Rosarinho, como dizemos em Pernambuco, 
falsificando esses certificados. Acredito que, com esse requeri
mento de informação, vamos pegar esses ··sabidóríos". ·com 
respeito a esSe pessOal, Senador, que fez o concurso, acredito 
que· isso já deveria ter sido feito há muito tempo, essa gente 
j~ deveria estar _trabalhando, para fazer funcionar essa máqui
na em defesa do Estado. Vou __ dar um exemplo a V. Ex~ na 
área do açúcar e do álcool.' Desde os tempos do Governo 
Sarney, estamos lutando para a fiscalização do _açúcar e do 
álcool, que é uma fiscalização espe_cial. Esses fiscais chegam 
nas áreas das usinas, dos engenhos _e examinam a safra de 
cana-de-açúcar e fazem limà avaliação de quantas toneladas 
de cana o produtor_vai fomecer·~-tiSina e, com isso;faz o' 
cálculo da produção do açúcar e do álcool. Esse é um pessoal 
especializado. Até hoje, essa classe não foi absorvida como 
deveria pelo Ministério da Fazenda. E V. Ex~ sabe que essa 
área do açúcar e do álcool significa praticamente 5% do PIB 

· nacional. Nessa área a sonegação é um negócio de bilhões. 
Há sonegação de ICM, de IPI porque o Governo não -tem 
como fazer a fiscalização dentro dessa área. E como V. E~ 
faz este pronunciamento, muito import3.ii1e neste momento, 
chamando a atenção para esses fatos, parabenizo-o e solidari
zo-me com V. Ex• no concernente não somente a essa sua 
revolta pela falta de fiscalização, como também para o fato 
de que essa máquina fiscal seja ni.orttada rapidamente, com 
esse pessoal que fez o concurso e está esperando até hoje 
ser aproveitado, para o bem do País e para o be_m de todos. 

-Parabéns a V. Ex•, Senador Aureo Mello. 

O SR. AUREO MELLO- Muiio obrigado, nobre Sena
dor Ney MaranhãO. V. E~ trouxe -cCmtn"buição impOrtan
tíssima àS ·palavras que estou proferindo. 

- Recentemente, há três ou quatro dias, reunir~m-se em 
Brasília, oriundos de todos os Estados d_a Federação, -represen-
tantes dos aprovados no concurso para fiscal. · 

Como é lógico, a fiscalização é o melhor investimento. 
A nomea_ção desses fiscais- é o melhor investimento que ,o 
Governo pode fazer. O Governo precisa de dinheiro~ A ProV-a 
disso é a criação de impostos, como o Imposto sobre Movimen
tação Financeira, destinado a atender necessidades emergen
ciais do Poder Executivo. Então, por que não aproveitar essas 
pessoas concursadas? Dessa forma~ seria aumentado o número 
de fiscais, que, como cavaleiros, atacariam com sua lança 
justamente os sonegadores. O valor dos impostos sonegados 
é muito mã.ior do que o capital que seria empregado para 
pagar o salário dos fiScais. Isso é fundamental. E uma forma 
que estamos oferecendo ao Governo para ele enriquecer, au-
mentar seus recursos. · 

V. Ex' citou niilitO bem o" caso da fiscalização do recolhi
mento de imposto sobre o açúcar e o álcool; que representa 
5_% __ 4-o _PIB. Se houver fiscalização e os sonegadores forem 
obrigados a pagar, a quantia de dinheiro· que entrará nOS. 
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cofres públicos será extraordinariamente maior do que a des
pesa causada pelo aproveitamento dos fiscais. 

É uma questão, essencialmente, de economia, de sair 
da sovinice de não nomear, com medo da despesa que essas· 
nomeações implicariam. Mas essa é uma forma de aplicar 
e de multiplicar esse dinheiro que serâ empregado. 

O Sr. Jutahy_ Magalhães- Permite-me V. Er um aparte? 

O SR. AUREO MELLO- Ouço V. EX' com prazer. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Embora não tenha tido a 
oportunidade de ouvir o--pronunçj_amenfo de V. Ex~ desde 
o início, gostaria de dar o meu apoio à posição que está defen
dendo. Na CPI da Evasão Fiscal, ouvimos vários depoimentos. 
A Receita Federal,- inclusive, disse da deficiência nos seus 
quadros para poder efetuar a fiscalização necessária, Cuja _falta 
leva, em parte, à evasão fiScal que aí está~ Os depoentes 
que aqui compareceram d-ecJararam que o déficit sfe _ fisçais 
ultrapassa cinco trul funcionários. O __ concurSo público não 
foi dos mais fáceis. Segundo estou· informado, quase todas 
as provas -creio -que:quatófze -foram realizadas em caráter 
eliminatório. Além disso; aqueles que passaram, mesmo que 
sejam chamados, não estão com o lugar garantido; têm de 
fazer, ainda, um curso para: verifieãr se estão aptos ou não. 
Muitas vezes, o candidato é aprovado num concurso mas pode 
não ter, na prática, a qualificação necessária para o e-xercício 
do cargo que vai oCupar. O funcionário do Fisco não repre
senta aumento de Receita, uma vez que há necessidade pre
mente e absoluta do aumento do quadro; ele iria criar receita 
e não despesa para o Estado. Por essa razão é que eu estranho, 
apesar do decreto_do Presidente da República determinando 
que seja feita a chamada de mais mil concursados, que até 
hoje a Receita Federal não os tenha ainda chamado. Sei que 
hà uma campanha muito grande por parte de algumas pessoas 
da Receita Federal para que ilâo ocorra essa chamada. Que
rem que-sejam feitos nOvOs ConCursos. para o-aproveitamento 
de quinhentos funcionários" por ano. Ora, Senador, se isso 
ocorrer, vamos levar anos pata chegar até o quadro desejável 
e quando chegarmos, já teremos muitas outras vagas -em fun
ção de morte, aposentadoria, afastamento etc. Por essa razão, 
concordo plenamente com o pronunciamento de V. Ex~. Não 
há "trem da alegria". como querem fa~er crer. O que houve 
foi um concurso público dos mais difíceis. Aqueles que foram 
aprovados deveriam ser chamados para o exercício da função. 
Como já disse, isso .q.ão seria despesa;_ pelo contrário, ocaSio
naria uma maior receita, que é o que precisa:mos para acabar . 
com a evasão fiscal. 

O SR. AUREO MELLO - V. Ex• tem razão. Eu até 
mandei que o contínuo levasse às suas mãos a prímefra página 
do meu discurso, que diz - como V. Ex~ e o Senador Ney 
Maranhão também o_ disseram -que o eiXO desse problema 
é justamente a necessidade de se aumentar o quadro de fiscais, 
aproveitando aqueles que fizeram o concurso e que- estãó; 
portanto, habilitados para a função. A fiscalização é fonte 
de renda, uma atividade que, efe_tivame_nte, abre uma cornu
cópia em favor do Erário Público. 

A categoria de Auditor Fiscal do Tesouro -Nacional está 
desfalcada e com mais de dez mil vagas. Não há justificativa 
técnica ou legal para que o provimento daqueles claros se 
processe na razão de quinhentos por ano, o que lev3iiã vinte 
anos para o total preenchimento, se não houvesse aposen
tadoria ou morte determinando as vacâncias. 

É grande a pressão dos proprietários de cursinhos, com 
influência perniciosa ãos.lntúesses nacionais. Eles usam essa 
influência para que haja novos concursos e sejam procras
tinadas as nomeações daqueles que já foram aprovados e que 
já estão prontos para entrar em atividade. Se demorar demais, 
só quando chegar o "plano dos matusaléns" é que eles serão 
devidamente aproveitados. 

A verdadeira _justiça fiscal se faz: desestimulando a sone
gação com a presença efetiva de profissiOnais competentes. 
A melhor forma de socorrer o deficit do Tesouro Nacional 
é aumentando a- arrecadação, com a busca do sonegador, 
e não punindo o bom pagador com aumento da carga tribu
tária. A nomeação dos car:Jdidatos habilitados não pode mere
cer o epíteto de "trem da alegria", nias representa o coroa
mento dos esforços em busca da nobre _car.reira de Auditor 
Fiscal do Tesouro N.ieional para combater_ o sonegador e au
inentar a renda do povo. 

O Sr. João Calmon -Permite-me V. EX" um aparte, 
Senador Aureo Mello? 

O SR. AUREO MELLO - Com muíta honra, nobre 
Senador João Calmon. 

O Sr. João Calmon- Nobre Senador Aureo Mello, V. 
Ex~ focaliza com a objetividade de sempre alguns problemas 
de extraordinária relevância na área da Receita Federal. En
tretanto, além da admissão de novos fiscais concursados -
porque lá não se utiliza o sistema de pistolões -, precisamos 
cumprir a legislação brasileira, que determina a pena de prisão 
para os sonegadores. Essa é letra mort~ no Brasil. Nos Estados 
Unidos, maior potência do mundo capitalista, a prisão é reser
vada para os sonegadores de impostos em geral, particular
mente do Imposto de Renda. Milionários são colocados no 
xadrez ou nas penitenciárias. AI Capone roubou, matou, con-_ 
trabandeou; só foi preso como sonegador de IrilpOstos. AqU.r; 
no Brasil, é rotineiro colocar na prisão "ladrões de galinha". 
Mas os sonegadores, os grandes ladrões, os ladrões de colari
nho branco, os ladrões do dinheiro do povo, esses ficam per
manentemente impunes. O nobre Senador Jutahy Magalhães, 
Relator da mais importante comissão em funcionamento, 

no Congresso Nacional, a CPI da Evasão Fiscal, tem acompa
nhado, com a sua vigilância de_ SC=!mpre~ os nossos trabalhos_. 
Desgraçadamente, essa CPI não tem atraído a atenção da 
mídia impressa e eletrónica. E, pior ainda, não tem conseguido 
seqúer atrair a atenção dos próprios parlamentares. Há duas 
semanas, convocamOs para depor ti eminente parlamentar, 
Deputado Roberto Campos. Estavam presentes no recinto 
da CPI apenas dois Senadores: o Presidente e este humilde 
qJ.~mbro dessa importante Comissão Parlamentar de lnqué
rito._ V._Ex~ aborda, portanto, neste fim dé SesSão, um tema 
de transcendental importância. Não vamos eliminar, como 
é modo dizer hoje, essas numerosas "'Soniálias" encravadas 
no território brasileiro; não vamos mudar o quadro desumano 
de péssima distribuição da receita; não vamos opor nenhum 
obstáculo à vida de sibaritas, de supermagnatas concentrados 
~as--praias com seuS iates, cori:t seus jatinhos e·-sonegadores 
notórios do Imposto de Renda. Desejo felicitá-lo, calorosa
mente, pela objetividad_e de seu excelente pronunciamento 
deste fim de tarde. 

O SR. AUREO MELLÚ -Muito obrigado, Senador João 
Calmon. 

V. Ex~ falou, inclusive, a respei~o dos sonegadores norte
americanos e me trouxe à memória que, ainda ontem, um 
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casal estava circulando por aqui_-:- penso_ que eram ·pess?as 
da diplomacia, se não me engano, bolivianos ~-Corri um a_bai
xo-assinado solicitãndo ao Presidente dos Estados Untdos 
anistia para' um sonegador que, se não me falha a memória, 
estava condenado à pena de morte. Estavam pleiteando ao 
Sr. Bill Clinton a nãõ-aplicação da punição extrema para esse 
indivíduo. Realmente, o sonegador é a figura de um verda
deiro macaco da economia e da administração pública. Portan
to, esse crime é lamentável e somente pode ser paralisado 
com a presença de uma fiscaliZação idônea, adequa~a e, 
evidente, uma fiscalização que também não se corr~mpa. 

Formularia, também, um apelo ao Senhor Presidente da 
República e, ao mesmo tempo, demonstrando um gest~o ~e 
colaboração por parte de todos nós, para que Sua Excelenc1a 
providencie, o quanto antes, a nomeação-desses concursac;los 
que, integrados na carreira de Auditores Fi~caJS do Te~o~ro 
Nacional, irão contribuir para o desafogo da fi.nança bras1leua. 
Ao tomar essa providência, tenha o Si. Mimstro da Fazenda 
condições de encontrar melhor andame:Pt9_ e_ara o seu trato 
nas elevadas funçôes que exerce. -

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Teotônio Vilela fiU_l()_· 

O SR. TEOTONIO VILELA FILHO (PSDB- AL. Pro
nuncia o seguinte discurso._ Sem revísáo do _ç~rad.or.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, Alagoas t~t~munha perplexa 
a onda de crimes que sobr~ssalta seu povo e estarrece o Brasil: 
crimes políticos, Ct:imes comuns, cadáveres .OCl;lltos que ~e _des
cobrem por acaso, violências, ameaças, insegurança,_ que se 
agravam diante da criminosa e cúmplice omissão do Go":erDo 
do Estado. . . . = _ _ _ ·-'-- , 

Há dois dias, foi invadida a re$idência do ex-cap.didato 
a prefeito, Marcelo Lessa, em São Miguel dos Campos. Como 
os bandidos não o encontraram; saíram matarido-_quem encOn
trassem pela frente: dois vigias, um cachOrrO~-- uma terceira 
pessoa que passava, numa chacina que só poUpou o~ que 
se fizeram de mortos. . 

Dias antes, a vergonha se plantara em Coqueif-à SeCO. 
na grande Maceió: um vereador que corifessara sua conc1i):ãO 
de homossexual foi seqüestiado de sua cas~ e decapitado. 
O crime do vereador de Coqueiro Seco teve todos os requintes 
da selvageria mais brutal. O corpo foi deixado em RilJ_eirão, 
no Estado de Pernambuco, a 170 Km de Mãceió. A-cabeça 
jogada no Municfpio de Xexéu, a 50 Km de distância, numa 
clara tentativa de-dificultar a identificação do cadáver, que 
só foi possível pela arcada dentária. = .. _ 

Suspeitos do crime de São Miguel dos Campos: desafetos 
políticos da última campanha eleitoral, em que Marcelo Lessa 
fazia oposição ao candidato ,do Governo do Est_ado. 

Suspeitos do crime de_ Çoqueiro Seco: polícütis da Polícia 
Militar de Alagoas, além do atual Prefeito. 

Nesse quadro de horror, a incompetência do Governo, 
aliada a sua cúmplice omissão - declarações do Governador 
do Estado a respeito: "Nada temos com isso" .. -~ 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, éotãq grave o __ quac:I~o __ g_ue 
a Ordem dos Advogados do Brasil, secção de Alagoas, empe
nha-se, agora, em mobilizar as forças vivas do Estado e da 
Nação, numa cruzada cívica contra a violência e, sobretudo, 
contra a impunidade. A OAB chega ao extremo de querer 
pedir intervenção federal no Estado, tão grande a insegurança, 

tão_ grande a descrença em providência do Governo Estadual. 
Há pouco mais de um ano, fOi metralhado em Alagoas 

o___Diretor da Polícia da Capital, delegado Ricardo Lessa, por 
sinal primo dO candidato agOfa marcado para morrer, em 
São Miguel dos Campos. -

As circunstâncias que envolveram o crime dão-lhe uma 
inegável dimensão política, que se sobrepõe, indesmentível, 
à sua natureza pOliCiaL O Delegado fOi -morto às vésperas 
de elucidar, por coinpleto, assassinatos que envolviam supos
tQs jntegrantes do crime organizado. Pior ainda, ao clamor 
popular que se segUiu ao fuzilamentO do Delegado, estol!
raram denúncias de que a morte fora tramada pelo próprio 
sindicato do crime. 

O inquérito indiciou niuita gente, quase todos os policiai_s 
militares, a começar por um major que detém cargo de con
fiança e de comando na estrutura da Polícia Militar de Ala
goas. 

Sr, Presidente, Srs. Senadores, todos parecem saber no
mes, sobr_enomes, cargos e patentes de todos os envolvidos. 

. .-Todos parecem saber, mas todos sabem. temer! .. 
-, A Presidência desse inquérito, vale lembrar, foi decidida 

por um sorteio, porque nenhum policial quis assumi-la espon
taneame!).te. Desapareceram ou silençiaram ~s testemunhas. 
O Delegado Ricardo Lessa, são hoje os policiais que o confes
sam, era o único a não temer, nem as ameaças dos poderosos, 
nem os poderes dos criminosos. A perplexidade, por isso mes
mo, aumenta na razão da consciência de que o mais destemido, 
e por isso presumivelmente o mais prOtegfdo, tombou sem 
proteção. A- quem recorrei? É o que se pergunta diante da 
angústia de um silêncio sem resposta. Há, por isso, medo 
nas ruas da minha terra. Há pavor, Sr. Presidente, no sem-
blante do meu povo! - · -· · 

O Governo de Alagoas jamais demonstrou disposição 
de apurar esse crime eni toda a sua dimensão, que se prenuncia 
escabrosa, o que hoje deixa o Estado virtualmente manietado 
pelo crime organizado. Faltou ao Go.vemo de Alagoas a cora
gem de colocar na cadeia todos os verdadeiros executores _ 
e mandantes, o que representou e representa uma triste conde
nação para os-alagoanos e para· o -próprfo-Governo.-o povo 
de minha terra está condenado à insegurança e ao medo. 
Mas o GoverD.o, este se condenará, ele pi:óprio, aci-prematu:fo 
e_inglório fim. O Governo Geraldo Bulhões se encerrará, 
agora, prematuramerite, mas em definitivo, por" sUa -capitü-
laç~o diante das quadrilhas do crime de aluguel, desde o princí
pio, desde o crime de Ricardo Lessa, a quem muitos otitrOs 
se seguiram. Não haverá alternativas, infelizmente. Ou a apu
ração decente. ou a capitulação humilhante, com a insegu-
rança aterrorizadora! -- -

Os crimes de sangue, os crimes de omissão que s.:~.codem 
Alagoas só' abrem em nossa alma_ de cidadãos a ferida de 
uma só- conclusão: apodreceu o esquema policial de Alagoas. 
Avolumam-se críticas contra-a administração do Comandante 
da Políciã Militar; aumentam aS denúncias de corrupção em 
seu comando; crescem os números de crimes atribuídos a 
policiais militares - assaltos, assassinatos e homicídios 4e 
aluguel. Pior, muitos dos que antes foram demitidos são agora 
reincorporados à tropa da Polícia Militar de Alagoas. -

Os fatos enfraquecem nossa Crença e dificultam nossa 
esperança, mã.s prefiro áinda acreditar em que o Governo 
do Estado não se humilhará diante de quadrilhas nem se ajoe
lhará diante da impunidade. Esperamos que O Governo de 
Alagoas não abdique de seu próprio mandato nem hipoteque 
ao crime organizado a legitimidade que lhe deram as umas 
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e a esperança de tranq üilidade que lhe exigem todos os ·alagoaR 
nos. 

Esperamos, por fim, que õ mandato çlo Governador de 
Alagoas não seja prematuramente encerrado por bandidos. 
Será o extremo sofrimento e a suprema humilhação para o 
Estado de Alagoas, depois de ter sido acoimado de República 
da Corrupção, virar territ6rio de criminosos impunes e de 
bandidos todo-poderosos! 

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

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Ney Suassuna. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB - PB. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, ontem houve uma entrevista coletiva das vá
rias lideranças nordestinas com o Presidente da República. 
Estavam presentes os Presidentes da Câmara e do Senado, 
líderes dos vários partidos~ Governadores dos Estados nordes
tinos, o Superintendente da SUDENE, Parlamentares e repre
sentação dos trabalhadores. 

Todos esses clamavam pela urgência de providê~das em 
relação à seca, uma seca que estava preVista 'peJo INPE há 
três anos em seus relatórios; uma secá da- qti3l, apesar das 
informações técnico-científicas, todos descriam, principalmen
te as autoridades governamentais. 

Sabemos que o Presidente Itamar não teve tempo sequer 
para se inteirar com profundidade dos problemas da Nação 
-tomou posse há muito pouco tempo. Mas os que o antece
deram, lamentavelmente, não tomaram as prOVidênciaS devi
das, e hoje milhões de nordestinos estão sob_ a inclemência 
de um flagelo que, desta vez, veio em toda a Si.ia intensidade. 

Venho a esta tribuna principalmente para agradecer a 
ação imediata do Presidente da República. Mal tomou conhe
cimento de que inúmeras cidades nordestinas, em vários Esta
dos, estavam sendo invadidas por pequenos produtores, por 
trabalhadores em busca de alimento e água, o Presidente da 

· República sensibilizou-se e imediatamente tomou providên-
cias para agilizar o socorro. · 

Como medida antecessora a essa, haviam feito uma dota
ção, mas uma dotação que não tinha significado: 300 bilhões 
de cruzeiros. - -- · 

Trezentos bilhões de cruzeiros, Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, equivalem a pquco mais de 10 milhões de dólares. 
Daí tirarmos a conclusão de que o Presidente não estava tendo 
as informações ne.cessáriãs. 

Mas, diante da redução dos mananciais·, inclusive nas 
áreas urbanas, para menos de 30%, a maioria das cidades, 
como Fortaleza, tem hoje menos de 30% da água necessária. 
E, se não chover a partir de amanhã, Dia de São José, real
mente estaremos sem grandes esperanças de um pouco de 
chuva, de um pouco de inverno. E regiões inteiras dos Estados
da Paraíba, do Rio Grande do Norte, do Ce3rá, de Pernam
buco, do Piauí, além de uma parcela grande do Maranhão 
e da Bahia, não terão água em quantidade suficiente para 
o abastecimento humano. 

O Presidente, diante dos fatos, das invaSões das cidades 
e da invasão, inclusive, da SUDENE, conclallJ.OU as lideranças 
nordestinas para que estivessem, ontem à tarde, no Palácio 
do Planalto. Ouviu a todos, ouviu sugestões, ouviu o clamor 
dos líderes e dos operários e tomou uma decisão que realmente 
é_ o motivo de meu agradecimentc;>: mandou __ que se quanti
ficasse o que seria o mínimo, uma vez que os cofres do Estado 
estão vazios, e que se trouxesse a ele, ainda ontem à noite, 

essa informação. para que, hoje à tarde, Sua Excelência to
masse, numa reunião ministerial, a providência devida. 

E essa providência, Sr. Presidente, Srs. Senadores, ocor
reu hoje à tarde, juntamente com os trâmites para a agilização 
dessa liberação, que deverá se realizar em prazo recorde, 
através de uma medida provisória. 

Dizia ontem, em pronunciamento diante do Senhor Presi
dente, que, pela primeira vez na história do Congresso Nacio
nal, uma medida provisória estará sendo esperada com muita 
alegria. Sua Excelência, inclusive, depois indagou dos líderes 
do Congresso se seria agilizada a tramitação dessa medida. 
Tanto o Deputado Inocêncio Oliveira, como o Presidente 
desta Casa, Senador Humberto Lucena, afirmaram, em con
junto com as lideranças partidárias, que agiríamos com a maior 
rapidez. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, queria dizer da minha 
satisfação de ver o funcionário máximo da República preocu
par-se com a tragédia que está acontecendo no Nordeste. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Senador Ney Suassuna, V. , 
Ex~ permite-me um aparte? 

·o SR. NEY SUASSUNA -Com prazer, ouço V. Ex• 

O Sr. Jutaby Magalhães- Fico feliz de ver V. Ex~ mencio
nar da tribuna a determinação do Presidente da República, 
anunciada hoje, na reunião do Ministério, para que o Presi
dente Itamar, já na próxima reunião da SUDENE, mais uma 
vez, sensível às questões sociais, viabilize um atendimento 
que· ainda não resolverá todos os problemas do Nordeste, 
mas que é muito superior ao atendimento erriergencial, com 
o objetivo de apenas mitigar a fome de alguns nordestinos. 
Por essa razão, fico feliz com o testemunho de V. Ex~ A 
sua manifestação da tribuna deixa bem clara - repitO -
a preocupação do Senhor Presidente da República em atender 
a nossa região. Por isso, felicito~o. bem como o Presidente 
da República. 

O SR. NEY SUASSUNA - Muito obrigado, Senador 
Jutahy Magalhães, pelo seu aparte. 

Eu diria mais: que me sensibilizou a atitude e a sinceri
dade do Presidente da República. Isso me motivou a declarar, 

-na presença daquela autoridade, que, numa hora de depres
são, o Presidente Franklin Roosevelt teve o vislumbre de 
irrigar o Vale do Tennessee e vários outros vales. Essa medida 
foi tão correta que, a seguir, os Estados Unidos se tornaram 
grandes produtores de alimentos, principalmente Dessas áreas. 

Dizia também ao Presidente da República, ontem, nesse 
pronunciamento, que havia sido um mineiro, Juscelino Kubits
chek, que, diante do flagelo da seca, tendo presenciado toda 
aquela miséria, havia criado a SUDENE, e que tínhamos 
a confiança e a certeza de que um outro mineiro - o mineiro 
Itainar Franco - também iria tomar· não só essas medidas 
de curtíssimo prazo - medidas que apenas minonlm o flagelo 
neste momento - , mas medidas de médio e de longo prazo 

- para que transformássemos o Nordeste não na situação que 
hoje está, que é problemática, mas na solução e no grande 
celeiro deste País. 

O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex• me permite um olitró 
aparte? 

O SR. NEY SUASSUNA- Ouço V. Ex' com prazer. 

O Sr. Jutahy Magalhães - V. Ex~ pode ter certeza de 
que o mineiro tem também um pouco de sangue baiano; por 
isso, nós, baianos, congratulamo-nos com V. Ex• Aliás, V. 
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Ex· lembra bem a questão do período Roosevelt, urrt dos 
mais difíceis- por que passaram· os Estados Unidos. Em um 
momento de depressão, como V. Ex~ declarou, ele foi buscar 
soluções definitivas, não só para as regiões atingidas, como 
o Vale do Tennessee e o Vale do Columbia, no Estado de 
Washington, mas- também para o pafs, pcirque aquel3. terra 
-V. Ex~ certame_hte deve ter tido a opq_f!l:lnidade de conhecer 
esses locais, como eu conbeci -é pior do que_ o nosso. ferreno 
do Nordeste. Ainda restam alguns mostruários da antiga Seca 
que atormentava aquela região. Mas, com a construção da 
Grand Coulée, que foi a ·maior Usina· bidrelétrica ·até a construM 
ção de Itaipu, e do projeto de irrigaÇão, aquela região se 
transformou no celeiro mundial de exportação de produtos 
como cevada, trigo e outros. No Vale do Tennesse_~, hOuve 
um trabalho de atendimento de energia, de agricultura 1 de 
transporte fluvial e váriOS oUtros-segmentos da-economia na
cional, num período que, como V. E~ está frisando bem, 
foi o mais difícil para aquela região. Não foram tomad~s provi
dências apenas para mitigar a fome daqueles que estavam 
sofrendo com o desemprego, mas foi dado o emprego para 
encontrar soluções definitivas para um país como aquele, os _ 
Estados Unidos. 

O SR. NEY SUASSUNA- Muito obrigado pelo aparte, 
nobre Senador. 

Concluindo, ainda ontem, eu disse ao Presidente e âs 
autoridades _lá presentes que um grupo de Senadores nordes
tinos havia dado partida à consolidação de tudo o que há 
sobre o. Nordeste e sobre .soluções, para que promovamos, 
com a colaboração também dos Deputados e de todas as auto
ridades nordestinas, um simpósiO-aqui no Congresso Nacional, 
para que essas soluções sejam levadas ao Poder Executivo 
como sugestão. Não pretendemos entregar uma obra pronta 
e acabada, mas um grande indicativo da:f"soluções -de curt01 

médio e longo prazos,__que haverão de transformar o Nordeste 
brasileiro na grande seara deste País. 

Nós temos o sol; nós ~emos o solo. Falta-nos apenas 
a regularidade da distribuição- da água. Mas 4güa também 
temos no São .Francisco; temçs, !JID pouç_o acirrüf, iia Região 
Amazônica e temos no subsolo_. Precisamqs :iJ.penas de enge
nho e arte, para transformar esse manancial bídrico~ nurit ma-
nancial constante, -

O Sr. Têótonio Vilela Filho - Senador Ney Suassuna, 
V. Er' me permite um aparte'? -

O SR. NEY SUASSUNA -Com muito prazer, Senador 
Teotónio VilelaFilho. 

O Sr. Teotõnio Vilela Filbo - Senador Ney Suassuna, 
ouço com atenção o pronunciamento de V. Ex• Sou mais 
do que um curioso, um abnegado dessa causa da seca. Fui 
Presidente da CPJ Mista da Seca, que foi instalada nesta Casa_ 
para avaliar os-prejuízos da_ seca de 1987. Ma_~ lggo ela se 
transformou numa comissão que iria avaliar não somente os 
prejuízos ma_teriais, econômicos, mas também os prejuízos 
humanos, que, estes sim, se revelaram fantasticamente assuS
tadores. A seca que se prolongou de 1979 até 1987, com 
pequenos intervalos chuvosos, matou - e- esse número--foi 
fartamente divulgado pela Igreja, sem neiÍhuma contestação 
- aproximadamente três milhões de nordestinos. E a CPI 
da Seca, Senador Ney Suassuna, depois de caminhar por dezoi
to mil quilómetros de caatinga, colhendo depoimentos de tra
balhadores, produtores_ _rurais, acadÇmicos, professores uni
versitários •. téCriicOS, políticos~ aep_ois de mais de 50 audiências 

públicas, durante um ano e meio de trabalho, juntou um 
farto material. Quero dizer a V. Ex~ que esta Casa. os Anais 
·do. Senado, a Córriissão Parlamentar de InqUérito, que tive 
a honra presidir e que foí instalada para avaliar os -prejuízos 
da seca de 1987, já dispõem de um amplo material, inclusive 
di propostas-óbjetivas e claras a serem tomadas pelo Governo 
Federal, a fim de serem corrigidas essas distorções históricas 
que têm- deformado a realidade do Nordeste. Como V. E~ 
diz, o Nordeste tem tudo para ser uma região-solução e não 
uma região-problema, porque temos, afinal, luz que é a fonte 

~da vida e da energia, e água. Só que a água é mal distribuída, 
é concentrada num período de chuvas. Mas a região do semi
árido nordestino é das mais chuvosas do mundo inteiro. Temos 
água no subsOlo, nos rios perenes; precisamos apenas desen
volver uma política de águas. Quero me congratúlar com V. 
Ex~ neste momento em que o Brasil vive a expectativa, confor
me palavras- do próprio Presidente Itamar Franco, de medidas 
a serem tomadas em duas vertentes: emergenciais, já que 
o homem está com sede e fome - é preciso que haja uma 
medida de emergência para que, de_uma: forma digna, remune
rando o tr3.balho do home~ flagelado pela seca, ele tenha 
condições de passar por esta crise da.emergência- e duradou
rãs, que visem a convivência do homem com a seca. O velho 
Se_nador Teotónio Vilela, meu pai, dizia que o que mata no 
Nordeste não é a seca, mas sim a miséria. E a miséria existe 
antes e depois que as chuvas chegam e só poderá acabar 
quando as estruturas sociais, económicas e políticas, que secu
larmente prevalecem no Nordeste, sejam transformadas. A 
nOssa esperança, o nosso esforço, do roeu Part.ido, o PSDB, 
e de todos Qs_nord~stinos de bo_a-fé é que, agora, o Presidente 
Itamar Franco assuma medidas perenes, que se_ desdobrem 
para o futuro do semi-árido, com a transparência e a partici
pação de toda _a sociedade para que, de uma vez por todas, 
a famigerada indústria da seca seja sepultada. Parabéns pelo 
pronunciame_nto e muito obrigado __ a_V. E~ 

O SR. NEY SUASSUNA- Muito obrigado, nobre Sena
dor Teotónio Vilela Filho, pelo seu aparte. 

Encerrando, Sr. Presidente, eu diria que poucos vêm 
para agradecer .. E estou aqui, nesta tribuna, exatamente para 
agradecer ao Presidente da República pela rapidez com que 
tomou medidas emergenciais, com que se condoeu das nossas 
necessidades. Além da gratidão, fica aqui a esperança·de que 
medidas defin_itivas de médio e longo prazos ocorram, porque 
nós do Nordeste não queremos esmolas; queremos trabalhar 
pela grandeza do Brasil, queremos construir um país forte 
e digno, e qUe cada brasileiro possa ter o orgulho de dizer: 
"Este é o m~u paíS, este é o país que lego aos meus filhos 
e aos meus netos". 

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

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 

a pa~av~a ao no~re Senador Francisco Rollemberg. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG (PFL - SE. Pro
nuncia o seguinte_ di_scu~o.) Sr. Presidente; Sr-' e- Srs~ _Senado
res, as cid;ides, semelhantes às pessoas, têm vida~ têm história 
iridividual qUe, -espór3diCaii1ente, emergem à nossa consciên
cia, para nos lembrar a necessidade de cultuar a memória 
histórica. No nosso dia-a-dia, essa presença espiritual da urbis 
parece dorniitar no esquecimento. Caminhamos pragntátíCos 
entre ruas, árvores, casas,-praças~·voltados apenas para nossos 
objetivos sincrônicos. ~aramente nos lem~ramos de _que a 
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placa do nome de uma rua fala historicamente de um herói. 
Olvidamos_que essa praça foi palco de uma importante luta 
nacionalista. Ignoramos, na maioria das Vezes, que aq_uela 
casa velha guarda pedaços de nossa infância ou juventude. 

Por isso, à semelhança do que fazemos em relação às 
pessoas, devemos cultivar as datas marcantes que falam da 
história-das cidades e, conseqüentemente, da história do País. 

Sr. Presidente, Aracaju está aniversariando. É com gran~ 
de alegria que queremos deixar aqui registrada a importância 
desse fato para o nosso EstadC?. Ce~to e trinta e oito anos 
de existência é período significativo para uma cidade do Novo 
Mundo, mas se pensarmos em termos do continente Europeu 
ou do Asiático é apenã.s uma fãse de adolescéncia urbanística. 
Traçando uma "rápida sinopse dessa história, gostaria de relem
brar, Sr. Presidente, que Aracaju foi fundada em 1855, origi
nando-se do humilde povoado de Santo Antônio de Aracaju. 
Enquanto Santo António de Aracaju era uma praia muito 
pouco habitada, São Cristóvão, que era então a capital_ d_a 
Província, caracterizava-se como inóspita e nela não se tinha 
possibilidade de abrigo a ataques pelo mar, vindos de onde 
viessem. Esse e outros motivos, principalmerite de pOtencia
lidade de recursos, pesaram para a necessidade de mudança 
da capital. 

Em 17 de março de 1885 foi efetuada, através da Resolu
ção Provincial n9 41:3,-a ffilldança da capital. Por essa resolução 
o povoado de Santo António de Aracaju foi elevado à cate
goria de cidade, com denominação de cidade Aracaju. No 
artigo 49 dessa mesma Resolução era transferida a capital 
da Província de São Cristóvão para a cidade de Aracaju. 
Assim, Srs. Senadores, pela mesma Resolução; Aracaju foi 
duplamente promovida, a cidade e a capital. O momento 
histórico que presenciou essa mudança caracterizava-se como 
de paz e conciliação e,- ao Ifiesmo tempo, de prosperidade. 
O Presidente da Província - Ignácio Barbosa - enviado 
para o Estado pelo Imperador D. Pedro II, era um homem 
ousado e de visão e teve mesmo de enfrentar alguns protestos 
públicos e representações ao Imperador em razão da mudança 
da capital. 

Logo após a instauração de Aracaju como capital da Pro
víncia foram lá instaladas a Alfândega e a Mesa de_ Vendas 
da Província. Também for~~ inaugura,las uma agência de 
Correios e uma subdelegacia de Polícia. Outra preocupação 
que foi enfrentada com decisão e eficiência foi o da estrutura 
urbanística. A área da nova capital apresentava pântanos e 
charcos carregados de material ~luvional. Os _trabalhos urba
nísticos ficaram sob responsabilidade do capitão engenheiro 
Sebastião José BasOio Pirro. Nesse trabalho o engenheiro 
Pirro lança as linhas geométricas no desenho urbano brasileiro, 
contrapondo-se à irregularidade que apresentavam as cidades 
de então~ que se cónstrufam segundo às condições topográficas 
naturais. 

Com o tempo confirmaram-se as tica:spoteilcialidades 
de Aracaju. Atualmente, Aracaju se constitui _nUm importante 
pólo industrial cercado de áreas marcadas pela produção ali
mentar-agrícola-industrial e têxtil. Não podemos esquecer' 
também o boom do progresso provoca"dõ pelos poços de petró
leo de Canuópolis e dã.-Piãtaforma submarina. -·---

Sr. Presidente, ao homenagear os 138 3nos de Aracaju 
devo confessar que não nasci naquela capital,- pois sou fillio 
de Laranjeiras, mas para lá me dirigi com o objetivo de dar 
continuídade a meus estudos antes de partir para SalvadOr, 
onde me formei em medicina. Voltei para Aracaju onde me 
iniciei na profissão médica. No seio de seu povo generoso 

iniciei minha vida pOlítica nessa cidade hospitaleira. Ainda, 
hoje, Sr. Presidente, tenho minha r_esidência na capital. Ainda, 
hoje, Sr. Presidente, reconheço em suas ruas, praças e praias, 
-hoje_ tão valorizadas turisticamente. ecos dessa fase tão feliz 
de minha adolescência. 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Odacir Soares. 

O SR. ODACIR SOARES (PFL __: RO. Pronuncia o se
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, não 
faz muito, pronunciei-me, nesta tribuna, em favor da continui
dade e da preservação dos bancos governamentais. Foi quando 
tomei conhecimento do noticiário-que dava conta das medidas 
rigorosas que estaríam prestes a ser adotadas, na área econQ
mica do Governo, visando ao saneamento das entidades finan
ceíras públicas. 

Na oportunidade, firmei posição bem definida em torno 
do problema. Apoiava as medidas saneadoras dos bancos ofi
ciais e estaduais, mas sustentava, por outro lado, a necessidade 
de sua existência e da continuidade de suas atividades, de 
vez que eles desempenham papéis insubstituíveis para o desen
vq_Jvimento regional, papéis esses para os quais os bancos 
privados não se sentem nem atraídos nem vocacicrnados. 

Como exemplo de bancos umbilicalmente ligados _ao de
senvolvimento das micro e macro regiões em que atuam, citei, 
não sem conhecimento de causa, o Banco da Amazónia S/A. 
É que, de longa data, tenho sido testemunha do papel rele
vante desempenhado por esse banco em toda a re_gião amazó
nica, Seja ·comO promotor de 9~senvolvimento, seja como 
incentivador da cultura regionãl, seja como símbolo do esforço 
dos amazõnidas para explorar as imensas potencialidades de 
sua região, seja, até mesmo, como ponto de apoio ao-s esque
cidos cidadãos, nas longínquas localidades, onde a presença 
do BASA assume a feição de pionerismo e de espírito desbra-
vador. _ 

É, portanto, com muita surpresa e não sem certa apreen
são que tomo conhecimento das ameaças que andam rondando 
o Banco da Amazónia SI A, ao que parece, em decorrência 
das citadas medidas saneadoras. 

-Entre tais ameaças, destacam-se as que se referem â redu
ção do BASA a um banco de 2• linha, sob o nome de Banco 
de Desenvolvimento, e as que dizem respeito ao propósito 
de fechamento de quarenta de suas agências, com a indesejável 
demissão em massa, de seus funcionários, em hora de crise 
e de recessão. 

Essas ameaças e rumores despertaram tantas e tamanhas 
apreensões entre os Senadores que representam os Estados 
Amazónicos, que estes, independentemente de legendas parti
dárias_, puseram-se acordes em subscrever um dpcumento, 

_ t;to qual solicitam a interveniência do --sr. Senador Pedro Si
mon, J;.íder c;Jo Governo no Senado, junto a Sua Excelência 

·o Senhor Presidente da República, no sentido de que este 
determine que o Senhor Ministro da Fazenda examine detida
mente a situação do BASA, preservando-o e proporcionando 
solução adequada aos problemas que ora agravam sua situa-

_ção. 
_ Sr. Presidente, Srs. Senadores, não me oponho, antes 

pelo contrário, apóio claramente toda medida voltada para 
o saneamento do sistema financeiro público. _ 

S6 não aceito - e para explicitar isto é que compareço 
a esta tribuna - , s6 não aceito, repito, é o aniquilamento 
do BASA, por quanto, na verdade, é esta a única agência 
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com que vem contando os am_a~ónidas, para a d~fesa e o 
fomento de sua eÇ.OI)omia, de longa data, relegada ao esqueci
mento pelo Poder Central. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Concedo 
a palavra ao nobr_e Senador Louremberg NUnes- Rocha. 

O SR. LOUREMBERG NUNES ROCHA (PTB-MT. Pro
nuncia o seguinte discurso.) -Sr: Presidente, S~ e Srs. Se11;a
dores: quero registrar, o que Jaço com muiTa alegria e- orgu
lho, o grande e inegável sucesso alcançado pela XXII EXpo
sição Internacional do Nelore -----:" EXPQlNTEI,.., re_alizada re
centemente na moderna, dinâmica e pTogreSSTSta cidade de 
Rondonópolis, no meu Estado. o Mato Grosso. 

A região de Rondonópolis, dona de grandes e ricas pasta
gens, de enormes plantações, se caracteriza não apenas por 
sua importância geográfica, por ser um põlo para uma zona 
onde os índices de progresso são bastante altos, mas sobretudo 
pelo extraordinário surto desenvolvímentista--que atravessa. 
Terras de agtopecUáiia -muitO forte, ae exCelente produção 
agrícola, seu pólo industrial, que pOde se nivelar sem favor 
algum aos melhQres e maiores de outras latitudes de nossos 
PaíS, produz um considerável e sempre crescente, volume 
de recursos para o tesouro do Estado, ocupa hoje, posição 
invejável no Mato GrossQ. É o segundo maior e mais moderno 
entre nós e esse fato é motivo de orgulho não apenas para 
a população rondonopolitana, mas também para todos nós, 
de outros municípios. Eu, que muito me entuSiasmo com aqui- · 
lo que ati está sendo feito em terinos- de desenvolvimento, 
venho de região próxima, Poxoréo, integrante do grupo de 
municípios daquela zona de influência. --

Durante u_mÇl semana, a pujante Rondonópolis, viu desfi
lar no seu amplo e moderno Parque de E.l'posições, a fina 
flor da pecuária rnatogrossense. A mostra, desta vez, bateu 
tranqüilamente e com folga o recorde de animais comercia
lizados, tendo sido vendidos o expressivo núi:nero de 2.870 
cabeças, que apresentou um faturamento excepcional, 14 bi-

lhões e 800 milhões de cruzeiros. Ao curso dOs três leilões 
-especialiZados, a média obtida na venda de 111 animais puro 
sangue, foi de 44 milhões de cruzeiros, considerada como 
altamente satisfatória pelos organizadores. 

A exposição que contou com a participação de conhecidos 
criadores da Bolívia, México, Argentina e Paraguai, foi pio
movida, num esforço conjugado muito marcante, pela Asso
ciação dos Criadores de Nelore do Brasil, Sindicato Rural 
de Rondonópolis e Lions Clube. . . 

Sr. Presidente, Srs. SenadoreS, quero deixar registrado 
nos Anais desta Casa, os me-us melhores cumprimentos à po
pulação de Rondonópolis, pelo grande sucesso obtido pela 
exposição- e ·aos organizadores da mostra que, diante do êxito 
deste ano, já estão trabalhando para conseguir resultados me
lhores e muito mais expressivOs no evento de 1994. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Esgotada 
a lista de oradores. 

Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar 
os trabalhos, convocando sessão extraordinária a realizar-se 
hoje, às 18h30min, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

. REQUERIMENTO N' 8, DE 1993 

-Votação, em turno único, do Requerimento n9 8, de 1993, 
do Senador Nelson Cáiilei{-0, solicitando, nos termos regimen
tais, a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do editorial 
publicado no Jornal da Tarde. de 12 de janeiro de 1992, 
intitulado "Pena Capital". 

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

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 25 minutos) 

Ata da 31a Sessão, em 18 de março de 1993 

38 Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

EXTRAORDINÁR.lA 

Presidência do Sr. Chagas Rodrigues 

ÀS18HORASE30MINVTOS,ACHAM.SEPRESEN
TBS OS SRS. SENADORES: 

Alfonso Camargo - Albano Franco -' Alfredo Campos 
- Alulzio Bezerra - Alvaro Pacheco -Áureo Mello - Bello 
Parga - Beni Veras - Carlos Patroclnio:... César Dias - Cha
gas Rodrigues - Cid Sabóia de Carvalho - Darcy Ribeiro -
Dario Pereira - Divaldo Suruagy - Eduardo Suplicy - Elcio 
Álvares - Epitácio Cateteira - Esperidiao Amin - Eva Blay -
Flaviano Melo - FranciscO Rollemberg - Garibaldi Alves -
Gerson Camata- Gilberto Miranda- Guilherme Palmeira
Henrique Almeida - Humberto Lucena - Irim1 Saraiva - Ira-

puan costa Júnior- Jarbas Passarinho- João calmon- Joa.o 
França- Joao Rocha- Jonas Pinheiro- Josapbat Marinho
Jose Fogaça- Jose Richa- Josê Sarney- Júlio Campos- Ju~ 
tahy Magalbaes - J uvêncio Dias - Lavoisier Maia - Levy Dias 
- Luuremberg Nunes Rocha- Luurival Baptista- Lucídio Por
teila - Luiz Alberto - Magno Bacelar ~ Mansueto de Lavor -
Márcio Lacerda - Mário Covas - Marluce Pinto - Mauro Be
nevides - Meira Filho - Moisês Abrl\o -.Nabor Júnior- Nel
son Carneiro- Nelson Wedekin - Ney M;ar~nbao- Ney Suas
suna - Odacir Soares - Onofre Quinan - Pedro Teixeira - Ra
chid Saldanha Derzi - Raimundo Lira - Ronaldo Aragao -
Ronan Tito - Ruy Bacelar - TeotOnio Vilela Ftlho - Valmir 
Campelo - Wilson Marti~ 
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A lista de 
presença ac~.a.:::a o comparecimento de 72 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciãrrios riossoS-trabalhos. 
Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo_ Sr. 

19 Secretário. 
É lido o seguinte 

PROJETO DE LÉI DOSÉNADÓ N• 28, DE 1993 

Regulamenta o § 7~ do art. 226 da Constituição 
Federal e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art.-·1<? O planejamento familiar é assegurado a todas 

as pessoas, observado o disposto nesta Lei. 
Parágrafo único. Entende-se por Planejámento familiar 

o conjunto de ações de atendimento à saúde reprodutiva, 
que assegurem direitos iguaiS de constituição, limitação ou 
aumento da prole, pela_ mulherJ_pelo homem ou pelo casal, 
desde o início da vida reprodutiva. 

Art. 29 As ações de atendimento à saúde reprodutiva 
serão promovidas no âmbito da atenção integral à saúde da 
mulher, do homem ou do casaL 

Parágrafo único. As açõe:S a que ·se refere o caput deste 
artigo náo poderão ser promovidas com o_P:jetivos de redução 
ou expansão demográfica ou étnica, vedada qualquer forma 
coercitiva por parte de instíti.lÍçóes públicas ou p"rívadas;. 

Art. 3" É dever do Estado, por meio do Sistema Unico 
de Saúde - SUS -, prover meioS e recursos iriformatjvos, 
educacionais, técnicos e científicos -que assegurCm o atendi-
mento à saúde reprodutiva, mediante: _ _. _-

Art. 8" 
cação. 

Art. 9• 

Esta Lei entra _em vigor na data de sua publi-

Revogam-se as disposições em contrário. 

Justi~~aç~o 

A Constituição Federal consagra, como direito do casal, 
a livre decisão sobre planeji}mento familiar, respeitados os 
princípios da dignid~de humana e da paternidade responsável. 
Tambem estabelece como dever do Estado prover recursos 
educacionais e científicos para o exercício desse direito, ·ao 
mesmo tempo em que veda qualquer ação coercitiva por parte 
de instituições públicas ou privadas. -

Bastante clara no enunciado do direito, a norma constitu
cional nada esclarece sobre a forma como o Estado fornecerá 
os recursos_ necessários para assegurá-lo. o· Projeto de Lei 
ora apresentado tem por finalidade preencher esta lacuna, 
ao indicar que as condições e recursos informativos, educaciO
nais, técnicos e científic9s para o exercício desse direito serão 
providos pelo Sistema Unico de Saúde- SUS -:-, conforme 
determina a Carta Maior, em seu artigo 198: 

"Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde 
_ intçgram uma rede regionalizada e hierarquizada- e 
__ cOnstitue_m um sistema único, organizado de acordo 
com as seguintes diretrizes: 

I - ........................ ~ .......... ~--··"~.o .. , ........ , .. 
II- atendimento integral, co·m- prioridade para 

as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviç9s 
" .- assís~e~ciais; 

••••••••••••••••••••• ç .. ·········-·~--• ..-.......... - ••••• e::.~;;:-•• -.-.-. 

I- disponibilidade a -todos os i~tere_ssa_dqs de informa- O Projeto inova, a-o interpretar o CoD.ceitO de planeja-
ções e orientações médicas, científiCas e técnicas, _isentas--de mento familiar de forma ampla, incluindo em suas ações o 
caráter propagandística, relativas aos vários- aspectos da saúde atendimento â saúde reprodutiva, no âmbito da atenção inte-
reprodutiVa, incluindo: - - gral à saúde da mulher, do homem e do casal. Também inova 

a) orientação e aconselhamento sobre sexualidade. ao vedar que se relacionem essas ações a objetivo~ de r~d~_ção 
b) orientação e informações sobre os vários métodos cOn- ou expansão demográfica ou étnica.- -- - - ---- - -

ceptivos e contraceptivos, incluindo infOrriülçóes sóbre contra~ A interpretação mais ampla do conCeito de planejamento 
indicações e riscos de cada procedimento; familiar fundamenta-se na forma constitucional acima citada, 

II -acesso aos serviços da rede pública e da rede privada em especial o inciso II, bem como no artigo 196, que dispõe: 
vinculadas ao Sistema Único de Saúde, para fins de atendi-

uArt. 196. A saúde é direito de todos e dever menta e acompanhamento médico aos usuários de métodos 
conceptivas e contraceptivos. do Estado, garantido mediante políticas sociais e eco-

Art. 4~' É permitida a esterilização voluntária, por-il,-é- nômicas que visem à redução do risco de doenças e 
todo aprovado pelo MiniStétiõ da Saúde, desde que ba$eada de outros agravos e ao acesso uniVersal e igualitário 
em consentimento expresso _por pessoa dvilriiente capaz: - ~ãs ações para sua promoção, prot~ção e recuperação." 

ParágrafO único. -Em caso de incapacidade por interdi- Essa interpretação leva em conta também que a sexuali-
ção, o consentimento previsto no capnt deste artigo será supri- dade não se manifesta apenas no âmbito do casamento, mas 
do pelo representante legal da pessoa incapaz. em váriOs momentos de nossa vida. Quando mal orientada, 

Art, 5"' São veda(fõs: como ocorre principalmente na adolescência, conduz a preco-
1-qualquer tipo· de indução à pessoa para que se_sub- ces e.indesejadas gravidezes. __ _ 

meta à esterilização; -- A falta de orientação, informações e meios quanto aos 
II- a exigência de atestado comprobatório de esterili- vários aspectos da saúde reprodutiva é, sem dúvida, o grande 

zação para quaisquer fins. _ respo~_sáyet também pelos altos índices de mortalidade mater-
Parágrafo único. Constitui crime exigíf, mediante coa- na, que ocorre durante a gestação, parto ou puerpério, até 

ção, esterilização para quaisq_UeYfinS. - quarenta e dois dias após o parto. Dados apresentados por 
Art. 69 Para fins de- fiscalização, as unidades de saúde especialistas, como o Professor Ruy Laurenti, ViCi-Reitor 

deverão encaminhar ao-órgão municipal de direção do SUS da Universidade de São Paulo - USP -, indicam que no 
notificação sobre as esterilizações que realizarem. Brasil morrem cerca de cento e cinqüenta· mulheres, para 

Art. 7o O SUS deverá promover o treinamento de re- cadaçen_:I_milnascidosvivos.Nospaísesdesenvolvidosmorrem 
cursos humanos, com ênfase na capacitaçãode pessoal té-cnico, cinco a seis mulheres para cada cem mil nascidos vivos. De 
visando à promoção de aç6es de atendime:qto à saúde repro~ cada cem mortes maternas, onze decorrem de aborto.- Outra 
dutiva. importante causa de morte é a laqueadura tubária, um tipo 
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de esterilização cirúrgica usada indiscrimiitadamente pelas mu
lheres como métod_o anticoncepcional definitivo. 

É lido o seguinte 

Cláudio Basdaum, obstetra e professor doutor na Univer-
sidade de campinas, UNICAMP, afirma, com base em estu-· REQUERIMENTO N• 257, DE 1993 
dos, que noventa e cinco por-cento das laqueaduras tubárias Nos termos do art. 216, IV, do Regimento Interno, re-
são feitas no pós-parto, momento menos indicado para a ope- queira ao Ministério da Fazenda para que, junto à Presidência 
ração. Essa cirurgia é o método mais danoso _e prejudicial da Caixa Económica Federal e Banco do Brasil S/ A, prestem 
para a mulher, pois além de provocar distúrbios funcionais as seguintes informações e docuinentos: - --
e psíquicos, vem sendo, em cinqüenta por cento_ dos. casos, -1_. Nos últimos 180 (cento e oitenta) dias, o Estado de 
a causa dos problemas que geram a necessidade da total retira- Pernambuco, os Municípios pernambucanos, as estatais e em
da do útero, histerectomia. presas particulares pernambucanas que prestam serviço ao 

A esterilização é·o_segundo método antic_oncepciOOal usa- Governo Federal receberam verbas e/ou pagamentos? Nomi
do pelas mulheres brasileiras, perdendo parã. ·a pílula, tomada nar. Data dos recebimentos e quantias. 
geralmente s~m as precauções necessárias e sem. o_ devido _ 2. Nomes dos MuJ::ticípios, estatais e empresas particu-
acompanhamento médico. __ _ --lares que prestaram serviço aO Governo Federal e dele recebe-

O aborto, usado como última alternativa p3ra interrom- raro verbas e/o_u_-pagarnentoS: do Tesouro Nacional. 
per uma gravidez indesejada, continua sendo tabu em nosso 3. Cópia das certidões negativas do INSS_ e FGTS, des-_ 
país, apesar de_ ser feito por elevado número de mulheres _ses entes públicos que receberam ãs verbas federais .ou_ paga
que, além do sofrimento físico, psíquico e moral, sofrem a mentes. 
ameaça da criminalização da lei, quando, ao contrário, estão 4. Esses e:nt_~s públicos ou empresas têm apresentado, 
a necessitar de amparo, orientação e compreensão. de noventa em noventa dias, CeJ1idão de Regularidade de 

Pesquisas_e estudos realizados junto a mulheres em vários -seus pagamentos ao INSS e ao FGTS? 
cantos do País, principalmente em São _Paulo, demonstram 5. Gentileza enviar-nos· cõpiã.s das Certidões de Regula
que um traba_lho consciente d.e planejamento familiar pode ridade que tanto o INSS, comO o FGTS fornecem às-empresas 
diminuir os índices de esterilização e de -ª-horto, por meio particulares, com a data_ e o mês quando foram apresentadas 
da orientação, informação e conscientização das mulheres, à Çaixa Económica Federal, Banco do __ Brasil e o Governo 
dos homens e dQS.C~Ú$.__ ______ __ . Federal, vinculadas com aS-verbas recebidas. -

Por esse_ motivo o Projeto indica, já no art. 3~. qtie o- Justificação 
SUS deverá prover meios e recursos, informativos, educacio-
nais, técnicos -que ãss·egúrettr o-atendimento à Saúde reprodu- Como é do conhecimento geral e, especialmente do Sena
tiva. Esse atendimento se dará mediante o acesso a todos do Federal. como Senador, eu fufQ ãutOi ao Proje_to qe Reso
das informações _e Qos s~rviços necessário.s ~ utiliz;1ção dos lução n~ 66/89, que veio transfonriar-se na Resolução n"' 58/89 
métodos conceptivas e contraceptivos. .. qu~. pioneiramente, tornou obrfgã.t6ri0 a apresentação de cer-

Embora permita a esterilização voluntária, por método tidões negativas- do INSS e FGTS, para qualquer transação 
aprovado pelo Ministério da Sa:iíde, o l'iojeto só admite a financeira com o setor público. 
esterilização expressamente consentida pela pessoa interes- O ·me_u objetivo, endOssado por esta Câmara Alta do 
sada, desde que esteja no pleno exercício de sua capacidade Parlamento Nacional, foi de preservar o rriiilguado dinheiro 
civil. O consentimento poderá se·r suprido pelo ·representante do trabalhador e contribuir para sanear as finanças de previ-
legal, apenas nos casos de incapacidade por interdição. dência social. 

O Projeto veda_ e define como crime de cqação a indução Ocorre que~ não obstante esta obrigatoriedade legal, fui 
à pessoa para que se submeta à esterilização. Do mesmo modo, informado de "que está ocorrendo uma ~\:'alanche qe _falsifica
veda a exigência de atestado de esterilização para quaisquer ções dessas certidões, em quase todo o Brasil. 
fins. - - - - - -- __ Como Senador pernambucano quero ver como andam 

Estabelece ain-da, para fins de controle e fiscalização, as coisas na minha Casa. Posteriormente, partirei para fisca
que as unidades de _saúde ~ncamin,he~ a.o órgão munic.ipal lizar os demais estados e municfpios. 
de direção do SUS notificaçãO sobre as intervenções que I;eali- Creio que estarei prestando, com este requerimento de 
zarem. informações, um relevante_ serviço ao_Ooverno, aos_trabalha-

Finalmente, para assegurar a execução das medidas pro- dores e ao Ministério da Previdência, especialmente aó_s_apo
postas, determina ao. SUS_ ~que promova o treinamento de sentados e contribuintes da Previdência Social, que devem 
recursos humanos nessa área, com ênfase na capacitação de se interessar pelo assunto. 
pessoal técnico. -Finalmente, quero acrescentar que esta é, também, uma 

Na certeza de que meus ilustres pares nesta Casa saberão preocupação do Senado Federal, porquanto, a ele, como iro
reconhecer a importância e a oportunidade da proposição. posição constitucional, cabe, privativamente, dispor sobre dí
contamos com seu apoio para que seja integralmente apro- vida pública e fiscalizar, com mais cuidadó, os ã.tos dq_poder 
vada. _ público relativos a essa atribu_ição privativa. 

Sala das Sessões, 18 de março de 1993.- Eva Blay, Sena- Sala das Sessões, 18 de março de 1993. -Senador Ney 
dora. Maranhão, Líder do PRN. 

(A Comissão de Assuntos Sociais- decisão termi
nativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O projeto 
lido será publicado e remetido à Comissão coinpeterite. 

Sobre a mesa, requerimento que será lldo pelo Sr. P 
Secretário. -

(Ao exame da Mesa Diretora.) 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O requeri
meil.to lido será despachado à Mesa para decisãO, nos termos 
do inciso III do_ art. 216 do Regimento Interno. _ 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos jJefO Si". 
!• Secretário. 
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São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 258, DE 1993 

Requeremos ur'gência, nóS' teirnOs dO ari:. 336", alínea c, 
do Regimento Interno, para o Ofício "S'~ n'! ~.de 1992 (Ofício 
n" 01024/92 na origem), do Senhor Prefeito Municipal de Curi
tiba, propondo ao Senado Federal seja autorizada a Prefeitura_ 
Municipal de Curitiba (PR), a contratar operação de_ crédito 
na valor de US$30,000,000.00 (trinta milhões de dólares), 
destinados a financiamento de projetas de interesse_ do muni
cípio de Curitiba. 

Sala das Sessões, 18 de março de 1993.- Jonas Pinheiro 
- Elcio Álvares - Mauro Benevides - Magno Bacelar. 

REQUERIMENTO N• 259, DE 1993 

Requeremos urgência, nosle"J:'irios do ait~ ":336, C, -do Regi
mento Interno;-para-o Projeto de Resolução n" 21, de 1993, 
que autoriza a Prefeitura Municipal de Concórdia, em Santa 
Catarina, a realizar operação de crédito no valor de três bi
lhões, quatrocentos e quarenta e seis milhões e setecent_os 
mil cruzeiros, junto ao Banccí de Dese_nvQl~i111ento do Estado 
de Santa Catarina SfA-BAD:ESC, Do âmóftO do Programa 
de Apoio aos Municíp_ios de Pequeno Porte do Estado de 
Santa Catarina-PROURB. 

Sala das Sessões, 18 de março de 1993.- Epitácio Cafe
teira- Mauro Benevides- Jutaby Magalhães- Louremberg 
Nunes Rocha - Ney Maranhão. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Os requeri
mentos lidos serão votados após a Ordem do Dia, na forrria 
do art. 340, inciso II, do Regimento Interno. 

Passa-se à · 

ORDEM DO DIA 

mortes pela Polícia, ao enfrentá-los. Está se matando a torto 
e a· direito no Brasil. 

livremos, afinal, a cara dos polícias e dos assassinos pro
fissionais. Pasmemos, entãol É o cidadão c_omum quem está 
matando, e matando muito. 

Para isso, no entanto, é preciso que tenha com o que 
matar- a arma. Perguntamos, então, que facilidades novas 
surgiram para que tanta gente passe a tet o direito de comprar 
e fazer uso de armas adquiridas, legalmente ou não, em casas 
espeCializadas neste ramo de comércio. 
_ Outra constatação - a da falêncü\ dos órgãos de segu
rança pública. Não tem, é a verdade, como defender-se o 
cidadão comum, senão com os seus próprios esforços. Às 
vezes, mata por motivos fúteis e até por medo; raramente 
por motivos consideráveis. Ignorando a existêncüllie um siste
ma de leis, da Justiça colocada acima de nós todos, das autori
dades responsáveis por sua manutenção. 

Enquanto isso,discute-se a implantação da pena de morte 
no País. É clarO que se trata da pena ~ominad~ _ao final de 
um processo_criminal judiciário. Pois que a outra, a informal, 
jáde há muito foi implantada entre nós. Bastando ler as 
páginas policiais dos jornais para verificãr sua existência. 

Sempre nos posicíçm3.Il).OS ~ontra a-pena de mç.rte. ;Não 
ii'e":rilos, aqui, n!-cõrrer aos grandes penalistas que já demons
traram, a sobejo, sua inutilidade na luta contra o crime. Somos 
intransigentemente a favor de uma política de repressão pre
ventiva. A começar pela reformulação de todo o processo 
penitenciário brasileiro. porque nossas prisões fUricioriam co
mo verdadeiras escolas do crime, com cursos de mestrado, 
doutorado e tudo mais, para criminosos. 
- Não há por-que alegar que em outrC?~ países a pena de 
morte ainda existe. Como- é _o caso de alguns lugares dos 
Estados Unidos. Nem aSSiln o número de crimes punidos por 
tal tipo de pena diminuiu por lá. Seria a pena de morte inacei
tável como instrumento_de defesa da sociedade. Antes dela, 
porém, esta defesa deverá estar a cargo dos órgãos de segu
rança pública. E ta-mbein-dos órgã9s responsáveis pela política 
económica de url). país onde doentes se vêem forçados a ingerir 
remédios para cavalos em vez dos remédios de que necessitam, 
somente porque os remédios para cavalos são mais baratos. 

Item 1: Antes de instituir a pena de morte, oficialmente, cabe_, 
Votação, em turno único, do Requerim~.n~o n" 8, d~ 1993, ao nosso ver, aos dirigentes do País acabar- com a pena de 

do Senador Nelson Carneiro, solicítando, nos termos regim~n- morte extra-oficial que já vigora entre nós. Imaginemos que 
tais, a transcrição, nos.Anais do Senado FedCral, do editorial os presos pelos crimes hediondos de agora, em vez de recolhi-
publicado no Jornal da Tarde, de 12 de janeiro de 1992, dos à prisão, fossem entregues à população ... Seriam lincha-
intitulado .. Pena Capital'~· dos, mortos, trucidados. Esta seria a reação do povo, aplican-

Em votação o requerimento. do, por contra própria, a pena que julga merecer tais crimino-
Os Srs. Senadores que o aprovam queíram permã:necer sos. Adeus, Justiça! adeus, teorias do crime! Adeus, lei de 

sentados. (Pausa.) Deus! E viva a lei da selva, própria ~omente para os animais! 
Aprovado. _ -· -·- ___ -·Acordemos em nós o homem que somos, se é que ainda 
Aprovado o requerimento, será feita a transcrição solici- há tempo! 

tada. Há quase 9-0 anos, em 1907, um professor_ de Direito 

É A SEGUINTE A MATÉRIA CUJA TRANS-
CRIÇÃO É SOLICITADA: . 

PENA CAPITAL 

A dar crédito ao noticiário de uma emissora de televisão 
em recente programa nacional, o número de mortes por assas
sinatos praticados por pessoas que não são marginais é maior 
do que o causado por criminosos profissionais somados às 

na Bahia, Antônio Moniz Sodi:é de Aragão, publicou um 
livro, que se tornou clássico, sobre o Direito Penal no Brasil 
- A-s- três escolas penais. Nele analisou o que se pensava 
naquela época sobre o crime, a responsabilidade penal do 
criminoso e, principalmente, sobre a penalidade como um 
dos meios de defesa social. Esse seu estudo, apesar do tempo 
decorrido desde o seu surgimento. não perdeu a atualidade. 
Não há, em qualquer momento, em seu texto, indicação a 
favor da aplicação da pena de morte como solução para a 
criminalidade. Torna-se enfático quando es_creve~ "Mais do 
que a punição do delinqüente, vale prevenir o delito pela 
supressão das causas que o produzem". Não conhecemos, 
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pOrém, no Brasil, qualquer projeto que trate desta preVenção; 
ao menos, projeto que se possa levar a sério. 

Crimes hediondos estão _a acontecer a cada d.ia._ Quando 
neles são envolvidos personagens acima do povão, pessoas 
que, por motivos sentimentais, inquietam os p-adrões emocio
nais do público, como por exemplo o de uma atri~ de televisão 
ou o_ da menina seqü_esttada e morta em Belo Horizonte, 
eles crescem -em sua avaliação e fazem nascer a revolta -
e essa revolta leva a pensar. imediatamente, na pena de morte, 
como solução. Mas em _lugar nenhum do mundo a pena de 
morte serviu coroojnstrumento eficaz para impedir repetição 
de crimes desse tipo. Sua--iiteficiêD.da éCõffstãtaâa por quase 
todos os penalistas do mundo inteiro. Quando deixa, porém, 
de existir segurança pública, quando o cidadão se vê sozinho 
frente ao perigo que ameaça a si e a sua faroília,_não é preciso, 
então, que haja ou não pena de morte autori~adÇt por lei. 
Mata-se, com a lei ou contra ela. Questão de preservação. 

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

Passa-se à votação do Requerimento n"' 259!93, de urgên
cia, lido no Expediente, para o Projeto de Resolução n"' 21, 
de 1993, referente a operação de crédito a ser contratada 
com a Prefeitura Municipal de Concórdia, SC. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) · · · · 
Aprovado. _ 
Aprovado o requerimento, a matéria a que se- ieferefigu

rará na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subse
qüente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Passa-se 
agora à votação do Requerimento n" 258/93, -de ui"gência, 
lido no Expediente, para o Ofício n!> S/85, de 1993, referente 
à operação de crédito a ser contratada com a Prefeitura Muni
cipal de Curitiba, PR. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa_) . . . .. . 
Aprovado. _ 
A matéria a Que se refere figurará na Ordem do Dia _ 

da segunda sessão ordinária subseqüente. 

O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Louremberg Nunes Rocha. 

O SR. LOUREMBERG NUNES ROCHA (PTB - MT. 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Presidente, S~ e Srs. Sena
dores, ele era íntimo do grande filósofo português Albino 
Forjaz de Sampaio, o maldito autor das famqs_as, "Palavras 
Cínicas"; Luiz de Camões, o consagrado Camões, e toda a 
saga de .. Os Lusíadas", também era frequentador assíduo 
de sua prosa fácil, ágil, sempre atualizada, que ia de um extre
mo ao outro da_ literatura portuguesa, da cultura luso-bra
sileira. Bocage, com a sua atribuída ferinidade, entrava e 
saia com grande facilidade nas suas ilustrações. Sem ser, efeti
vamente, um erudito, um grande cultor das letras, Jubal Mar
tins Siqueira, uma doce e divertida figura, fê!Zia parte, sem 
favor algum, da tradição de minha cidade, de minha infância, 
de minha juventude, em Poxoréo, no Mato G!osso. 

Juba! Martins de Olivei.ra, o alegre Juba! de todos nós,. 
morreu esta semana. Foi sepultado onde natur_al_mente queria 
ser, na nossa cidade natal. E lá descansará. 

Líder garimpeiro, desbravador de garimpos, nuDia éPoca 
que isso tinha um muito de aventura e pouco de investimento, 

mantinha, essencialmente por suas. notáveis qualidades huma
nas, com grande eficiência, ampla, e quase paternal, liderança 
entre os trabalhadores, vindos de todas as partes, de todos 
os segmentos sociais, de todas as_ religiões, de todas as filoso
fias, das lavras do Mato Grosso. Ele era, naturalmente, um 
perfeito condutor de homens, náto-na liderança, e só utilizou 
esta notável qualidade em benefício de sua comunidade. 

Alegre, de convívio fácil, de gestos largos e muito genero
sos, ele personificava, coirio ningUém, com eficiência, o tipo 
padrão de uma geração de gente que parece ter sido feita 
de ferro e aço. Imbatível! Sincero antes de qualquer coisa 
e, _disto tenham meu testemunho pessoal: amigo de seus ami
gos. Estes, para esta notável figura, nunca tinham defeitos. 
Eram só pureza. 

O espírito elnpfeendedor, aliás, está firmemente arraí
gado na tradição de sua familia. Seu pai Joaquim Martins 
Siqueira, foi um dos grandes desbravadores da região de Poxo
réo e outros locais do Estado. Nesse tempo, Mato Grosso 
necessitava mesmo de grand!!S e corajosos desbravadores. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero deixar registrado 
nos Anais desta Casa, o que faÇo 'cbin gr3.ridé triStez-a, o meu 
maio,r pesar pelo falecimentO do saüdoso Jubal :M;a.rtins SiqUç:í
ra. A sua numerosa e unida fa~fl~a a certeza de que seu 
falecimento foi uma grande perda para todos nós. Toda a 
região de Poxoréo eStá de luto: · -

Muito obrigado. 

_ O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Teotônio Vilela. 

O SR- TEQJ'ONIO VILELA (PSDB - AL. Pronuncia 
O seguinte discufsO. Sem revisão do orador.) -Sr. P.reSidente, 
Sr" e Srs. Senadores: 

Recentemente li artigos de grande lucidez e clareza, rela
tivos a um tema a que me tenho dedicado nesta casa: a Inatriz 
energética brasileira e sua matriz de preços associados, 

Nesse artigo, imparcjal, escrito por uma liderança de um 
setor que tem tido um ielaciOnamerttO difícil com a Petrobrás, 
o setor do álcOol, está exposta de forma clara o- caminho 
suicida que essa Estatal vem sendo obrigada a trilhar. 

A herança do Governo Collor para o setor energético 
foi terrível. E, com um3 dedicação louvável, o Ministro Pau
tino Cícero v~i_n_ obtendo importantes vitórias para que o setor 
energético brasileiro volte a alavancar o desenvolvimento do 
país e, mais ainda, se tome um indutor de eficiência ein Uma 
sociedade habituada a viver segundo a lógica do desperdício. 

Destaco aqui a recente extinção do regime de remune
ração garantida do setor elétrico, que promoveu desperdícios 
e contribuiu para o déficit público do Brasil. 

As condições para o equacionamento desses problemas 
do setor energético estão criadas: temos um Governo l?~m 

c intencionado, sério; e uma consciência de que nãO -é atraVés 
de conflitos que os resolveremos. e sim através de uma gr,!_~de 
somatória de esforços. 

Peço a atenção desta Casa para os graves fatos relatados 
no artigo que, -certamente, levarão a Prtrobrás e todo o setor 
de combustível a uma situação catastrófica, se providências 
imediatas não forem adotadas. 

Diante do exposto, soliciiÕ ã transcrição, i:Jos Anais do 
Senado Federal, do artigo "Um Alerta ao Presidente Itamar 
Franco", de autoria desse grande brasileiro, que sabe aliar 
uma grande capacidade técnica com uma prf.,funda visão social 

_da realidade bra~Heira, Lamartine Nav..orro Júnior, publicado 
na coluna '~Opinião Econômica", da Folha de S. Paulo, de 
11 de março de 1993. · · 
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. TEOTÓ
NlO VILELA EM SEU DISCURSO. . 

Folha de S. Paulo, Ifde março de 1993. 
dinheiro 

OPINIÃO ECONÓMICA 

UM ALERTA AO PRESIDENTE ITAMAR FRANCO 

Lamartine NavarrO Jr. 

Na realidade, tudo ocorreu como se o petróleo nacional, 
cuja extração custa cerca de US$8 o barril, tivesse sido vendido 

·por US$8,5 o barril em 92 e por US$9,8 o barril em 91. 

_....-, . -
~ Rennmrt·.a:ç.io ~ Niv..,.l d~ : Prt"\O f 

.. clo P'"'tnJI~~o _: lnvr.stirnl"nto ·, Public n I 
·: rJa.cionc~J '}---------

US$ 7,50/barril VS$ 0,9 bi a tu~! _ ___; ---------
É preciso que o presidente Itamar Franco e o fnip.!s~~'!- ... 

Pauli no Cícero exaininem ·às j>re'missas qUe" devem reger a 
formação do preço de combustíveis no país. Se iSSo não acon
tecer e os preços continuarem a ser definidos na forma atual, 
a crise que jâ envolve o -sefõrpetróleo e alcooleiro se transfo
mará a curto prazo em caos absoluto. 

.' • ,• ,• •I 

Não é possível que se co-ntinue a definii" O preço ex.:refi
naria de derivados no sentido inverso da lógica. 

Primeiro, define-se o percentUal de aumento no preço 
público sempre considerando o. pr6ximo índice de inflação. 

Em seguida, abatem-se os impostos, os custos e margens 
de revenda e distribuição e o preço à P~ttobrâs acontece por 
diferença. Se esse preço não permite os resultados financeiros 
de que a empresa necessita para se desincumbir da sua missão 
de atender à demanda de combustíveis e resgu~rdar as reservas 
de petróleo, não importa. - -

' ' . . . 
A me_cãnica da-estrt..Jitura de preçOs _p~rm.~te mascarar o · 

resultado económico, com um mágico lançam!!nto nã contabi
lidade, especificamente em contas a reCebei ~0 DNC, cujo 
crescente valor já rrionta a US$4,2 bilhões e para o qual, 
todos estão cientes, não existe origem de recursos p3.ra cober
tura. 

Assim, a Petrobrás apresenta um balanço positivo, man- · 
tém seu crédito internacional, distribui dividendos com caixa 
que não tem e, em contrapartida, cria um problema insolúvel 
para o futuro próxinlo. -E o governo parece crer qUe todO 
o problema reside em aume!J,tar a eficiência da estatal e dimi
nuir o salário dos seus dirigentes. 

A primeira verdade que deve ser considerada é que o 
balanço da Petrobrás não é representativo da sua posição 
financeira real e não exitem ganhos de- eficiência e redução 
de despesas capazes de compensar as atuai_s _ e cumulativas 
deficiências de caixa. 

A segunda verdade explica por que ainda não ocorreu 
desabastecimento de combustíveis. É porque o petróleo nacio· 
nal está sendo queimado a preços vis. 

Em grandes números, a Petrobrás necessita cobrir seus 
custos operacionais, pagar o' petróleo importado, aplicar 
anualmente US$2 bilhões para manter inalterado o atual nível 
de extração, equilibrando com novas descobertas os poços 
em declínio de produção e, adicionalmente, a critério ~~ acio
nista maior, defi.rifr recursos para intensifi~_r- os trabãlhos de 
pesquisa, prospecção e desenvolvimento de tecnologia de ex
tração em águas profnn.--Jas p~ra a.t • ...,der o crescimento da 
demanda e diminui · a dept:ndênda de importação. 

A alternativa ao pettóleo nacional_ é a importaÇao-_e, 
assim, seria lógico qc:::: a PP.trobrás rP::ebesse pelo nosso petró
leo um valor próximo aõ seu valor médio no mercado interna~:· 
cional, que no ano de 92 foi de US$18 o barril. · 

US$12.00/barril 

· US$18,00/barril 
< 

\--

US$ 2.0 bi + li :-o-·;, •• ,Q 

real ; -----------
ÜS$ 3,7 bi + 34.8'>:;1 

real J 

A Petrobrás gera um resultado anual de US$1 bilhão 
nas operações de refino, o que se enquadr~ perfeitamente 
no nível de retorno internacional dessa atividade. A tabela 
à parte já inclui o refino e apresenta o nível final de inveSti
mento para diferentes remunerações do petróleo nacional e 
Oaurttehto real que cada alternativa exigira no preço médio 
ao público. 

Na prática o consumidor foi subsidiado em US$9 ,5 o 
barril de petróleo nacional consumido em 92 e os recursos 
para investir foram de US$0,9 bilhão, valor insuficiente para 
manter inalterados os níveis de extração. 

· Sempre fui e continuarei sendo um crítico severo da Petro
brás. Sou contra sua prepoténCia, seu abuso de poder, sua 
posiçãO de vestal intocável como detentora exclusiva do conhe

- ci~entO técnico sobre -combustíveis no país. Sou contra a sua 
-posição negativa com relação à expansão do uso do álcool 
é "à" Sua falta de respeito pelas norritas do livre comércio, 
qUando atrasa b- pagamento aos fornecedores e se nega a 
ressarcir os_ custos financeiros reais decorrentes. _Tudo isso, 
porém, sáo aspeCtos de menor-~importância qUe podem ser 
corrigidos, se os seus dirigentes assim o quiserem. 

Não invalida os aspectos positivos da suas realizações 
no setor petróleo, sua liderança técnicit na pesquisa e explo
ração em águas profundas e, mais do que tudo, sua impor
~~i~ no desenvolvimento económico, em que participa com 
aproximadamente 6% do PIB. 

A Petrobrás nunca será destruída. O seu processo de 
desenvolvimento é- que está sendo paralisado e o país pagará 
muito caro por isso.--· · _ · -

É urgente que a racionalidade dos custos retome como 
base das estruturas de preço de combustíveis e é mandatório 
qUe o petróleo nacional volte a ser remunerado pelo seu real 
valor. 

O Brasil merece que seu futuro seja resguardado. 

. _ O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Nada mais 
havendo a tratar, a Presidência vai eriCerrar os trabalhos, 
convocando sessão extraordinária a realizar-se, hoje,-às 18h42 
.rnin, neste plenário, Com a seguinte 
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ORDEM DO DIA 
-1-

Votação, em turno único, do Requerimento n~' 117, de 
1993, do Senador Nelson Wedekin, solicitando nos termos 
regimentais, a retirada do Projeto de Lei do Senado n~' 164, 

de 1991, de sua autoria, que isenta as entidades filantrópicas 
declaradas de utilidade pública do pagamento das tarifas de 
energia elétrica. 

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

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 42 minutos.) 

Ata da 321;\ Sessão, em 18 de março de 1993 

3a Sessão Legislativa Orclinária, da 49" Legislatura 

EXTRAORDINÁRIA 

Presidência do Sr. Chagas Rodrigues 

ÀS18HORASE42MJNVTOS,ACHAM-SEPRESEN
TES OS SRS. SENADORES: 

Affonso camargo - Albano Fra!IC9 - Alfredo campos 
- Alufzio Bezerra - Alvaro Pacheco - Aureo Mello - Bello 
Parga - Beni Veras - cartas Patrocínio - César Dias - Cha
gas Rodrigues - Cid Sabóla de carvalho - Darcy Ribeiro -
Dario Pereira - Divaldo Suruagy - Eduardo Supticy - Elcio 
Álvares- Epitácio cafeteira- Esperidil!o Amin- Eva-Blay
Flaviano Melo - Francisco Rollemberg - Garibaldi Alves -
Gerson Camata - Gilberto Miranda --Guilherme Palmeira -
Henrique Almeida - Humberto Lucena - Iram- Saraiva - Ira
puan Costa Júnior- Jarbas Passarinho-:- João catmon- Joao 
França - Joao Rocha- Jonas Pinheiro- Josaphat Marinho
Josê Fogaça- José Richa- José Samcy- Júlio campos- Ju
tahy Magalhães - J uvêncio Dias - Lavoisier' JV!aia - Levy Dias 
- Louremberg Nunes Rocha- Lourival Baptista-Lucfdio Por
tella - Luiz Alberto - Magno Bacelar- Mansueto de Lavor
Márcio Lacerda - Mário Covas - Mariuce Pinto - Mauro Be
nevides- Meira Filho- Moisés Abrão- Nabor Júnior- Nel
son Carneiro- Nelson Wedekin - Ney Maranhão- Ney Suas
suna - Odacir Soares - Onofre Quinan - Pedro Teixeira - Ra
chid Saldanha Derzi - Raimundo Lira - Ronaido Aragi!o -
Ronan ·ma - Ruy Bacelar - TeotOnio VIlela Filho - Valmir 
Gampelo- Wilson Mamns. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -A lista de 
presença acusa o comparecimento de 72 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão .. 

Sob a proteção de Deo.s, iniciamos rioSSos trabalhos. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Sobre a 
mesa, requerimento que ser,á lido pelo Sr. 19 Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 260, DE 1993 

Requeremos urgência, nos termos do art._ 336, "c" do 
Regimento Interno, para o. Projeto de Decreto Legislativo 
n' 91, de 1992 (n' 209192, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo Constitutivo P,o lnst!tuto Interame-

ricano para Pesquisa em Mudanças Globais, firmado em Mon-
teVIdéu, em 13 de maio de 1992. . 

Sala das Sessões, 18 de março de 1993. - Mauro Rene
vides - Esperidião Amin - Ney Maranhão - Jutahy Maga
lhães - Elcio Álvares. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O requeri
mento que acaba de ser lido será submetido à deliberação_ 
do Plenári? após a Ordem do dia, nos termos do art. 340, 
II, do Regtmento Interno. 

Passa-se à -

ORDEM DO DIA 

Item 1: 
Votação, em turno úniCo, do Requerimento n" 117, de 

1993, do Senador Nelson Wedekin, solicitando, nos termos 
regimentais, a retirada do Projeto de Lei do Senado n" 164, 
de 1991, de sua autoria, que isenta as entidades filantrópicas 
declaradas de utilidade pública do pagamento das_ tarifas de 
energia elétriCa. 

Em votação o requerinlento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, o Projeto de .Lei do Senado 

n9 164/91 será assim, definitivamente arquiVado._ 

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

Passa-se agora à votação do Requerimento n9 260/93, 
de urgência, lido no Expediente, para o Prõjetõ de Decreto 
Legislativo n9 91/92, que aprova o texto do acordo co_nstitutivo 
do Ins~ituto Interamerican{> para pesquisas e mudanças glo
bais, firmado em Montevid~u, em 13 de maio de 1992. 

Em votação o requeri.thento. 
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. 
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Nada mais 
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar- os trabalhos, 
designando para a sessão ordinária de am~nhã a _seguinte 

ORDEM DO DIA 

-I-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 5, DE I993 

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

Votação, em turno únicõ, do Projeto de Lei dã Câffiar~ 
n• 5, de 1993 (n• 3.520/93, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que dispõe sobre a vincUlação 
do servidor público civil, ocupante de cargo em comissã6 sei!~ 
vínculo efetivo com a·Administração Pública fede_!:a_l 1 aq Reg!-_ 
me Geral da Previdência Social e dá outras providências, tendo 

-Pareceres, proferidos em Plenário, Relatores: 
-Senador Bello Parga. favorável~ e_f!1~S..!:!_bstituiçãoà Co-

missão de Constituição-, JustiÇa e Cidadania; e · · · 
-Senador Cid Sabóia de Carvalho, favorável, nos ter

mos de Substitutivo que_ apresenta, em substituição à Comis
são de Assuntos Socía1s. -

(Dependendo da votação do Requerim~l!t_o_ no:> 236, _de 
1993, de preferência para votação do Substitutivo sobre o 
Projeto) 

-2-
PROJETO DE LEI DA CÁMARA 

N• 67, DE I992- COMPLEMENTAR 
(Em Regime de urgês:lda, nos termos do art. 336, 

c; do Regimento Interno) . 
(Tramitando em conjunto com o Projeto de_ Lei do -~enado 

n• 46, de I992 - Complementar) 
Votação, em turno único, do ProjetO de Lei da Câmara 

n• 67, de 1992- Complementar (n•7!189, n,a Casa de origem), 
que dispõe sobre o processo judicial de d~sapropriação por 
interesse social, para fir.is de reforma agrária, tendo 

-Parecer, proferido em Plenário, Relator: Senador Al
fredo Campos, favorávCI, na forma de SubStitutivo que apre
senta. 

-3-

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 46, DE 1992-Complementar 

(Em regime de urgênCia nos termos do art. 336 
c, do Regimento Interno)' __ _ _ -

(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei da Câmara 
n• 67, de I992- Complemimtar) 

Votação, em turno único, do Proje~q de Lei do Senado 
no:> 46, de 1992- Complementar, de autoria do Senador Hum
berto Lucena, que dispõe sobre o procedimento con~raditório 
especial, de rito sumário; para_ o processo de d~sapropriação 
por interesse .social, para fins de reforma agrária, de imóvel 
rural que não esteja cumprindo a sua função sc;>cial. 

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

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 46 minutos) 

A TOS DO PRESIDENTE 

ATO DO PRESIDENTE N• 149, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso de ~1,1as atribui
ções regimentais e regulamentares, de conformidade com a 

Março de 1993 

delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n~ 2, de 1973, e tendo em vi~t.a o disposto 
na Resolução SF n~ 130, de 1980, e no que consta do Processo 
n• 002 852/93-4. resolve. 

Alterar o Ato n• 276, de 1991, para que JOAQUIM MA· 
CHADO DE ARAÚJO, ocupante do cargo, em comissão, 
de Secretário Parlamentar, Código AS-1, passe a ter lotação 
e exercício no Gabinete da Presidência do Senado Federal, 
a partir dé 2 de" fevereiro de 1993 _ 

Senado Federal, 19 de fevereiro de 1993. --.-,Senador 
Humberto Lucena, Presidente 

1*) Republicado por haver saido c?m in_correçâo no DCN, (S"eção 11). de 
26·2·93 

A TO DO PRESIDENTE N• 190, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso de sua compe
--lêliCiã-fegimental e regulamentar.- em conformidadÇ com a 
-delegação de cOmpetência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Dir"etora n~ 2, de 4 de abril de 1973, .e tendo 
eiTi .viSta 0 .qUe -consta do Processo n~ PD-000075/93-0, resolve, 

Aposentar, voluntariamente, a serviÇora NO~MIA KEI
KO SAKAl, Especialista em Informática Legislativa/Análise 
da Informação, Nível Superior, Classe Especial, _Padrão II, 
do Quadro Permanente do Centro de Informática e Processa
mento de Dados do Senado Federal- Prodasen, nos termos 
do artigo 40, inciso III, alínea c, da Constit1:1ição da República 
Federativa do Brasil, combinado com os artigos 67, 100, 186, 
inciso III, alínea c, e 244 da Lei n• 8. I 12, de 11·12·90; artigo 
76, inciso V, parágrafos~ do Regulamento do Prodasen; Reso
lução n"' 59191 do Senado Federal, bem assim com as vantagens 
da Resolução n~ 87, de 1982 - artigos _11 e 13, e cqm os 
Atos n~ 005/89,001191.003,005 e 006. de I992, do Presidente 
-do Conselho de Supervisão do Prodasen e com a vantagem 
constante da decisão da Egrégia Comissão Diretora_dp Senado 
Fedei-ai, adotada em sua 14" Reunião Ordinária, _realizada 
em ~27-11-85 conforme Processo PD 1010/85·9, com proventos 
proPorciOrl~i?, cor~espi;:m4~n.t~s. à razão de 25/30 (vinte e cinco 
trinta avos) do s_eu vencimento, observando o disposto no 
artigó}7, inciso VI, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 17 de março de 1993. -.Senador Hum
berto Lucena. Presidente. 

ATO N• 191/93 
DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL 

O Presidente do "Senado Federal,_ no uso da sua compe
tência regimental e regulam.eOtar, em conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Oiretora no 2, de 4 de abril de 1973, e tendo 
em vista o que consta do Processo no:> 11_?1/_9~-B. ·resolve, 

"'posentar, por invalidez, ANTÓNIO JOSÉ DIAS CHA
VES FILHO matrícula 1184, Especialista em Indústria Grá
fica Legislati~a!Técnicas, Classe Especial, Padrão IV/M23, 
do Quadro de Pessoal do Centro Gráfico do Senado Federal 
- CEGRAF, nos termos do artigo 40, inciso I, da Consti-. 
tuição da República Federativa do Bras_il,. combinado com 
o artigo 186, inciso I, parágrafo 1<:>, da Lei no:> 8.112, de 11 
de dezembro de 1990. 

Senado Federal, 17 de março de 1993. -Humberto Luce
na, Presidente do Senado Federal. 
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ATO DO PRESIDENTE N• 192, DE 1993 

Q_ Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui~ 
ções regimentais e regulamentares c, com base no disposto 
no§ 2' do art. 1' do Ato n'' 38, de 1988, da Comi>São Diretora 
do Senado Federal e o que contém o P_rocesso no Pbb-i 16/93w9, 
resolve; 

Autorizar crs~servidores EVANDRO MAU AD BO
TELHO E ANTÔNIO CARLOS FERREIRb DA SILVA, 
Especialistas em Inforffiática Legislativa/Análise da Ififormaw 
ção, do Quadro Permanente do Prodasen, a_ participarem da 
2~ Missão Té.cnica de Estudos nos Estados Unidos- Processa~ 
menta Eletrônico de Imagens e Discos __ Ópticos-, a ser promo
vida pelo Cenadem. durante o período de 27 de março a 
10 de abril de 1993 nos Estados Unidos da América~. 

Senado FederaJ, 17 de março de 1993.- Senador Hum
berto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 193 DE 1993 

O Presidente do Senado_ Federal, no uso de suas atribui
ções, em conformidade com a delegação de competência que 
lhe foi outorgada pelo Ato da ComiSsãO -_ _Diretora n9 2, de 
1973, e tendo em vista o q-ue corista do Procé-S$_0 n" 
004.596/93-5, resolve; 

Exonerar MARCOS ANTONIO PORTO do cargo, em 
comissão, de Assessor TéCnico, Código AS-3, do Quadro de 
Pessoal do Senado Federal, do Gabinete do Senador Júlio 
Campos, a partir de l'' de março de 1993. 

Senado Federal, 17 de março de 1993. -Senador Hum
berto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 194, DE 1993 
O Presidente do Senado Federal, no uso· de suas atribui

ções, em conformid_ad_e_com a delegação de competência que 
lhe foi outorgada pelo Ato _da Comissão Diretora n~ 2, de 
1973, e de acordo com o § 2~ do art. 15 _da Lei n? 8)12, 
de 1990, resolve, 

Exonerar RIDSON'FERRAZ DA ROCHA do cargo 
de Técnico Legislativo, Área de Eletrónica e Telecomuni
cações, Classe 3f, Padrão I, do Quadro de Pessoal do Senado 
Federal, para o qual foi nomeado pelo Ato do Presidente 
n? 390, de 1992, em virtude de não haver cumprido o prazo 
previsto para entrar em exercício no referido cargo, de acordo 
com o disposto no§ 1• do art. 15 da Lei n' 8.112, de 1990. 

Senado Federal, 17 de março de 1993. - Senador Hum
berto Lucena, Presidente do Senado FederaL 

ATO DO PRESIDENTE N• 195, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui
ções, em conformidade com a delegação de competência que 
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora n? 2, de 
1973, e de acordo com o que consta do Ato do Presidente 
n~ 1973, resolve, 

Nomear EDUARDO ZEFREDO GAUCHE para o car
go de Técnico L_egislativo, Área Eletrónic<i e Telecomuni
cações, Classe 3~, Padrão l, do Quadro de Pessoal do Senado 
Federal, em virtude _de aprovação em concurso públicado, 
homologado pelo Ato do Presidente n• 358, de 1992, publicado 
no Diário do Congresso Nacional, Seção II, de 22_de setembro 
de 1992 e no_ Diário Oficial da União, Seção I, de 22 de 
setembro de 1992. 

Senado Federal, 17 de março' de 1993.- Senador Hum
berto Lucena, Presidente do Senado Federai. 

ATO DO PRESIDENTE N• 196, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui
ções, em conformidade com a delegação de competência que 
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão DiretOra n~- 2, de 
1973, e tendo em vista o que consta do Proc n" 001.441193-0, 
resolve, _ 

~ Nomear JOÃO LUIZ PAULUCIO, GIOVANI PEREk 
RA DO AMARAL, ALOIZIO SERGIO DE AMORIM, 
JOSÉ VILSON DA SiLVA, GUILHERME f'. DE S. SIL
VA, NAFTALI ALVES DOS REIS, CÍCERO MATOS~DE 
OLIVEIRA LEITE e ROBERTq LARA DA ROCHA, para 
o cargo de Técnico Legislativo, Area de TransporteS, Classe 
3•, Padrão I, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, em 
virt1,1de de aprovação em concurso público, homologado pelo 
~to_ do Presidente n' 262, ,de ~\992, publicado no Diário do 
Congresso Nacionál, "Seção II, de 25 de junho de 1992, e 
Diário Oficialda União, Seção I, de 30 de junho de 1992. 
~ ~ SenadoFederal, 17 de março de 1993. -Senador Hum

berto Lucena, Presidente do Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE N• 197, DE 1993 

O Presíçlente do Senado Federal, no uso de Sl!-as atribui~ 
ções, em conformidade com a delegação de corripetência que 
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Direta n9 2, de 1973, 
e-de acordo com o que consta do Processo n~ 003.268/93~4, 
resOlve, 

Tornar sem efeito a nomeação de ANA MARIA VIEIRA 
DE SOUZA para o cargo de Técnico Legislativo, Área de 
Datilografia, Classe 3\ Padrão I. do Quadro de Pessoal do 
Senado Pederal, constante do Ato dq Presidente n.9 .067, de 
1993, em vi~tude de manifestação_ expreSsa da desistência da 
classificação no coricurso público hoinologado pelo Ato do 
Presidente n~ 357. de 1992, publicado no Diário do Congresso 
Nacional , Seção II, de 22 de setembro de 1992 e no Diário 

- Ofícial da União, Seção I, de 22 de setembro de 1992. 
Senado Federal, 17 de março de l993 .. -.Senador Hum

berto Lucena, Presidente do Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE N• 198 DE 1993 

O Presidente do Senado Federal,_ no uso de sua compe~ 
-têticía regimental e regulamentar, de conformidade com a 
delegação de competência qu-e 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" 002.624/93-1, resolv~, 

Aposentar, compulsoriamente, o servidor NELSON 
BAPTISTA, Técnico Legislativo, Área de Assistência de Ple
nário e POrtària, ''Classe Especial", Padrão IV, do Quadro 
de Pessoal do Senado Federal, n.os termos do artigo 40, inciso 
II, -da Constituição da República Federativa__do Brasil, combi
nado com os artigos 186, inciso II, 187, e 67, da Lei n' 8.ll2, 
de 1990, bem assim com o artigo 11, da B.esoluç,ã_o (SF) n~ 
87, de 1989, a partir de 25 de fevereiro de 1993, com proyentos 
proporcionais ao tempo de servíÇO, Observado o disposto no 
artigo 37, inciso XI. da Constituição Federal. ._ 

Senado Federal, 17 de março de 199_3- Senador H.um- _ 
berto Lucena , Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 199, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas -atribui
ções, em conformidade _corit a delegaÇão de coiitpe-tência que 
lhe foi oütOrgada pelo Ato d_a _CÇID1ssão -niretora n~ 2, d~ 
1973, resolve, 
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Nomear GLAUCO ANTON!Ol3"EZERRA JAP!ASSU, 
para o cargo de Analista Legislativo, Área de Medicina, Classe 
3~. Padrão I, do Quadro_dc_Pcssoal do Seriado Federal, Pa}te 
Permanente, em Virtude-de aprovação em concurso públiCo, 
homologado pelo Ato do Presidento n' 01, de 1993, publicado 
no Diário Oficial da União, Seção I, de 07 de janeiro de 
1993. . 

Senado Federal, 17 de março de 1993 .......... Senador Hum
berto Lucena . Presidente do Senado FederaL 

ATO DO PRESIDENTE N' 200, DE i993 

O Presidente do Sleri.ido Federal, no uso de suas atribui
ções regünúitafS- e [cgulamentãres, em cOnformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão DirCtOia i1""2~0e-I971, resolve, 

NomcarNAIRA MARJA DE ARAUJO, 1'EREZINHA 
LILIAN GARRY FACO, ANA BEATRIZGAVAZZA DE 
AZEVEDO TAVElRA, MARIA TEREZA DE SOUSA. 
CLAUDIO AUGUSTO V!ZIOLI, ELIANE CLARET 
CALDEIRA CALÇADO DE MORAIS, MÃ.RLISE LE
VORSSE DE ALMEIDA, VALERIA DA COSTA FER
REIRA, IOLANDA BODRIGUES CHAVES, MARCIA 
CARNEIRO FILIPPI e VIVIANE ROCHA RESENDE, pa
ra o cargo de Analista Legislativo-Área de Taquigrafia, Classe 
3•, Padrão I, do Quadro de Pessoal do SCnado_ Federal, em 
virtude de aprovação em concurso públiCO, homologado pelo 
Ato do Presidente no 276, de 1992, publicado no Diário do 
Congresso Nacional , Seção II, de 07 de julho de 1992 e no 
Diário Oficial da União, Seção I, de 07 de julho de 1~92. 

Senado Federal, 17 de março de 1993. -Senador Hum
berto Lucena , Presidente do Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE N' 201, DE 1993 

O Presidente dÕ Senado Federal, no- uso de sUas -atribui
ções em conformidade com a delegação d...:- cqrnpe~ência que 
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Dir!;';;to_ra_ n~' 2, de 
1973, e tendo em vista a decisão tomada na 6• Reunião Ordi
nária da Comissão Diretora, realizada em 02 de março ,de 
1993, resolve, 

Nomear FLÁVIO BEZERRA PRA)(EDES"; JOS-É 
LUIZ MORADO, GER1V ALDO ALVES MAGALHÃES, 
ALEX ANDERSON COSTA NOBRE, LUIS CARLOS 
CARNEIRO MATOS, JOSÉ-MILTON DE MORAES NE
TO, FABIO GR.E.I'O'RYF~ANCO, LUÍS FERNANDO 
LEITE DOS SANTOS, JOSE HORACIO F. DE OLIVEI
RA, WILSON ROBERTO DA SILVA, Ei.OIR RODRI
GUES JUNIOR, JOSÉ AUGUSTO F .. DE ARAUJO, DA
NILO RURIK PERIQUITO SAD, JOSÉ MARIA DA SIL
VA, Jl.)SSANAN PORTELA DOS .. SAN1'0S,CARLOS 
EDUARDOLOPESNEVES,F'AULOCESARDEFARIA, 
ISRAEL EUGENIO R. BARBALHO, JOSÉ VVELL!NG
TON ALVES M. AMADO, JACSON GONÇALVES DE. 
MEDEIROS, JOSELITO APARECIDO R. BRITO, AD
NILSON BARRETO ROCHA, CLÁUDIO ROBERTO R. 
DA CUNHA, MARCIO AURELIO VALENTE, CARLOS 
ALBERTO DA SILVA FRANCO, CLÁUDIO TORQUA
TO DA SILVA, MARIO JORGE TAVEIRA DE ALMEI
DA, ERNESTO GUEVARA BATISTA REIS, CARLOS 
DE SOUZA PEREIRA GOMES, SfLVfO LD1S DAMICO 
RAPOSO, PEDRO RICARDO ARAUJO CARVALHO, 
GILBERTO ATAIDES DE OLIVEIRA, FRANCISCO 
HENRIQUE M. DAMASO, FLAVIO FERNANDO DE G. 
MARTINS, MARCELO NASCIMENTO ARAUJO e 

MARCUS VINICIUS. DA S. AMARAL, para o cargo de 
Técnico Legislativt?, Área de Segurança, Classe ~~. Padrão 
I do Quadro de PessQal do Senado Federal, em virtude de 

~aProvação em concurso -pubrico, hõmOiogacto pelo ~to ctO 
Presidente n'' 355, de-1992; publicado no Diário do Congresso 
N-acional , Seção TI, de 17 de setembro de 1992, e no Diário 
Oficial da União, Seção I, de 17 de setembro de 1992.-

Senado Federal, 17 de março de 1993. -Senador Hum
berto Lucena Presidente do Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE N• 202, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui
ções e em conformidade com a delegação de competência 
que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Direto~;a n~ 2, 
de 1973, e tencio em vista o que consta no Processo n~ 

· 004.554/93-0, resolve, 
Exonerar LÍSIA FREITAS CARVALHO do cargo, em 

comissão, de Secretário Parlamentar, Código AS-1, do Qua
dro de Pessoal do Senado Federal, do Gabinete do Senador 
Onofre Quinan, a partir de 1 ''de março de 1993. 

Senado Feqeral, 17 de março de 1993 -_Senador HumM 
bert'l Lucena, Presidente, 

ATO DO PRESIDENTE N• 203, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no -~sO.de suas atribui
ções e em conformidade com a delegação de _competência 
que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora n~ 2, 
de 1993, e tendo em vist_a o que_ cons·t~ __ no Processo n" 
004.593/93-6, resolve, · . . 

Exonerar, a pedido, MARIA TEREZA MA,R-SICANO 
RODRIGUES do cargo, em comissão, de Secretário Parla
mentar, Código AS-1, do Quadro de Pessoal do Senado Fede- _ 
ral, do Gabinete do Senador Eduardo Suplicy, a partir de 
31 de março de 1993. 

Senado Federal, I7 de março de 1993. -Senador Hum
berto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 204, DE 1993 .. 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui
ções,- em conformidade com a delegação de competência -que 

- lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora n~ 2, de 
,-;-1973, e tendo em Vista o que consta do Processo n~ 004,057/93-7 

resolve, 
Nomear NELSON RIBEIRO DE ALBUQUERQUE 

ESTEVES para exercer o cargo, em comissãO, de ASSessor 
Técnico, Código AS-3, do Quadro de Pessoal do Senado Fede
ral, com lotação e exercício no Gabinete do Exmo, Sr. Primei
ro Secretário, Senador Júlio Campos. 

Senado Federal, 17 de março de 1993.- Senador Hum
berto Lucena, Presidente. 

ATO J)(j PRESIDENTE N' 205, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui
ções, em conformidade com a de_legação de competência que 
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora n~ 2, de 
1973, e tendo em vista o que consta do Processo n9 
004.112193-8, resolve, 

Nomear ANTÓNIO DE ARAÚJO COSTA 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 Primeiro Secretário, Senador Júlio 
Campos. 

Senado Federal, 17 de março de 1993. -Senador Hum
berto Lucena, Presidente. 
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ATO DO PRESIDENTE N• 206, 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 DiretQt:à fi9 2, de 1973, e ten_do em vista o que 
consta do Processo n' 002.377193-4, resolve, 

Alterar o Ato n' 412, de 1992, para que LUIZ CARLOS 
CANCELLIER DE OLIVO, ocupante do cargo, em comis
são, de Secretário Parlamentar, Código AS-1, passe a ter 
lotação e exercício no Gabinetf; do Quarto Secretário, Senador 
Nelson Wedekin, a partir de 02 de fevereiro de 1993. 

Senado Federal, 17 de março de 1993.- Senador Hum
berto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 207, DE 1993 

O Presidente do Senado Fed~ral, no uso de suas atribui
ções regimentais, erri cO{ifórmidade com a delegação de com
petência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão-Diretora 
n"' 2, de 1973, e tendo em vista o que consta do Processo 
n• 002.376193-8, resolve, 

Alterar o ato n• 465, de 1992, para que RITA BRASIL 
BENDER, ocupante do cargo, em comissão, de Assessor Téc
nico~ Código AS-3, passe a·ter lotação e exercício no Gabinete 
do Quarto Secretário, Senador Nelson Wedekin, a partir de 
02 de fevereiro de 1993. . . . 

Senado Federal, 17 de março de 1993.- Senador Hum
berto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 208, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui
ções, em conformidade com a delegação de-competência q-ue 
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora n9 _2,_ de 
1973, e tendo em vista o que consta do Processo n9 

002.747193-6, resolve, 
Nomear FRANCISCO DE PAULA LIMA JÚNIOR pa

ra exercer o cargo, em comissão, de Secret~rio P~rlamentar, 
Código AS-1, do quadro de Pessoal do Senado Federal, com 
lotação e exercício no· Gabinete do Líder do PDT, ~enador. 
Magno Bacelar. 

Senado Federal, 17 de março de 1993.- Senador Hum
berto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 209, DE 1993 
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui

ções em conformidade com a delegação de competência que 
lhe foi outorgada pelo Ato da Çpmissão Piretora !l"' 2, de 
1973, e tendo em vista o que consta do. Proe:esso n"' 
004.735/93-5, resolve, 

Nomear CYLMA MARIA DIAS ALBIERI para exercer 
o cargo, em comiss_ão, de Secretário Parlamentar, Código 
AS-1, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, com lotação 
e exercício no Gabinete do Segundo Secretário, Senador Na
bar Júnior 

Senado Federal, 17 çle março de 1993. -Senador Hum
berto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 210, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso_de suas atribui
ções e em c~nformidade com a_ d~legação de_ competência 

que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora n" 2, 
de 1973, e tendo em vista o que consta do Processo n"' 
003.577193-7, resolve. 

Designar BENEDITO VAKSON RIBEIR.D+ Analista 
Legislativo, Área de Processo Legislativo, Classe "Espe'cial", 
Padrão V, do Quadro de PeSsoal do Senado Federal, pãra 
responder pelo expediente da Subscretaria de Apoio TécniCo 
a Orçamentos Públicos, do Senado F.ederal, no período de 
1' 3-93 e 20-3-93. 

Senador Federal, 17 de março de 1993 Humberto Lucena, 
Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 211, DE.1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui~ 
ções, em conformidade com a delegação de competência que 
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora n~ 2, de 
1973, e tendo em vista o que consta do Processo n9 

004.634193-4. resolve, 

Nomear ALAN KARDEC DOS SANTOS LIMA para 
exercer o cargo, em comissão, -ae- se-cretário Parlamt'!.ntar, 
Código AS~1, do Quadro de Pessoal.do Senado Federal, com 
lotação e exercício no Gabinete do Senador Odacir So~res._ 

Senado Federal, 17 de março de 1993.--'- Senador Hum
berto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 212, DE 1993 

O Presidente do Senado Fede;~ªl, no uso da sua compe
tência regimental e regulamentar, de conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n9 2, de_ 4 de abril de 1973, e tendo 
em vista o que con_sta do Pr?_c~sso n"'_ 003.118/93-2, resolve, 

Aposentar, voluntariamente SEBASTIÃO DUARTE 
GOMES, Analista Legislativo, Area de Segurança, "Classe 
"Especial", Padrão V, do Quadro de Pessoal do Senadol Fede
ral, nos termos do artigo 40, inciso III, alínea a, da Consti~ 
tuição da República Federativa do Brasil, combinado com 
os artigos 186, inciso III, alínea a, 192; e 67, da Lei n"' 8.112, 
de 1990, bem assim com o artigo 11, da Resolução (SF) n• 
87, de 1989, com proventos integrais, observado o disposto 
no artigo 37, inciso XI. da ConstituiçãO Federal. 

Senado Federal, 17 de março de 1993. -Senador Hum
berto Lucena. Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 213, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso.de suas atribui~ 
ções·, em conformidade com a delegação de competência que 
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Direlora rt" 2, de 
1973. e de acordo com o § 6• do Art. 13 da Lei n• 8.112, 
de 1990, resolve, 

Tornar sem efeito as nomeações de ARILENE DE OLI
Vb!RA FREIRE e CARLOS EDUARDO RODRIGUES 
CRUZ, para o cargo de Técnico Legislativo, Área de Dalila
grafia, Classe 39 , Padrão I, do Quadro de Pessoal do Senado 
Federal, constante do Ato do Presidente n~ 67, de 1993, em 
virtude de não haverem cumprido o prazo previSto para posse 
no referido cargo, de acordo com o disposto no art. 13~ § 
1', da Lei n• 8.112, de 1990. 

Senado Federal, 18 de março-de 1993.- Senador Hum
berto Lucena, Presidente do Senado Federal. 
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ATO DO PRESfDENTE N• 214, DE 1993 

Homologa o Concurso Público para o cargo isolado 
de provimento efetivo de Assessor Legislativo, Áreas 
4,9 e 10, do Quadro de Pessoal do Senado Federal -
Parte Especial. 

O Presidente do Senado Federal, no uso de sua compe-
tência regimental, resolve: __ _ 

Art. I• É homologado o resultado final do Concurso 
Público para o cargo isolado de provimento efetivo de assessor 
Legislativo do Quadro de pessoal do Senado Federal, especifi
camente as Áreas 04, 09 e 10, promovido pelo Senado Fde
deral em convênio com a Fundação Universidade de Brasília, 
cuja classificaçãO é ãpresentada no Anexo deste Ato. 

Art. 2" A nomeação dos aprovados far-se-á em estrita 
observência do Edital e obedecerá: 

I- às necessidades do Senado Federal nas respectiyas 
áreas; e 

II - à ordem de classificação. 
Art. ?39 A classificação final, constante do Anexo deste 

Ato, poderá sofrer alteração em decorr~~ciª"_de senten_ç_~ pro
latada nas ações judiciais em tr"ámite._ -----::_ 

Art. 4"' Este Ato entra em vigor na d3ta d_e sua __ publi
cação. 

Art. 5"' Revogam-se as disposições em contrário. 
Senado Federal, 18 de março de 1993.Senado Humberto 

Lucena, Presidente do Senado Federal. 

ANEXO 

Homologação do Concurso Público para o cargo isola
do de provimento efetivo de~ ~eS.ór Legislativo do Quadro 
de Pessoal do Senado Federal, Areas 4, 9 e 10. 

Inscrição 

00017 
00039 
00010 

Al0007 
00016 

ÁREA QUATRO 

Nome Nota F1na1 

Leda Maria Rabelo Ramalho 631,00 
Maria Rita Scnne capone 578,50. 
Delio Cardoso Cé?.ai- da Silva 540,80 · 
J osê de Rihamar Barreiros Soares~ 332,60 
Uliirajara Calmon carvalho 475,40 

Observação: O candidato Gilberto Bampi, inscrição nú
mero 00044, aguarda decisão judicial. 

ÁREA NOVE 

Inscrição Nome Nota Hnal 
00121 José Patrocfnio da Silveira 
00140 Moysês Man::elo de Sillos 
00052 Enrique Manuel Garbayo Guarido 
00008 Robfson Gonçalves de castro 

681,50 
666,00 
604,70 
584,60 

Observação: O candidato Ílipótilo Gadelha Rcmigio, ins
crição número 00020, aguarda <tecis!lo judicial. 

ÁREA JJEZ 

Inscrição Nome Nota F1na1 
00033 Adriano Benayon do Amarai 
00090 Heraldo Josê Rosa 
00004 Firmino da Silveira Soares Filho 
00045 Catlos Augusto Lima Bezerra 
00118 Gilberto Gil Santiago _ 
00048 Man::os José Mendes 
00075 Haroldo Fcitosa Tajra 
00001 Andrc Eduardo da Silva Fernandes 

653,20 
6!8,2<Y 
566,6({ 
550,20 
546,10 
532,20 
507,20 
484,90 

Obaetvação: O candidato Roberto Barbosa de castro, 
inscriçao número 00137, aguardá decisao judiciaL 

ATO DO PRESIDENTE N• 215, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui
çõeS e· em· conformidade com a delegação de competéncia 
que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora n9 2, 
de 1973, resolve 

Exonerar, apedido, G,ERSONMARTINS DE REZEN
DE, Analista Legislativo, Area de Processo Legislativo, Clas
se "Especial", Padrão I, do cargo, em comissão, de Diretor 
da Subsecretaria de Administração de Comprãs, Contratações 
e Alienações, Código SF-DAS-101.4, do Quadro de Pessoal 
do Senado Federal. -

Senado Federal, 19 de março de 1993.- Senador Hum
berto Lucena, Presidente do Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE N• 216, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui
ções e em conformidade com a delegação de competência 
que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora n"' 2, 
de 1973, resolve, 

Nomear CÉSAR AUGUSTO GUIMARÃES, Analista 
Legislativo, Área de Processo Legislativo, Cfãsse "Especial", 
Padrão I, para exercer o cargo, em Comissão, de Diretor 
da Subsecretaria de Administração de Compras, Contratações 
e Alienações, Código SF-DAS-10!.4, do Quadro de Pessoal 
do Senado Federal. ~ _ 

Senado Federal, 19 de março de 1993. -Senador Hum
berto Lucena, Presidente do Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE N• 217, DE 1993 

O Pi-esídente do Senado Federal, no uso de suas atribui
ções, em conformidade com a delegação de competência que 
lhe foi outorgada pelo Ato da_ Comissão Ditetóra n<? 2, de 
1973, e tendo em vista O que -consta dos Atos do Presidente 
rt• 125 e 197 de 1993, resolve, 

Nomear IVETE LEMOS ANDRADE DE PAULA e 
IV ANIÇE CUNHA NUNES, para o cargo de Técnico Legis
lativo, Area de Datilografia, Classe 3,_ Padrão I, do Quadro 
de Pessoal do Senado Federal, em virtude de aprovação em 
concurso público, homologado pelo Ato do Presidente n9 357, 
de 1992, publicado no Diário do Congresso Naciooal, Seção 
II, de 22 de setembro de 1992, e no Diário OfiCial da União, 
Seção I, de 22 de setembro de 1992. 

Senado Federal, 19 de março de 1993.- Senador Hum
berto Lucena, Presidente do Senado Federal. 
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ATO DO PRESIDENTE N• 218, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas ~tribui-: 
ções e em conformidade com a delegação de_ competência 
que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretor-a _nÇ> 2-, 
de 1973, resolve - __ 

Exonerar, a pedido, Y AMIL-E SOUSADUTRA, Asses
sor Legislativo, DAS-3, efetivo, do Quadro _de P~Qil_l_do 
Senado Federal, Parte Especial, do cargo, em-oomissão, de 
Diretor da Subsecretaria de Análise, Código SF-DAS-101.4, 
do Quadro de Pessoal do Senado Federal. - - - -

Senado Federal, 18 de março de 1993. -SenadOr Hum~ 
berto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 219, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui
ções e em conformidade com a delegação de competência 
que lhe foi outorgada pelo Ato ela Comissão Diretora n" 2, 
de 1973, resolve, 

Designar YAMIL E SOUSA DUTRA, Assessor Legisla
tivo, DAS-3,-efetivO, do Quadro de Pessoal do Senado Fede~ 
ral, Parte Especial, para responder, em caráter provisóriú, 
pelas atribuições do cargo, em comissão, de Diretor·AdjUnto 
da Assessoria, Código SF-DAS-IOL3, do Quadro de Pessoal 
do Senado Federal. _ _ _ _ _ .. 

Senado_ Federal, 18 de março de 1993. -Senador Hum~ 
berto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESID.ENTE N• 220, ~E 1993 

O Presidente do Senado Federal, nQ uso de suas atribui:
ções e em conformidade com a dele_gação de competência 
que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretor_a-no-z, 
de 1973, resolve, 

Nomear MARTHA LYRA NASCIMENTO, Analista 
Legislativo, Área de Orçamento Público, Classe "Especial", 
Padrão V, para exercer o cargo, em Comissão, de Auditor, 
Código SF-DAS-102.3, do Quadro de Pessoal do Se,ado Fe, 
dera!. 

Senado Federal, 18 de março .de 1993. -Senador Hum
berto Luceoa, Presidente do Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE N• 221, DE 1993 

O Presidente do Senado_ Federal, no uso de suas atribui.;. 
ções e em conformidade com a delegação de competência 
que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Ditetora n9 2, 
de 1973, resolve, 

Exonerar, a pedido, VICENTE SEBASTIÃO OE OLI
VEIRA, Analista Legislativo, Área de Contabilidade, Classe 
"Especial", Padrão V, do cargo, em comissão, de- Auditor, 
Código SF-DAS-102.3, do Quadro de Pessoal do Senaao Fec 
dera!. · · . 

Senado Federal, 18 de março de 1993. -:Senador H-
berto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 222, DE 1993. 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui
ções e em conformidade com. a delegação de_ ~ompetência 
que lhe foi outorgada pelo Ató- da Comissão Diretora n9- 2, 
de 1973, resolve, 

Designar VICENTE SEBASTIÁO DE OLIVEIRA, 
Analista Legislativo, Área de Contabilidade, Classe "Espe~ 
cial", Padrão V, para responder pelo expediente da Subsecre
taria de Administração Financeira, do Quadro de _Pessoal do 

Senado.Feçieral, no período de 23 de março a.Z1 de abril 
de 1993, durante as_ férias do titular. 

Senado Federal, 18 de março de 1993.- Senador Hum: 
berto Lucena, Presidente .. 

ATO DO PRESIDENTE N• 223,_DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no .. uso das suas atribui~ 
ções regimentais e regulamentares, em conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n9 2, de 1973, resolve, 

Designar JOSÉ JABRE BAROUD, Diretor da Subsecre
taria de Serviços Gerais, para responder pelo expediente da 
Secretaria de Serviços_ Especiais, nos eventuais impedimentos 
do titular. 

Senado Federal, 18 de março de 1993. -Senador Hum
berto_ Lucena, Presiden~e:-· -~ 

ATO DO PRESIDENTE N• 224, DE 1993 

O Presiderite do Senado Federal, no Uso de suas atribui~ 
ções, ern conformidade com a delega_ção ~e comp~tência c)ue 
lh~ .foi out9rgada pelo Ato da Comissão_Diretora _n1' 2, de 
1973, e fendo em vista O q-u'e-e:Onsta- 'do pt"O-cesso n'? 
005.096193-6, resolve, 

Nomear LUCIANA DE MATOS PEREIRA para exer
Cer o cargo,-erii-cOmisSão, oo·secretário Parlamentar, Código 
A$·1, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, com lotação 
e_ ~:terdcio no G"abinete do Líder do PDC, Senador Epitácio 
Cafeteira. · - --

O-- _Senado Federal, 18 de março de 1993.- Senador Hum-
berto Lucena, Presidente. - ·-

(0) ATO DO PRIMEIRÓ SECRE'I:ÁRIO N• OOS, DE. i993 

O P~eir6 Secretário do Senado Federal~ no desem
penho de suas atiibuições ·regimentais e regulamentares, re
-solve, 

Art. 19 Os quatro gabinetes em construção no Bloco 
B, 19 andar, do Anexo II do Senado Federal, na área anterior
mente _ocupada pela Assessoriã, ficãm destinados aos Sena
dores MAURO BENEVIDES, CARLOS DE'CARLI, 
MÁRCIO LACERDA e NABOR JúNIOR. 

Art~ 29 Este Ato entra erri vigor na--data de sua publi~ 
cação_. 

Art. 3! Revogam~se as disposições em contrário. 
Senado Federal, 2 de fevereiro de 1993. - Senado.r Dir

çeu Carneiro, Primeirq Secretário. 

ATAS DE COMISSÃO 

COMISSÃO DlRETORA 

7~ Reunião Ordinária realizada em 
11 de março de 1993 

Às doze horas e quinze minutos do dia onze de tiiarço 
de um mil, novecentos e noventa e três, reúne~se a COmissão 
Diretora do Senado Federal, _na Sala de Reuniões da Presi
dência, com a presença dos Excelentíssimos Senhores Sena
dores HUMBERTO LUCENA, Presidente, CHAGAS RO
DRIGUES, Primeíro-Vioe-Presidente, LEVY DIAS, Segun
do~Vice~Presidente, JÚLIO CAMP_OS, PrimeiroMSecretário, 
NABOR JÚNIOR, Segundo-Secretário, JÚNIA MARISE, 

(*) Republicado por haver saído com incorreção no DCN, (Seção II), de 
6-2-93. -
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Terceira-Secretária, NELSON WEDEKIN, Quarto-Secretá
rio, BENI VERAS e CARLOS PATROCÍNIO, Suplentes. 

O Senhor Primeiro-Vice-Presidente assume a direção dos 
trabalhos, em virtude de ausência momentânea do _S~nhor 
Presidente, e dá início à i"eúnião, sUbmetendo aos presentes 
os seguintes assuntos: 

a) Requerimento n9 213, de 1993, no qual o Senhor Sena
dor Gilberto Miranda solicita ao Senhor Ministro da Fazenda, 
informações atinentes a pagamentos feitOs pelo Bãnco Central 
do Brasil, de benefícios de seus servidores com férias marca
das, além dos valores previstos na legislação de r~gência. 

Os presentes, após exru:n~~ aprovam a matéri~ e a encami
nham à secretaria-Geral da Mesa para as devidas providên-
cias; · 

b) Requerimento n" 216, de 1993, no qual o Senhor Sena
dor Magno Bacelar solicita a transcrição, nos Anais do Senado 
Federal, do artigo publicado no Jornal do Brasil, Edição de 
7/3/93, intitulado "O Lloyd Brasileiro no Pelourinho", de au
toria do escritor e jornalista Barbosa Lima Sobrinho. 

Os presentes; após eXame-, aprovam a matéria e a encami~ 
nham à Secretaria-Geral da Mesa para· as-devidas providên-
cia; · ·· 

c) Requerimento n'217, de 1993, no qual o Senhor Sena
dor J uthay Magalhães solicita ao Senh()r Mi!l_istro da Justiça, 
itiformaçóes atinentes à Portaria n~> 164/91; dã.quele Ministério. 

Os presentes, após exame, aprovam a Matéria e a encanli
nham à Secretaria-Gera! da Mesa para as devidas providên
cias; 

d) Projeto de Resohição n' 07, de 199i,"que "Disciiinina 
horário, cargos e remilileração na Administração do Senado 
e dá outras providências". 

É designado o Seflbai-· Quarto-SeCfetári_o para relatar a 
matéria; · ·_ __ -· 

e) Projeto de Resolução n' 10, de 199!, que "Modifica 
disposição regimental de inclusão de mat~Ija em Ordem do 
Dia, e dá-outras proVidêDci3s". -

É designado o Senhor Segutido-Vice~P~iden,te para re-
latar a matéria; · -

O Processo n' 010408/92-A, no qual ainstituição Obras 
Sociais do Grupo Espírita e Regeneração "O Lar da Infância" 
requer a doação de material usado e em disponibilidade. 

É designado o. Senhor Segundo-Secrefário para relatar 
a matéria; 

g) Processo n' 016339/92-4 (anexo: 005456/92-4), que a 
Senhora Vera G. Pinto, esposa e dependente do servidor 
Sebastião C. Carvalho, requer a correçáo monetária na ajuda 
de custo que vem recebendo para tratamento de saúde. 

É designado o Senhor Segundo-V ice-Presidente para re
latar a matéria; 

h) Processo n9 004410/92-0, em que associados do Pécúlio 
dos Servidores do Senado Federal requere~ a sua extinção. 

É designado o Senhor Primeiro-Secr~tã!io para relatar 
a matéria. 

Neste momento, às doze horas e quarenta minutos, o
Senhor Presidente assume a direção dos trabalhos e passa 
a palavra ao Senhor Segundo-V ice-Presidente, que leva ao 
exame dos presentes: 

a) Parecer ao Processo n? 014706/92-0! que trata cte res
sarcimento de despesas médicas efetuadas no exterior pelo 
Senador João Calmon, concluindo pelo ressarcimento no valor 
de US$253,50. . . 

O parecer, apóS discussão, é aprovado pelos presentes; 

b) Parecer favorável ao Processo n9 001497/93-6, em que 
a Administração Regional de Brastlia solicitã. a doação pelo 
Senado Federal de equipamento telefônico, tipo KS, desati
yado em razão de t~r sido sub§!jtuído por novo sistema. --

0 parecer, após discussão, é aprovado pelos presentes. 
Dand9 seqüência à reunião, o Senhor Presidente concede 

a pal~vra ao Senhor Primeiro-SecretáriO, que leva ao exame 
da Comissão Diretora: 

a) Parecer contrário aos Processos n;<~ PD-000687/92-8, 
000688/92-4, 000689/92-0, 000690/92-9 e 000808/91-1, em que 
Maria Célia da Silva, Antônio Pedro da Silva, Süvio Ferreira 
Albemaz e Vera Lúcia Miranda Bittencourt, servidores do 
PRODASEN, recorrem de decisão do Conselho de Super
visão daquele órgão sobre o recebimento de diferenças sala
riais. 

O parecer, após discussão, é aprOVado pelos presentes; 
b) Parecer contrário a expediente da Frente Parlamen

tarista Nacional "Ulysses Guimarães", em que aquela Frente 
solicita tratamento equivalente ao de Liderança e a cessão 
pelo Senado Federal, por empréstimo, de assessores e servi
dores de apoio. 

O parecer, após discussão, é aprovado pelos presentes; 
c) parecer ao Processo n~ 01713/92-6, no qual o Cedesen, 

faz consulta sobre a competência para acompanhar os servi
-dores do Prodasen em missão de estudos no exterior, concluin
do o parecer "no sentido de que o Prodasen continue a desem
penhar as tarefas de acompanhamento, avaliação e levanta
mento das necessidades de treinamento de seus servidores. 
Entretanto, sempre que se tratar de servidor em missão de 
estudos no exterior, haverá um controle adicional do Cedesen, 
a quem O Prodasen deverá fornecer as informações necessárias 
para o seu desempenho". 

O parecer, após discussão, é aprovado pelos presentes; 
d) Expediente do Senhor Diretor-Geral relativo à Se gun

da Reunião Ordinária da Comissão Parlamentar Conjunta 
do Mercosul -, propondo que, a exemplo da Câmara dos 
Deputados, o senado Federal arque com metade das despesas 
éOm hospedagem dos Parlamentares estrangeiros. _ 

Os presentes autorizam o iatelO das despesas com a Câ
mara dos Deputados, na forma proposta; 

e) Parecer oral favorável aos Processos _n;<~ 003908/93-3, 
004042193-0 e 003121193-3, relativos a alteração na data de 
entrada em exercício de Secretários Parlamentares e Assessor 
Técnico. 

Os presentes decidem autorizar a alteração·, na forma 
solicitada nos referidos processos; 

- f) Expediente da Senhora Diretora da Subsecretaria de 
Arquivo ·sobre autorização solicitada pelo repórter Fábio Aze
vedo Pannunzio para pesquisa nos arquivos da Comissão Par
lamentar Mista de Inquérito designada para apurar·as ativida
des do Senhor Paulo César Cavalcante Farias. 

A Comissão Díretora decide encaminhar a matéria à Con~ 
sultoria-Geral do Senado Federal para exame e parecer~ 

g) Processos n" 004048/93-8 e 003867/93-5, relativos ao 
não recolhimento de veículos, à disposição de Senhores Sena
dores, à garagem do Senado Federal. 

_ Os presentes decidem recomendar maior rigor no con
trole para o fiel cumprimento do Ato da Comissão Diretora 
n' 41, de 1993; 

h) Proposta de estudos sobre os valores do Auxilio-Mo
radia _destinado aos Senhores Senadores que não dispõem 
de apartamentos oficiais. 
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Após debates, a Comissão Diretora- adega: ao Senhor 
Primeiro-Secretário competência para manter entendimentos 
sobre o assunto, com a Câmara dos Deputados. . _ .. 

A seguir, o Senhor Presidente passa a palavra ao Senhor 
Segurido-Secretário, que submete aos presentes oS- seguintes 
assuntos: 

a) Parecer oral à solicitãçãO de p3&~mêntÓ dêliO-Oofái-ios 
advocatícios, formulada por Francisco Leite Chaves e Rogério 
Marinho Leite Chaves, relativos ao- patrocínio ·da defesa da 
Mesa do Senado Federal em Ação Popular. ainda em curso, 
sugerindo o pagamento imediato de parte das despesas pelo 
Senado Federal e o seu reembolso pelos sete merilbrose quatro 
suplentes da Mesa Diretora anterior. O restante do pagamento 
seria efetuado qria-rido do final da ação. 

Após discussão, os presentes aprovam o parecer do Rela
tor, e determinam sejam cientificados, parã fins âe autorização 
dos descontos, os Senhores Senadores que integravam a Mesa 
Diretora anterior; 

b) Parecer favorável ao Processo n• 001083/93-7, em que 
o ex-Senador Antônio Mendes Canale requer, em grau de 
recurso, pagamento integral do ressarcimentO de despesas mé
dico-hospitalares solicitado no Processo n<? Of6255/92-5. -

O parecer após discussão, é aprov-adO pelos presentes; 
c) Parecer favorável ao Processo ~9 014851/92-0 (anexo: 

014927/92-6), em que o Governo do Estado de Minas Gerais, 
Representação em Brasflia, requer a doaçãO" de três aparelhos 
telefônicos, tipo KS, que se encontram desativados. 

O parecer, após-discussão, é aprovado pelos presentes. 
O Senhor Presidente, então, concede a_ palavra à Senhora 

Terceira-Secretária que apresenta parecer favorável à presta
ção de contas do Cegraf e Funcegraf, relativa aos mês de 
julho e agosto de 1992 (Processo n' CG-001.913/92-:t). . 

O parecer, após discussão, é aprOVado pelos presentes. 
Por fim, o Senhor Diretor-Geral submete aos presentes 

o Processo n9 009872/92-2, com decisão do Senhor Presidente, 
desta data, autorizando a restituição das _quantias que foram 
indevidamente descontadas com base no art. 9~' da Lei n\' 
8.162, de 1991 - declarado inconstitucion~ pelo Supreino 
Tribunal Federal-, em favor do Plano de Seguridade Social 
dos Servidores, devendo a correção monetária Ser· calCulada 
pela variação da Taxa Referencial Diária (TRD), cotn prOcedi
mento idêntico ao praticado pelo Tribunal de Contas da 
União. 

Após exame, os presentes referendam a d-ecisão do Se
nhor Presidente. 

Nada mais havendo a tratar, o Senhof Presidente declara 
encerrada a reunião, às catorze horas, pelo que eu, Manoel 
Vtlela de Magalhães, Diretor~Geral e Secretário da .Comissão 
Diretora, lavrei a presente ata que, depois de assinada_ pelo 
Senhor Presidente, vai à publicação. . 

Sala da Comissão Diretora, 11 de março de 1993- Sena
dor Humberto Lucena, Presidente. 

s~ Reunião Ordinária, realizada 
em 18 de março de 1993 

Às doze horas e cinqüenta minutos do dia dezoito de 
março de um mil, ~ovecentos e noventa e três, reúne-se a 
Comissão Diretora~di:) Senado Federal, na Sala de Reuniões 
da Presidência, com a presença dos Excelentíssirrios Senhores 
Senadores HUMBERTO LUCENA, Presidente; CHAGAS 
RODRIGUES, Primeiro Vice-Presidente; LEVY DIAS, Se
gundo Vice-Pres~dente; JÚLIO CAMPOS, Primeiro Secre
tário; NABO R JUNIOR, Segundo Secretário; NELSON WE-

DEKIN, Quarto Secretário; BENI VERAS e CARLOS PA
TROCÍNIO, Suplentes. 
-- P~f~~'~e comparecer, por motivo justificado, ·a Senhora 

Senadora JUNIA MARIZE, Terceira Secretária, 
Antes de o Presidente passar ao-exame das matérias cOns-

tantes d~ pauta, o SenhQl" Segundo Vice-Presidente pede a 
palavra para referir-se à gtãvidade da crise nacional. Segundo 
externoti, o quadro de incertezas em que se insere o P3ís
está a exigir também do Poder Legislativo uma análise em 
profüildidade a respeitO dos problemas mais graves, inclusive 
com o estudo e o encamfubamento d_e soluções. 

O Senhor Presidente concorda e_ aproveita para fazer 
uin- relato sobre seus mais recentes cantatas com o President~ 
da República, relembrando a sugestão inicial, externada eni 
seU-discurso de posse como Presidente-do Senad.o, no sentido 
de um grande- entendimento nacional, a partir de uma neces
sária convocação do Senhor Chefe do Poder Executivo.-

Adiantou, ainda, ter feito ponaera:ÇõeS ao PreSidentê da
República no toCante a um maior entrelaçamento entre os 
dois Poderes, uma vez que, como notou nesse relato aoS seus 
pares da ComisSão Diretõta~-sóriiétffe mediante um Conselho 
Nacional, com a participação dos partidos políticos, a exemplo 

-do Pacto de Moncloa, na Espanha, será possível a superação 
das atuais dificuldades do Brasil. 

O Senhor Presidente dá iníciO à reunião e submete aos 
presentes os seguintes assuntos: 

a) RequerÍipento n•240, de 1993, no qual o Senhor Sena
dor ESPERIDIAO AMIN solicita ao Senhor Ministro da Fa
zenda, informações referentes a denúncias publicadas na im
prensa sobre renúncias de Receita- por parte da União. -

Os presentes, após exame, aprovam a matéria e a encami~ 
nhará à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providên
cias; 

b) Requerimento n~' 245, de 1993, no qual o Senhor Sena
dor EDUARDO SUPLICY solicita ao Senhor Ministro da 
Saúde, informações sobre quais os critérios utilizados na To
mada de Preços tipo melhor técnica n\' 001193, para escolha 
da melhor proposta técnica. _ 

Os presentes, após exame, aprovam a matéria e a encami
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providên-
cias; - -

c) ProjetO de Resolução n9 62, de 1991, que ''altera dispo~ 
sitiVos do Regimento Interno do Senado Federal". 

É designado o Senhor Segundo Secretário para relatar 
_a matéria; 

d) Processo n"' 016722/92-2, que trata da prestação de 
contas do Senado Federal, relativa aos meses de abril a agosto 
de 1992. _ _ 

É designado o Senhor Segundo Vice-Presidente P~ua rela
tar a matéria; 

e) Prooess9s n" 013887/91-2, 009460191-8, 010584/91-9 e 
000973/91-2, que tratam de solução adequada para a questão 
da implementação do Regime Jurídico Único (Lei n• 8.112/90) 
e a situação dos ocupantes de empregos de confiança no Sena
do Federal (Assessores Técnicos e Secretários Parlamentares). 

_É designa9o o Senhor Primeiro Secretário para relatar 
a matéria; · 

O Processos n•' 001323/92-0, 010447/92-0, 006356/90-7, 
021578/91-5, 001749/92-7 e PD-000857/91-2, que tratam de 
requerimentos de diversos servidores solicitando atualização 
monetljria de valores que perceberam. 

É designado o Senhor Quarto Secretário para relatar a 
matéria; 
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g) Processo n• 017103/92-4, no qual a Comissão de Sindi· 
cância 1 instituída pela Portaria n"' 01~ de 1993~ do Senhor 
Diretor-Geral, propõe a baixa patrimonial das máquinas de 
calcular, marca Sharp, tombadas sob n• MQ-1314eMQ-1959. 

Antes da matéria ser debatida, o Senhor Quarto Secre
tário solicita, e lhe é concedida, vista do processo; 

h) Expediente do Senhor Chefe da Seção de Marketing 
da Radiobrás, no qual propõe a assinatura, por mais seis 
meses, do Clippiog editado por aquel3;. empresa. 

É designado o Senhor Primeiro Secretário para decidir 
a respeito, observadas a disponibilidade orçamentária e as 
prioridades do Senado Federal; .. 

O Processo n• 003183/93-9,no qual o Senhor Senador 
João Rocha solicita ress31-cimento complementar de despesas 
odontológicas. · 

Após exame, os presentes deferem a solicitação. 
Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao 

Senhor Quarto Secretário, o_ qual emitiu pa-recer contrário 
ao Processo n9 001084193-3, em que a União Pa!lamentar Inte
restadual solicita a pastagem mensal de 50.000 (Cinqüenta 
mil) exemplares da revista "Momento Legislativo". 

Após discussão, o pare~r é aprovado. 

Com a palavra, o Senhor Diretor-Geralleva à apreciação 
dos presentes os seguintes assuntos: _ __ __ __ _ 

a) Processo Iiç. 012503/92-4, no qual a Subsecretaria de 
Administração de Material e Património solicita a- renovação 
do contrato com a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Ae
roportuária -INFRAERO, que se encerrou em 31112/92._ 

É designado o Senhor Primeiro Secretário para ielãtar 
a matéria; 
. . . : b) Ofício n' 46/93, por meio do qual o Senl10r Senador 
Antônio Mariz solicita o pagamento da diferença resultante 
de incorreção verificada no valor total de despesas médicas 
particulares, com decisão favorável do Senhor Presidente, ad 
referendum da Comissão Diretora. -

Os presentes referendam a decisão do Senhor Presidente. 
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declara 

encerrada a reunião, às treze horas e quarenta e cinc_o minutos, 
pelo que eu, MANOELVILELA DE MAGALHAES, Dire
tor-Geral e Secretário da Comissão Diretora, lavrei a presente 
ata que, depois de assinada pelo Senhor Presidente, vai à 
publicação. -

_Sala da Comissão Diretora, 18 de março de 1993. -
Senador Humberto Lucena, Presidente. 
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SENADO FEDERAL 
· -SUMÁRJO 

1-'>',ATA DA 33• SESSAO, EM 19 DE Ml\RÇO DE 
1993 

1.1 -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 
1.2.1 ~ Oridos do Sr. 1~" Secretário da Câmara dos 

Deputados 

- N' 61/93, cQ!l1Unká!Íáo a aprovação do Projeto de 
Lei do Senàdo n' 113/83 (n' 8.582186,_naquela Casa), que 
disciplina o uso de ""Caracteres nas public3.ções obrigiltóiias. 

Encaminhando à revisão do Senado_ JiU16grafo_s_ d_as_ 
seguintes matérias: _ _ _ . _ 

-Projeto de Lei da Câmara n• l0/93 (n' 3.3()5/89, 
na Casa de origem), q~e acrescenta parágiafo ao ari. 531 
da Consolidação das Leis áo Trabalho . 
. ..,-Projeto de Lei da Câmara n•_ 11/93 (n' '3.053/84, 
:.n.a Cãsa.de_ori~~iii),-quc; _dispõe s~re·~ publicaçãO 4e> 
· nomes e fotografias de V1bmas de cnmes~ntra q~,_c~stu-
mes. _____ -_,-· ___ · .. 

-Projeto de L'ei d~ ,Câmara .. n• 12/93 (n' 5.079/85, 
na Casa de origem), que alteta a denominação do COnse}Jlo 
Federal e dos Regionais de Medicina Veterinária e âá ou
tras providências. 

-Projeto de Lei da Câmara n' .13/93 (n• 6.579)85,' 
na Casa de origem), que altera dispositivos da Lei n• 5.'8Ú9., 
de 10 ?e outubro de 19_7~. que. ~ispóe sobre a'retri~ão 
e dirett~s ~o. pessoal cm! e _m!litar em serviço da Uni~ 
no extenor, e dá outras proVIdencias. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 14/93 (n' 7.128/86, 
1 ~a Casa d~ origem) 1 q~~ ~~p~la dél;l;Ltos pal]l S~Q.t.a ~.upc!_
:nntend.êncra do Desenvolvunento -da Pesca - SUDEP~ 
,e 9á_ gutras. provid.ências. - · · 

-Projeto de Lei da Câmara n• 15/93 (n' 170/87 nà 
Casa de origem),_ que altera a redaçâodoart. 3•_e_parág~o, 

único do art. _6'~, da Lei n9 7.377, de :?0 de Setenibro Oe 
1985 .. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 16/93 (n' 181187, na . 
Casa de origem), que proclama o Major-Brigadeiro-do-Ar 
Je,rónimo Baptista Bastos, Patrono do Desporto na Aero-
nátiticá. · 

-Projeto de Lei da Câmara n•. 17/93 (n' 1.116/88,'. 
na Casa de origem), que estabelece_o·prazo para a prestação 
de informações requeridas aos órgãos públicos, e dá outras 
provídências. _ . 

-Projeto de Lei da Câmara n• 18/93 (n' 1.162188, 
na Casa de origem), que dispõe sobre a instituição da Sema
na do Trabalhador. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 19/<13 (n' 1.189/88, · 
na Casa de origem), que retira da incidência do Imposto . 
de Renda benefícios percebidos por defiCientes mentais. 
· . --Projeto de Lei da Câmara n• 20/93 (n' 1.439/88, 

na Casa de origem), que dá prioridade à concessão de_ 
canaiS.de emissoras às entidades educacionais. 

· -'-Projeto de Lei da Câmara n• 21/9.3 (n' 2.239/89, 
na Casa de origem), -que altera dispositivOs da Lei n? 4.769, · 
de 9 de setembro de 1965, que·,dispõe sObre o exercíciO 
da profissão de Técnico de_ Administração. 
~ ' -Projeto de Lei da Câmara n• 22/93 (n' 2,.528/89, 
na CaSa de origem), que dá nova redação ao art. 3'>' do 

. Decreto~ Lei n• 2.472, de 1• de setembro de 1988, que "AI· . 
)e rã difJp<l~!' d:L\~g~ ª~~!''!.ifa;_~r!!'lil>lfflll!,;:iadjl1. · 
no Decreto-Lei ni 37, de ~ cde. novembro de 1966 e dá 

-"utrás prc.ivldêncl:Í&''~ · 
-Projeto de Lei.:da-;Cãínara n• 23/93 (n• 2.706189, 

~a Casa de <;trige~), que "ttispôe sobre a remessa ·para o 
exterior "tios ~ênd1mentos do trabalho assalariado e dqs, 
val?~es. re_ce~ulos como bolsas de estudo e auxílio., aos 
benefictános de bolsas de estudo ou au~o no exterior 
~ncedidoª_p9r~g_ências governamentais. -
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EXPEDtENTE 
CI!IITRO OIIAP!CO DO SENADO PEDI!RAL 

MANOEL YILE'-" DE MAGALHÃES 
Diretor..Oeta! da Sc:udo Federal 

. AGACIEL DA SILVA MAlA 
OircHOI' Eacati'vo 
<.:ARLUS HOMERO VIEIRA NINA 
Oirctot Adaiailtrai:IYO 

DIÁRIO DO CONOIU!SIIO NACIONAL 

ASSINATURAs 

!.LI:l CARLOS BASTOS Sellatral ··············---·--·-·---·----··-·-"-Cr$ 7QOOO.OO 
DiraiDr .lad.11tnal 
fWRIAN AUGUSTO CDUTINHO MADRUGA 
Ohtor Adjuto 

-Projeto de_ Lei da Câmara n"' 24193 (n'? 2.?,97189, União Internacional para a Conservação da Natureza e 
na Casa de origem), que acrescenta dispositivo ao art: dos Recursos Naturais (UICN), com vistas à adesão do ___ _ 
61 do Código Penal. . Brasil aos mesmos. . 

-Projeto de Lei da Câmara n' 25/93 (n' 3.343/89, -Emenda da Câmara ao Projeto de Lei do Senado 
na Casa de origem), que dispõe sobre o acréscimo do inciso n"'207/83 (n~' 5.568185, naquela Casa), que institui a Semana 
VII ao art. 131 da Consolidação da_s_Leis do TrabalhÇ>.._ _ _ do Jovem e dá outras providências. _ 

-Projeto de Lei da Câmara n"' 26/93 (n?-2.460/91, . --Substitutivo da Câmara ao Proje:to de Lei do Sena-
na Casa de origem), que dá nova redação ao art. 206 do do n' 2Z8/81 (n' 6.553/85, naquela Casa) que autoriza o 
Decreto-Lei n' 2.848, de 7 de dezembro de 1940- Código Ministério da Educação e Desporto a disciplinar a obrigato
Penal. riedade da reprodução, pelas editoraS de todo o País, em 

-Projeto ·de Lei da Câmara tt9 -27i93 (n9 3.599193, ' regime de proporcionalidade_, de obras_ em_ car~cteres Brai
na Casa de origem), que dispõe sobre a revigoraÇão ·do He, e a per:q1itir a reprodução, sem finalidade lucrativa, 
prazo estabelecido no art. 32 da Lei n9 8.490, de 19 de de obras já divulgadas, para u.sa excJusivo __ de ,cegos. 
novembro de 1992, e dá outras providênciã.s. --Substitutivo da Câmara- ao Projeto de Lei do Sena-

Projeto de Decreto Legislativo n' 3/93 (n' 81191, na do n' 60/88 (n' 974/88,' naquela Casa), que determina que· 
Câmara dos Deputados), que homologa ato do Conselho o Poder Executivo exija das representações diplomáticas 
Monetário Nacional que autorizou a emissão adicion-al de est;r:ingeiras o cumprimento. da Legi~ação trabaihista. 
papel-moeda, no exercícío de 1988~- nO valor de 
Cr$1.543.000.000:ooo,Oó (hum trilhão, quinhentos e qua
renta e três bilhões de cruzeiros). 

-Projeto de Decreto Legislativ<:> n' .• 4/93 (n' 112/91:, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto dooProto
coJo Adicional ao Acordo Cultural entre o Governo da 
República Fede~ativa do Brasil e o Governo da República 
Portuguesa, criando o Prêmio "Luís ·de Camões"' cele-
brado em Brasília, em 22 de junho de 1988. ' · 

-Projeto de Decreto Legislativo n' 5/93 (n' 191/92 
na Câmara dos Deputados) que aprova o ato que outorg~ 
concessão. à Rádio Vale do Iguaçu ·do Verê Ltda., para 
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direifo de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão sonora em onda média 
na cidade de Veré, Estado do Paraná. - ' 

-Projeto de Decreto Legislativo n' .6/93 ( n' 162/86, 
na Câmara dos Deputados), que aprová o texto da Conven
ção n' !26, da Organização Internacional do Trabalho, 
sobre alojamento a Bordo dos Navios de Pesca, adotado 
por' ocasião da so~ Sessão da Conferência Internacional 
do Trabalho, realizada em Genebra, ent1966. -- -

-Projeto e de Decreto Legislativo n'7/93 (n' 146/92, 
na Câmara dos Deputados), que aprova os Estatutos da-

1.2.2- Parecer 
Referente à segúinte matéria: 
- ProjetQ de Decreto Legislativo n' 10/92 (n' ~1/91, 

na Camara dos Deputados), qué aprova -o textó da Conven
ção n9 141 da Organização Internacional do Trabalho -
OIT, relativa às organizações de trabãlhadores rurais e 
iOia função no.desenvolvi.mento .eooriõmioo.e "soéíal, ádõtadk 
e:rrí Geitebra,-em 1975, durante a 60'- Sessão da Conferé:ncia 
Internacional do Trabalho. (Redação final) 

1.2.3- Discursos do Expediente 

SENADOR PEDRO TEIXEIRA -A isonomia sala
rial e os militares. Reivindicação salarial.<Jos militaJ:"e.s..difi-. 
flíüla!ia<frente à ~ d&WreiW -de ~llãijlk!1it(Jale> -

• -~1 • 

gona. 

SE~ADOR MAGNO BACELAR - Escassez na 
oferta de vagas na rede pública d~ ensino.•MoVjmento 
estudantil contra _o aumento abusivO das menSalidades eS
colares. _Cartéis da indústria dos livros.didáticoS. 

. SENADOR V ALMIR CAMPELO - A .çriação do 
IPMF. Necessidade de revisão da legislação tributária a 
fim de minimizar a evasão fiscal. 
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•. :z:.~- Ç~~:u~~~af;~:~:~~d~9Çi~: :·~·:' ··.·.·Projeto de Lei-do Senado n~" 46/92- Complementar, 
_Recebimento do Ofício 0 o g3793, do _Pre.sidenie· da que _dispõe sobre o procedimento contraditório_ e~pecial, 

de fito sUmário, para o processo de desapropnação por 
, Ordem dos Advogados do Brasil, Secção de São Pa.ulo, interesse social, para fmS. de_,reforma agrária. _de imóv~~ 

manifestando-se contrariamente a qualquetproposiçãoqU.e - rural que não esteja cumprindo a sua .função sociaL. (Trani:l
objetive diminuir para 14 anos a idade de responsabilidade tando em cçmjunto com 0 Projeto de Lei da Câmara n"' 
criminal. 67/92-Complementar). Votação adiada por falta de quo-

- Recebimento do Ofício n• s/28/93, (n• 593/93, na 
origem) do Presidente do Banco Central do Brasil, solici- rum. 
tando autorização para que a Pref_eítúra· Municipal_de Cri- i.3.1 - Discursos após a Ordem do Dia . 
êiúril.a, Estado de Santa Catarina, possa contratar operação ---SENADOR BENI VERAS -ConClusões da Càinis-
de cr€dito·, pata' os fins que especifica. --- são MiSta· que e-Studa ~S causas Qas desigualdades regionais 
, Abertura de prazo para oferecimento de emendas aos brasileiras. _ 
froíetos de Decreto Legislativo n•' 4, 6 e 7/93, lidos ante- SENADOR NEY MARANHAO- Necessidaoe do 
riormente. -- --~--· · ·_ · '· ~.:.- . dÚeciOD.ainento das aÇões do CONAB visando o combate 

Abertura de prazo para tramitação e oferecirn_eqto da fome em nosSo País. ConsideraÇões sobre medida ai:lun
de emendas ao Prõjetõ de rrecreto Legisl_ativo n~' _5/93, dad3.pdo"Presidenfe~ltamarFrancoparaminorarosefeitos 
lido anteriormente. -' da seca-no Nordeste. 

1-2.5- Comunicações SENADORELC10 ÁLVARES-Poluição em Vitó-
. ria ca.,.aaa pela Aracntz Celulose e. C ia Siderúrgi_ca de 

-"--Do Senador Atfonso Camargo, referente à sua 'filia- Tub:irãO. Precauções de s. Ex10 cOín ~ cólera _em face do 
ção ao Partido Democrata Cti~tãó --'- PDC. · · - desaparelhamento da Secretariá de -Saúde do Estàdo do 

-Da Liderança do PFL, referente à indicação do · Espírito Sahto. nome do Senador Meira- Filho, por· cessão, para perma-
necer integrando a Comissão Parlamentar de Inquérito des- SENADOR CÉSAR DIAS - V)sita de lideranÇas 
tinada a apurar· denúncias de irregularidades cometidas indígenas iaMinatii ao Se-u gabinete, defendendo a expio~ 
em fundos de pensões de estatais e na Petrobrás. ràção iíiine-ral de suas terras. -

SENADORJUTAI:iY MAGALHÃES- Alto índice 
.1~~.6 - R~ue~men~~ de Sone"gação fiscal e manipulação do índice oficial para 

. - N9 261/93, de autoria_ do Senador Ma!~O Ma_c~el, 
solicitando transctiçâo, nos An-ais do -Set;tad_o_,. do artigo . 
'"A pena de morte e o .Brasil", d~ ~l!t9ri~ ,dp PIIO~·~A-qt(m~o 
Augusto Canç.ado Trindade, p11bli~ado n~ J,i"oll!a de S. Pau
lo, de 15 de m.arço de 1993. 

1.3-0RDEM DO DIA 

Projeto de Lei da Cãniara n' 5/93 (n'. 3.520/93; na 
Casa de origem), que dispõe sobre a vhic;ulaÇ3o dQ~eividrir 
púb!.ico civil, ocupante de cargo em con;:U~sã.P.s.em yínculo 
efetivo Com a Admiriístiação Pública Federal, ao Regime 
Geral p.e Pre':id~ncia Sqcial e_ dá. ou~r~s providênciaS. Apre
ciação sobrestada, ·em virtude da falta- de quórum para 
votação do Requerimento-n9 2~6/93, lido _e~~.sessão ante-
rior; · · - - - - -~ 

Projeto.de Lei da Câmara n• 67/92 ___: Complerrieritar 
(n9 71/89, n-a- Casa de origem), que dispõe· sobre o processo 
judicial de desapropriação por interesse· social, pã.ra Õils 
de reforma agrária.~(Traxhitãfido em-Cõiijúntb com o Pro
jeto de Lei do Senado n' 46/92-Complementar). Votação 
adiada por falta de quonun. -- - - - - -- -----

a co~eção monetária, durante o Plano Collor I. O ímpacto 
da Lei n• 8.200, de 29 de junho de 1992, na arrecadação 
do Imposto de Renda. . .. _ . . . 

· SENADOR JOÃO l'RANÇA-:- Defesa do irtlcio dos 
progrãinaS habitacionais, anunciados i>eiO Govinio, pelas 
regi6es Norte e Nordeste. 

.• 1.3.2- DesignaÇão da Ordem do Dià da_ próxima ses-. 
são 

1.4-ENCERRAMENTO 

2 - INSTITUTO DE PREVIDíJ:NClA DOS CON
GRESSISTAS 
· --Convocação de Assembléia Geral Or:dináJia a reali-
zai-e êin 31-3-93. · · · · 

3- ATA DE COMISSÃO 

4- MESA DIRETORA 
5- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 

6 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA
·NENTES 

Aftr 48 3~ Selde; em l9 de março de 1993 
3it sessão Legisl .. ~ár44 da 4ga Legislatura 

Hi!iff'dência dós &~s Rodrigue~ e Beiio Parga 

iils 9 HORAS, ÁCl:l~ ~S OS SJil 
SENADORES:. 

At'ronso camarg!l·- ll\llil-.rlls- Césa~ Dias- Chag.,. 
,Rodl'l"gues :- Elcio Álvares.- F't8!:1cioco · Z'S llt'rg - JoAd: 
Cabl!ol1 -José Ricl!"-- J_ll_t_ally llit'~galM....,.agno Bacelar 

-Marco Maciel- Mauro Be~- Nabor._J6nior- Pedro· 
Teíllltll"~ Vatmir. Gampelo. . 

o SR. PRESDi:ENTE (Chagas Rodrigues) ~ A lista de 
presença acusa o comparecimento de 15 'srs. Senadores. Ha~ 
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 
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Sob, a proteção de Deus. iniciamos nossos tnibé:~1hos. 
O sr. lo;> Secretário procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

OFÍCIOS 
OFÍCIOS DO SR. 1' SECRETÁRIO 
DA CÁMARA DOS DEPuTADOS . 

N~' 61/93, de 18 do corrente, comunicâfido a aprovação 
do Projeto de Lei do Senado n' 113, de 1983 (n' K582/86, 
naquela Casa), de autoria do Senador Nelson Carneiro, que 
disciplina o uso de caracteres nas publicações obrigatórias. 

(Projeto enviado à sanção em 18 de março de 1993.) 

Encaminhando à revisão do SenãdQ auiógr~joS d_O;~egÚin~ 
tes p;.ojetos: -

PROJE10 DE LEI DA CÂMARA N" 10, DE 1993 
(N" 3.305/89, na Cua de atlgcm) · · 

,\ct·es!•e-nta parágrafo ao art. 531 da. Con
solidação das Leis do •rr.abalho. 

O Congresso Nacional decreta: 
ArL. 1.0 O art. 531, da Consolidáção elas Leis 

do Trabalho ·- CLT, aprovada pelo Decr.eto-Iei n.0 

5.452, 'de 1.n de maio de 1943, passa a Vigorar acres-
cido do seguinte § 5,0 : . 

"ArL. 531. ....•........... , .· •. , •..... , "''" ... -

••••••• ~-·-· •••• ~~ ••• •'·. ~·- -~ ~·:_ ~'":"·;::..-.7 .-•• -.- •• -, ••• -

~ s.n Quando mais d(;!--Unia chapa disputar 
a eleição, não serão apresentados candidatos ao 
Conselho Fiscal, cujos cargos serão preenchi
dos por trabalhadores indicados pela cl1apa 
que tiver obtido o segundo lugar no pleito." 

Art. a.n Esta Lei enti-a em vigOr nã. --data de 
sua publicação. - -

Art. 4.0 Revogam-se as disposiçÕc~ em COntrárlo. 

LEGISLAÇi\.0 CI'I'Aill\ 

CONSOLIDAÇAO DAS LEIS DO TRABALHO 
Aprovada pPio Decreto-Lei· n.0 5. 452, de 

L 0 de mato de 19.J3. 

TíTULO V 

Da Organização SindioL~~il 
_Da Instituição Sinc.lical 

......... -..... ---~-~----~- ........... ;.: ~ :.-:-; ·• -~· ~~~--· ~ ,:._---

CAPíTULO I 
••••o•••~••••••••••;••••~•·•~•••••:.e .. ..-...-..~•••.,---•••••~ 

flEÇACl TV 

))as Eh~içõcs Sindicais 
. . . •--· .••••••• ~ ..... ,a;-.., .•. -~-i--~ •••• ~~-~.(. •. :;...-...-.--~.-..- ......... 

Art. 531. Nas eleições para cargos cl\? -diretoria 
e do conselho fiscal serão considorados t't<~Hos os 
candidatos que obtiverem maioria absoluta de votos 
em relação ao total dos associados eleitm"es. 

§ 1.0 _ Não .ocorrendo à primeira con,ocacão 
maioria absoluta dn eleitores ou não t~1Jt.1.mdo ne
nlmm do~ candidatos essa_ maloz;ia, proc,•:Jcr-se-á a 
nova convocação para dia posterior, sr~ndo entãO
considerados eleHos os candidatos qw· oht.iverem 
:rp.aioria dos ~leitores_ preser;tes. 

§ 2.0 Havendo somente uma ch:1pn regi~;trada 
para as eleições, poderá a· àssemblPia, r.m última 
convocação, ser realizada duas horas :tprJ:-. n pri
meira convocação. desde que do edif<.I n:.;pnctivo 
conste essa advertência. 

. ~ 3.° Concorrendó tnais de urna 6· .. 1Ya, poderá 
o Ministro do Trabalho <' Previdfmchl F'r., (;,] rksignar 
o vresldcnte da scr;ão eleitoral, <lt:SdJ· r:•,· r, mquci
ram os associados que encabeçarem '' n•'i.:p<.~_cl.iva 
chapa:. 

· ··- Com a: redação dada pelo DcetC'fo-Lei n.O 
8.0UO, de !1-10-45. 

§ 4.0 O Miilfstro do Trabalho P. Prw.,·i<.lúllcia. So
cial expedirá instruções regulando o processo das 
eleições . 

• • • • • • • • • • • • • .. _ ••• ·--~ ~ p ... - ••• -~* •• ···~ •••.• ; ....... -._-••••• 

(A comisBão d_e ~s..,~ntos Soc:iai"_; i 

PROJE10 DE LEI DA CÂMARA N" 11, DE 1993 
(N• 3.053/84, na c- de Qtlgem) 

Dispõe sobre a publicação de nomes e 
fotografias de vítimas de crimes contra. os 
c~tu~es., 

O Co_ngresso NaciOnal decreta: 
_ Az-t. 15'. _O Processo fioS- ·crimes contra os cos

tumes desde a instauração~ d.o inQ.uéxito policial aLé 
~ pro~ação da sentença e seu trânsito em julgado~ 
mclustve. correrá em segredo de justiça. _ 

Ar!. 2.c> Incori"e nas_ penas do abuso de autori
dat.ie aqueJe que, em virtude de ofício, revelar nomes 
fornecer ou facilitar a -tomada· de fotogr:lfia de viti~ 
dos crimes mencionados no artigO -anterior. 

Art. 3.0 Fica vedado também aos ffieios de co
nmnicação impressa. transmissão radiofõnica ou de 
Wlevisão. a divulgação de nome ou imagem de viti
ma de crime contra os costumes. 

§ 1 P Aos meios de comunicação concedidos 
Pela Uqião será aplicada a pena de suspensão da 
atividade ·pelo prazo de trinta dias, tl-iplicado em 

. caso. de reincidência. 
... § 2.0 Aos veícUlos de comunicação -impn~ssos 

será aplicada multa no valor de IOO __ (cem) valores 
de referência, triplicad_a na reincidência. . 

· · ~- .Árt~ (0:- Ó juiz. <1 t·~pre.sentante do Minis1.1:rto 
Püblico e a parte_ poderão promover a responsJ.llili
Q:nd<: da autoridade que quebrar o segredo de justiça 
rnediante instauração de aç:ão pública instruída com 
a prova. do abuso, seh1 prejuízo das sanções admi
nistrativas. 

Art. 5.0 Esta lei entra em vigor na data de sua 
·'IíUõlicação . 

Art. 6.0 Revogam-se as disposições em contrário. 
(A Comisstio ~-de. Constituição Justiça e 

Cidadania.) ' 
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PROJETO DE LEI DA 
.CÂMARA N• 12, DE 1993 

(N• 5.079185, oa Casa de origem) 

(De iniciativa-do Presidente da República) _____ _ 

Altera a denominação do Conselho Federal e dos 
Regionais de Medicina Veterinária, e dá outras provi
dências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1"' Os atuais Conselhos Federal e Regioriãis de Me

dicina Veterinária, criados pela Lei n• 5.517, de23 de outubro 
de 1968, passam a denominar-se Conselho Federal de. Medi
cina Veterinária e Zootecnia ( CFMVZ) e Conselhos Regio
nais de Medicina Veterinária": e Zootecnia (ÇR.MVZ) .. 

Art. 2"' Aplicam-se, no ·que couber, as dispoSições da 
Lei n• 5.517, de 23 de ou(Jlbro de 1968, com as modificações 
introduzidas por esta lei: 

a) aos profissionaiS de que trata a Lei n"' 5.550, de 4 
de dezembro de 1968; -

b) aos tecnólogos e técnicos de 2o gr~~_das ~rea~ de Medi
cina Veterinária e Zootecnia, portadores de diPloma, título 
ou certificadO, eXpedidos por estabelecimentos de ensino supe
rior ou de 2~' grau, oficiãiS 'Ou tecOD.hecidos e devidamente 
registrados no órgão competente; -

c) aos portadores de c_ertificados de hal!ilit;lç&o profis
sional, de qualquer nível, expedidos por autoridade compe-
tente; _ 

d) aos que, mesmo sem título, venham exercendo a pro
fissão há, pelo menos, cihco anos d!i_ dat~ ~~ pu_bli~ção da 
resolução referida no art. 39 desta lei. __ . . -

Parágrafo úniéo ... A, prova_--do ~xercício profissional, a 
que se refere a alínea d deste artígo, será feifi:Cpor -qu·alquer 
meio em direito petriiifiàó; -notãdamente, por alvará; paga
mento- de impostos e· anotações_ na Cátteir~ ~ 4~ J'r~l;>a)ho e 
Previdência Social. 

Art. 3~' As atribuições dOs tecnólogos e dos técnicos 
de 2~' grau da área da Medicina Veterinária e d"a Z6otecnia 
serão disciplinadas em· r~olução do Cons.elho Federal, ~en~o 
em vista seus currículos· e graus de e~~lar~dade; - _ . _ - . ; . 

Art. -4~' Os dispósitivo"sda Lei ft-!5.517, de 23 de outubro 
de 1968, adiante enumerados, passam a vigorar com a seguinte 
redação: 

'~Art. 2<? -······-~·-·-.·~-=--., ..... ~---· .... """""~-·_,.·,.··· 
a) aos portadores de .diploma de graduação expe

dido por estabelecimentos de ensino superior, oficiais 
ou reconhecidos, devida~e!Jte registrados no órgão 
competente; 

······A;;:'1i·:···;.·c;-pii~ict.-"R:~pdbii;,;;·~~~á·~-,;d-;-d~ . 
Conselho Federal de Medicina Veterinária e Zootec
nia, com jurisdição em· todo o território u.áciõ-õãl, a 
ele subo-rdinados os Conselhos Regionais, com sede 
no Distrito Federal e nas capitais dos Estados e dos 
Territórios. 

Art. 12. O CFMVZ será constituído de médicos
veterinários e zootecnistas, brasileiros, em pleno gozo 
de seus direitos civis, -eujós-- diploinas esteJam re-gis
trados de acordo com a legislação em vigor e as dispo
sições desta lei. 

Art. 13. O CFMVZ compor·se·á de presidente, 
vice-presidente, secretário e tesoureiro e Um mínimo 
de mais seis conselheiros, eleitc::-s por maioria de votos, 

em escrutínio secreto, em reunião de delegados, forma
da de um representante de cada Conselho Regional. 

§ 1~' Na mesma eleição deverão ser eleitos os su
plentes de conselheiros, que serão convocados na or
dem da votação. 

§ 2' O Colégio Eleitoral convocado para a com
posição do Conselho Federal reunir-se-á, preliminar
mente, para exame, discussão, aprovação e registro 
das chapas concorrentes, realizando as eleições vinte 
e quatro horas após a sessão preliminar. 

o -.Art. 14. Ná constituição e composição dos Con
selhos Regionais, aplicam-sé, no que couber, as dispo
sições dos art.s. 12 e 13 desta lei. 

§ 1" Os membros dos C.onselhos Regionais e-o-s 
suplentes serão eleitos pelo sistema de eleição direta, 
mediante voto pessoal, secreto e obrigatório, dos pro
fissiOnais lnschlos- no" órgão.· 

§ 2~' Os profissionais que se encontrem fora: da 
seçle do órgão regional, por ocasião de eleição, poderão 
colocar seu voto em envelope fechado, remetendo por 
carta ao présidente do Conselho Regional respectivo. 

§ 3<? Os votos por correspondência só serão com
putados se entr~gues ao Conselho Regional até o mo
mento da abertura dos trabalhos da eleição a- que se 
destinam. · 

§ 49 Aplicar -se-á pena de multa em importância 
-não excedente ao valor da anuidade ao profissional 
que deixar de votar sem causa justificada. 

§ 5~' _ Ficam dispensados da obrigaçãO de votar 
os profissionais remidos, os que estiverem no exterior 
e os que a lei dispensar. 

· '· · · :.;.;:i:-1;;:· ~ ·c;~;;;;~i~·;,··c~~;~ih~ -ii~ct~~~i;' · · · · · · · · 
a) zelar pela dignidade e independência da classe 

~ suas prerrogativas; 
~ b) orientar, supervisionar e disciplinar o exercício 

- da profiSsão -do médio-veterinário e do zoote_cnista, 
em todo o tertitório nacional, bem como o dos técnicos 
de 29 grau e tecnólogos dessas áreaS; 

c) elaborar e alterar seu regil_!l~nto interno; 
d) aprovár os Regimentos Internos dos ConSelhqs 

Regionais; 
e) aprovar os relatórios a_nuaiS., ·os ~alanços e con

tas, bem assim as previsões orçamentárias para o exer
. "cício ~eguinte; 

Q_ çonhe-cá_ e decidir, em últ~m~ instância. os as
su:rliOs relativos ao e:~CercíCio da profissão e as dúvídas 
suscitadas pelos Conselhos Regionais; · 

g) cliar e extinguir Conselhos Regionais e Delega
cias, fixando-lhes sede e jurisdição; 
- b) homologar as prestações de contas dos respon-

-sáveis pelos Conselhos Regionais e as respectivas provi-
sões e reformulações orçamentári:ls; 

i) deliberar sobre instituiçõeS. de prêinios, reco
nhecimento de títulos e anúncio de especialidade dos 

·profiSsionais inscritos nos ConselhOs Regionais;--· . 
j) realizar periodicamente reuniões de conselhei

_ios federais e regionais para fixar diretrizes sobre assun-
tos profissionais; · 

l) fixar o V'alor das anuidades, taxas, multas e _emo
lumentos devidos peloS profisSionais e empresas aos 
Cônselhos R.~gionais a que estejam jurisâiciónados, 

··o. ôbservado o_ teor da Lei n' 6.994, de 26 de maio de 
o 1982; 
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m) baixar resoluções de orientação e instrução aos 
Conselhos_ Region·ais; 

n) baixar resoluções sobre interpretação e eXecu
ção desta lei e deliberar sobre os casos omissos; 

o) propor ao Governo Federal as alterações desta 
lei, bem como de seus instrumentos executórias, sobre
tudo quanto à fiscalização do exercício profissional; 

p) publicar o relatório anual dos seu_s_trabalhos; 
q) intervir nos Conselhos Regionais, em casos de 

comprovada irregularidade na administração, e nomear 
interventor ou diretoria interventora até a volta à nor
malidade; 

r) autorizar o Presidente a adquirir, onerar ou 
alienar bens imóveis. 

Art. 18. Compete aos Consé:Íhos Regionais: 

h) promover; perante O jUízO competente e me
diante execução fiscal, a cobrança das taxas, anuid~des, 
emolumentos e quaiSQUer hnpóiiâncias que ihes forem 
devidas; 

I) autorizar o Presidente a adquirir, onerar ou alie-
nar bens imóveiS. - -- -- --

..... ~~-~--~--·-------~~.:. .. ~·:...;-~-~.:. .. ; ~--~~:~:~:.,.;~:: .. ·~~---:--.... 
Art. 25. Os profiSSionaiS de Medicina Veteriná

ria e- Zootecniâ, Par3 exercerem suas atividades, são 
obrigados à inscrição no Conselho.~~_gional de_Medi.
cina Veterinária e Zoótecnia a cuja juriSdição estiverem 
sujeitos e pagarão anlridade ao respectivo Conselho_, 
na forma prevista pela Lei n9 6.994, d~ 1982. 

Parágrafo únicO. O prOfissional inscrito que não 
tenha sofrido qualquer penalidade d"e-~ natureza ética, 
e que esteja quite com o Conselho ao completar setenta 
anos de idade, será isento dos pagamentos previstos 
nesta lei. 

Art. 27. As firmas,· associações; cõiDpanhias, 
cooperativas, empresas de economia mista' e outras que 
exercem atiVidades preponder3.l)tes pecuJfares à Medi_
cina Veterinári~ _e à Zootecnia preVistàs pelos arts. 
5' e 6' da Lei n' 5.517, de 23 de outvbro de 1968, 
e 3' da Lei n' 5.550, de 4 de dezembro de 1968, estão 
obrigadas a registro nos Conselhos de Medicin_a Veteri
nária e ZOoteCnia ·das regiões onde func_io)Jaiim. 

Parágrafo único. As éntidades inCiiC~das neste 
artigo pagarão aos Cons.elhos Regiqn~ajs de Medicina 
Veterinária e -zõotecnia, onde se reg~t_rarem, taxa de 
inscrição e anúidade. 

Art. 28. As firmas, assoCiaçõeS, empresas ou 
quaisquer estabelecimentos cuja atividade sej~,Passível 
da ação do médico-veterináriO ou do zootecnista, deve
rão, sempre que se tornar necessário~ fazer. prova de 
que, para esse efeito; têm-ã seu seryiço profissiOnal 
habilitado na forma da lei. 

§ 19 A presenç_ª, periódica ou permanente·, de 
técnico do GovernO, em atividade de fiscalização, náo 
desobriga essas· entidades da contratação de profissio
nal habilitado como responsável técilfCO:-

§ 2Y Aos infratores deste ~rtigo será aplicada, 
pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária e 
Zootecnia a que estiverem subordinados, multa a ser 

- fixada pelo Conselho Federal, em valor não excedente 
ao da anuidade, cobrada na reincidência. 

Art. 29. Constituem renda do CFMVZ: 
a) o valor das certidões soncit;tdas_ por profissio-

nais ou firmas; -
b) um quarto-das taxas de inscrição de profissio

nais e pessoas jurídicas e de expedição de_ carteiras 
de identidade profissional, bem como CeiJjficados de 
Regularidade e Registro de Pessoas Jurídicas, cobradas 
pelos Conselhos Regionais; 

c) um quarto das anuidades de profissionais e pes
·soas jurídicas, cobradas pelos Conselhos Regionais; 

d) um quarto das multas aplicadas pelos Conse· 
lhos Regionais; _ . .: _ . ~-- ----=----_,-,_-_,------.--

"'· -- e}~úm qU3:iiõ dá-'rendà dãs- ce-rtidões expedidas 
pelos Conselhos Regionais; _ 

-- ·f)- ulrtq_Uarto de outros emolumentos auferidos pe-
los Conselhos Regionais; -

g) doações e legados; 
h) subvenções; 
j) -~~ o:tiginadas de bens e valores adquiridos; 
j) outras rendas._ _ _ __ ____ _ _ 
Art. 30. . Constitue:fiL J:'enda dos Cqnselhos Re~ 

gionais:_. _ _ __ : . _ -· 
-a) frês--qtiarloS do valor das certidões _solicitadas 

por profissionais ou firmaS; 
b) três quartos das taxas de inscrição __ çle profis-

-sionãis e pessoã.S--jllrídicas e de e~edição de carte~z:as 
de identidade profissional, bem como de expedição 
de Certificados de E.egularidade e Registro de Pessoas 
JurídicaS; 

c) três quartos_ das anuidades .de profissionais e 
pessoas jUrídicas; 

d) três quartos das mUltas; _ _ 
e) três quartos de rendas originaís de bens e valo-

~es a9quiridos; _ ~,- , . 
f) três quartos de outros emolumentos auferidos; 
g) doações e legados; 
h) subvenções. 
••••••••••••••••• ·--·---~----· ••••• .-{, J-~-; •• --·"!! ·-··· '•" ·~-··-" .. 
Art. 32. O poder de disciplinar e aplicar penali

dades, compete exclusivamente ao Conselho Regional 
em que esteia,m inscritos os profissionais e as _pessoas 
jurfdicas ao l~~ _-<1 do fato_puriíyel. 

Parágrafo único. Seln prejuízo das penas discipli
nares aludidas no art. 33, o eXercício ilegal da profissão 
será punível na forma prevista no art. 282 do Código 
Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n9 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940. 

-Ãrt. 33. o ••••••••••• ~.;.~.;.o ••• -.......... :., • .,._._ ... · •••• • •••••• __ 

.............. ••' ·-~' .... -~····.-••• ;:O. ... o'i..:.; ............. ---~-------·~-

§ 59 As denúncias só serão recebidas quando de
vidamente aSsinadas e acompanhadas da indicação de 
elementos comprobatórios do alegado." 

Art. 5' Ficam incluídas no art. 5' da Lei n' 5.517, de 
23 de outubro de 1968, as alíneas n e o, coni a seguihte tedação: 

"Art. 59 ~··--··~··· ....... ""·-··"~~·-~::..:::.·-·~""'.t:~·~..-.~--.. .• 
............. ·"'· ·-· ...... , •••••• ";<... :..:. .l ••• ~-h~-··""·-------.: :::::.; ... :.7-.. -

n) as funções técnicas de direção, assessoramento 
e consultaria, que exijam conhecimentos inerentes à 
profissãO, em qualquer nível da administração pública 
e do setor privado; e 
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o) a fiscalização e inspcção de estabelecimentos 
dedicados à fabricação de produtos_ de uso veterinário." 

Art. 6? O exert:ício da profissão de Zootee11ista conti
nua regulado pela Lei n' 5.550, de -4 de dezembro de 1968. 

Art. 7<~ Os ãtuais membros dos Conselhos Federal e 
.Regionais concluirão seus mandatos. - - · 

Parágrafo único. Cabe ao Conselho Federal dispor so
bre coincidência de mandatos. 

Art. 8' O primeiro Conselho Federal de Medicina Ve
terinária e Zootecnià, çom sede em Brasília, será- eleito no 
prazo de cento e oitenta dias, contados da vigência ~esta 
Lei. . . . . 

Art. 9? O Poder Executivo, nà prazo de noventa dias, 
expedirá o regulamento desta Lei. 

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 11. Revogam-se o parágrafo único~ do art. 11, o 
parágrafo único do art. 12, o art. 31 e alínea c do art. 33, 
da Lei n' 5.517, de 23 de outubro de 1968, e demais disposições 
em contrário. - - -· --· 

MENSAGEM N' 170, DE 1985 

Excelentíssimos Serihores Membros do Congresso Nacio
nal: 

Nos tennos do art. 51 da Lv11Stituiçáo Federal, tenho 
a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelên
cias~ acompanhado de exposição de motivos âo Senhor Minis
tro de Estado do Trabalho, o anexo projeto de lei que "altera 
a denominação do Conselho Federal e dos Regionais de Medi-
cina Veterinária, e dá outras providências". _ 

Brasfiia, ·12 de março de 1985. -Joio Figueiredo_ 
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS GMIN' 3, DE4 DE FEVE

REIRO DE 1985, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. 
Excelentíssimo Senhor Presidente d3. Repúbli-ca:: . 
TenhQ a honra de submeter à superior ccinsic;lera_ção de 

Vossa Excelência anteprojeto de lei, que dis]Xie sobre altera
ção da Lei n' 5.517, de 23 de outubro de 1968, trata-da inclusão 
dos zootecnistas, tecnólogos e técnicos de 29 grau, das áreas 
de Medicina Veterinária e Zootecnica n:o âmbito dos Conse
lhos Federal e Regional de Medicina Veterinária, niodifiê& 
a denominação destas e dá outras providências. 

O exercício da profissão dos zootecnistas é ct;"l.Sc~plinado. 
pela Lei n' 5.556, de 4 de dezembro de 1968. Entretanto, 
considerando o estreito r~lacionamento entre essa profissão 
e a de médico-veterinário, no conjunto de ações que-visam 
ao fomento, à defesa e ao aproveitamento da produção animal 
a citada Lei n' 5.550/68 previu, no art. 4•, que a fiscalização 
do exercício profissiOnal de zootecnia seria exercida pelos 
Conselhos de Medicina_ Veterinária. Por seu turno, a 4i n"' 
5 .. 517/88, ao estabelecer as atribuições do órgão federal, in
cluiu, no art. 16, letra h, a de "deliberar sobre as questões 
oriundas do exercíciO óas atividades afms às de médico-ve
terinário". 

COnstata-se, assim, que as duas leis indicaram os cami
nhos para a ·harmonizas;ão das diretrizes e inteira conjugação 
de providências no sentido·do aprimoramento dessas relevan
tes profissões e da valorização dos profissionais. Todavia, na 
prática, sentiu-se""a necessidade de ajustamento na citada Lei 
n• 5.517168, para a inclusão ,dos zootecnistas, tecnólogos e 
técnicos de 2• grau sob a juris!Hção dos Conselhos de Medicina 
Veterinária. 

CoJP. efeito,. o anteproJe'tó prevê a transformação dos 
- atuais órgãos em Conselhos de Medicina Veterinária e Zootec

nia, providência que encerra estimulante mensagem de inte
gração das duas atividades profissionais. 

Esclareço a Vossa Excelência que, consultados, os zooteç:
nistas em exercício da profissão, em maioria, já inscritos em 
Conselho Regional de Medicina Veterinária, manifestaram 
concordância com as providências consub~tanci.adas no ante
projeto, que teve participação efetiva e colaboração inesti
mável do Conselho Federal de Medicina Veterinária. 

A_ ocasião pareceu oportuna para se propor o saneamento 
de certas impropriedades da supracitada Lei n"' 5.517, de 1968, 
bem como para se regUlar a situação dos tecnólogos em técni
ços de 29 grau das ãreas profissionais atinentes à Medicina 
Veterinária e Zootecnia, no tocante à fiscalização do exercíciO
de suas atiYidades. Tem, pois, o anteprojeto o objetivo de 
atualizar a- lei, que ficará, outrossim, adaptada' às novas cir
cunstânciaS. 

Com estas considerações,. espero ter ãpresentado os fun
-damentos bem como prestado os esclarecimentos necessárim
pafi melhOr compreensão dos termos do já citado anteprojeto 
de lei. 

Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelência pro
testos do meu mais profundo respeito. - 1\lurilo Macêdo. 

LEGISLAÇÃO CITADA -

LEI N' 5.550, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1968 

Dispõe sobrt o exercício -da profissão- de Zootec
-Dista. 

, , • 0 ovo • •••• o • ••,, • ••, ••• •• ~·~·.,.••""'•' •••• • • •••••-• • •;••~•..--•~_·• n·o •••••-• •••~ o 

Art. 4"' A fisCalização do exercício da profissão de zoo
tecniSta será exercida pelo Conselho Federal e pelos Canse

- ]b_os Regionais de Engenharia~ Arqui~tura e Agronomia, en~ 
quantO não insti1uídos os Conselhos d~ Medicina Veterinária 
ou os da própria entidade de classe. · - · 

Parágrafo único. O zootecnista, a fim de que possa exer
cer a profissão, é obrigado a inscrever-se no Conselho previsto 
neS~e _artigo, a cuja jurisdição estiver sujeito -e-·segundo as 
normas estatutárias respecti\1ls. 
... -~ ... ·-· . · .. ·~ .... ~-· ~ ... -~ ··-~ ~-. ~-· ............ ··-~ -~~ ................... : "" .. . 

.LEI N' 5.517, DE 23 DE OUTUBRO DE 1968 _ 

Dispõe sobre.o exercido da profissão ele médico-ve
terinário e cria os Conselhos Federal e Regionais de 
Medicina Veterinária-

O Presidente da República: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancio

no a seguinte lei: 

CAPÍTULO I 
Da Profissão 

Art, 1' O exercício da profissão de médico-veterinário 
obcde~~ às. disposiÇões da presente lei. 

Art. 2' Só é pmnitido o exerclcio da profissão de médi
co-veterinário; 

a) aos portadores de diplomas expedidos por escolas ofi
ciais ou ·reconhecidas e registradas na Diretoria do Ensino 
Superior do Ministério da EducaçãO e Cultúra; 

b) aos profissionais ·diplomados no estrangeiro que te
nham revalidado e registrado seu diplóma no Brasil, na forma 
da legislação em vigor. 
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Art. 39 O exercíciO-das atiVidades profissionais só -~erá 
permitido aos portadores de carteira proflsSion~l expedida 
pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária ou pelos Con
·selhos Regionais de Medicina Veterinária criados na presente 
lei. 

Art. 49 Os dispositivos dos artigos anteriores- não se 
aplicam: · · - _ - -

a) aos profissionais ~strangeiros contratados em carátet 
provisório pela União, pelos Estados, pelos Municípios ou 
pelos Territórios, para furição específica de competência priva
tiva ou atribuição de médico-veterinário; 

b) às pessoas que já exerciam função ou atividade pública 
de competência privativa de médico-veter1n_ário na data da 
publicação do Decreto-Lei n• 23.133, de 9 de setembro de 
1933. . . 

CAPÍTULO II 
Do Exercício Profissional 

Art. 59 _ É __ da competência privativa dO médico-veteri~ 
nário o exercício das seguintes atividades e funções a cargo_ 
da União, dos Estados, dos Municípios, dos Territórios Fede
l-ais, entidades autárquicas, paraestatais e de economia mista 
e particulares.: · _ _ _ _c • 

a) a prática da clínica em todas as suas modah~ades_ ;_ 
b) a direção dos hospitais para a~imais; 
c) a assistência técnica e sanitária a:os animais sob qual-

quer forma; -
d) o planejamento e a execução da defesa sanitária ani-

mal; _ _ _ -
e) a direção técnica sanitária dos estabel_ecimentos indus

triais e, sempre que possível, dos comerciais ou de finalidades 
re(lfeativas, desportivas ou de proteção onde estejam, perma
nentemente, em exposição em serviço ou para qualquer outro 
fim, animais ou produtos de sua origerp.; 

f) a inspeção e ã. fiscalização sob o ponto de vista sanitá
rio, higiénico e tecnológico dos matadouros, frigoríficos, fábri
cas de co-nservas de carne e de pescado, fábrica de banha 
e gorduras em que se empregam prod!-!t()~ de origem ani~al, 
usinas e fábricas de laticínios, entrepostos de carne, le1te, 
peixe, ovos, mel, cera e demais derivados da indústria pecuária 
e, de um modo geral, quando possível, de todos os produtos 
de origem animal nos locais de produção, manipulação, arma-
zenagem e comercialização; _ _ · 

g) a peritagem sobre animais, identü_~cação, defeitos, 
doenças, acidentes, e exames técnicos em questões judiciais_; 

h) as peticias, os exames e as pesquisas· revela_~ores de 
fraudes ou operação dolosa dos ariimãfs_mSciifõS:-nas compe
tiçõ~s. d~sportivas ou nas e~posi~ peCUária~; 

i) o ensmo, a direção, o controle e a orientação dos servi
çoS de-inseminação artificial; 

j) a regência de cadeiras ou di~Çíplinas especificamente 
médico-veterinárias, bem como a direçáo das respectivas se
ções e laboratóri~.s; 

I) a direção e a fiscalização _do ensirlo da _medicina-vete
rinária, bem como do ensino agrícola-médio nos estabele
cimentos em que a natureza dos trabalhos tenha por objetivo 
exclusivo a indústria animal; -

m) a organização dos congressos, có.tniSSões, seminários 
e outros tipos de reuniões destinados ao estudo da Medicina 
Veterinária, bem como a assessoria técnica do Ministério das 
Relações Exteriores, no País e no estrangeiro, no que diz 
com.os P!Oblemas relativos à_produção e à i~dústria animal. 

Art. 69 Constitui, ainda, Com_petêp.cia do médico~v~te
rinário o exerddO de atíVidades ou funções p_úblícas e part_Icu
lares, relacionadas com: 

a) as pesquisas, o planejamento, a direção técnica, o-fo
mento a orientação e a execução dos trabalhos de qualquer 
nature~ relativos à produção animal e às indústrias derivadas, 
inclusive os de caça e pesca; · 

b) o estudo e a aplicação de medidas de saúde pública 
no tocante às doenças de animais transmissíveis ao homem; 

c) a avaliação e peritagem relativas aos_ animais para fins 
administrativos de crédito e de seguro; -

d) a padronização e a classificação dos produtos de ori-
gem anima'.l; _ . _ . . . -

e) a responsabilidade pelas fórmulas e preparação de ra-
ções para animais e a sua fiscalização; _ . _ -

O a participação nos exames dos amma1s para efetto de 
inscrição nas Sociedades de Registras Genealógicos; 

g) os exames periciais tecnológicos e sanitários dos sub~ 
produtos da indústria animal; 

h) as pesquisas e trabalhos ligados à biologia geral à zoo
logia à zootecnia, bem como à bromatologia animal em espe
cial; 

i) a defesa da fauna, especialmente o controle da explo
ração das espécies animais silvestres, bem como dos sefts pro
dutos; 

j) os estudos e a organização de trabalhos sobre economia 
e estatística ligados à profissão; _ __ 

1) a organização da educação rural relativa à pecuária. 

CAPÍTULO ln 
Do Conselho Federal de Medicina Veterinária e dos Conselhos 

Regionais de Medicina Veterinária 

. Art. 79 A fiscalização do exercício da profissão de méd.i~ 
cc-veterinário será exercida pelo Conselho Federal de Medi
cina Vetelfnária, e pelos Conselhos Regionais de Medicina 
Veterinária, criados por esta lei. 

Parágtafo único. A fiscalização do exercício profissional 
· abrange aS pessoas referidas no art. 49 inclusive no exercício 
de suas funções contratuais. 

Art. 89 O Conselho Fede.ral_de. Medicina Veterinária 
(CFMV) tem por finalidade, além da fiscalização do exercício 
profissional, orientar; supervisionar ·e disciplinar as atividades 
relativas à profissão de médico-veterinário em todo o território 
nacional, diretamente ou através dos Conselhos Regionais 
de Medicina Veterinária (CRMV). 

Art. 99 O Conselho Federal, assim como os ConSelhos 
Regionais de Medicina Veterinária ser0-rão de órgão de con
Sulta dos governos da UniãO, dos Estados, dos Municípios 
e dos Territórios, em todos os assuntos relativos à profissão 
de médico-veterinário ou ligados, djre~ 9U..it?-di.reta:mente, 
"à produção ou à indústria animal. ~ 

Art. 10. O CFMV e os CRMV constituem, em seu con
junto, uma autarquia, sendo cada um deles dotado de persona
lidade jurídica de direito público, com autonomia adminis~ 
t:Tativa e financeira. 

Art. 11. A Capital da.República será a sede doConse
lh{.J.Federal de Medicina Veterinária com jurisdição em todo 
o território nacional, a ele subordinados os Conselhos Regio
p.ais, sediados nas..capitais dos Estados e _dos r~ffiJ:óQos. 

Parágrafo único. O Conselho Federal de Medicina Ve
terinária terá, no_ Distrito Federal, as atribuições correspon
dentes às dos Conselhos R_c;_gismats._ 
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Art. 12. O CFMV será constituíÇ-o de brasileiros natos 
ou naturalizados em pleno gozo de _s~us direitos civis, Cujos 
diplomas profissionais estejam registrados de aco_rQ.Q cqm a 
legislação em vigor e as di::;posiçóes desta lei. 

Parágrafo único. Os CRMV serão organizadOs nas_mes-
mas condições do CFMV. · · -

Art. 13. O CO'nselho Federa( de Medicina Veteiinária 
compor~se-á de: um PreSicteTI-te. um Vice-Presidente, um Se
cretário-Geral, um Tesoureiro e mais seis conselheiros~ eleitos 
em reunião dos delegados dos Conselhos Regionais por escru
tínio secreto e ma_ioria absoluta de votos, realizando~se -tantos 
escnitfnios quántos ne~ssários à obtenção desse quornJD. 

§ 1~ Na mesma reunião e pela forma prevista nO artigo, 
serão eleitos seis suplentes para o Conselho. 

§ 2' Cada Conselho Regional terá direito a três delega
dos à reunião que o cargo prevê. 

Art. 14. Os Conselhos Regionais de Medicina Veteri
nária serão constituídos, à semelhança do Cons.elho Federal, 
de seis membros, no mínimo, e de dezesseís no máximo-eleitos 
por escrutínio secreto e maioria absoluta de votos,_ em assem
bléia geral dos médicos-veterinátíos inscritos rias· respe-ctivás 
regiões e que-estejam e-m pleno g9;odos- seus direitos. 

§ 19 O voto é- pessoal e obrigatório em toda eleiçãq, 
salvo caso Q-e doença ou de ausência plenamente comproVada:. 

§ 2' Por falta não plenamente justificadá à eleição, in
correrá o faltoso em multa correspondente a 20% (viilte por 
cento) do salário-mínimo da respectiva região, dobraQ.a na 
reincidência. 

§ 3~> O eleitor que se encontrar, por ocasião da eleição, 
fora da sede em que ela deva realizar-se, poderá dar seu 
voto em dupla sobrecarta opaca fechada e remetida por ofício 
com finna reconhecida ao Presidente do Conselho Regional 
respectivo. _____ -. _ _ ---

§ 49 Serão computados as cédulas recebidas com as for
malidades do § 39 até o mom._e_nto de encerrar-se a votação. 

§ 59 A sobrecarta maior será aberta pelo Presidente 
do Conselho que depositará a sobrecarta menor na uma, sem 
violar o sigilo do voto,_ _ _ _ -

§ 69 A assembléiàgeral reunir-se-á em primeira cOnvo
cação com a presença da maioria ·absoluta dos médico_S veteri
nários, inscritos na respectiva região, e com qualquer número, 
em segun~a convoça~o. 

Art. 15. Os componentes do Conselho Federal e dos 
Conselhos Regionais de Medicína Veterinária e seus suplentes 
são eleitos por três anos e o seu ma~dato exercido a título 
honorífico. 

Parágrafo único. O. Presidente do Conselho terá a2ei1as 
voto de desempate .. 

À.rt. 16. São atribuições do CFMV: 
a) organizar o seu regimento interno; . 
b) aprovar os regimentos internos dos Conselhos Regio

nais, modificando o que se tomar necessário para-manter 
a unidade de ação; - -

c) tomar conhecimento de_quaisquer dúvidas suscitadas 
pelos CRMV e dirimi-las;_ 
- d) julgar em última instância os recursos das deliberações 
do~CRMV; 

e) publicar o relatório anual dos seus trabalhos e, periodi
camente, até o prazo de cinco anos, no máximo, a relação 
de todos os profissiOnais inscritos; 

f) expedir as resoluções que se tomarem necessárias à 
. fiel interpretação e execução da presente lei; 

g) propor ao Governo Federal as alteraçÕes. desta lei 
"que s~ tornarem necessárias~ principalmente as que visem 
a melhorar ã regulamentação do exercício da profissão de 
médico-veterinário; 

_ h) deliberar sobre _a~ questões or,i.undas 9o. e~~rcí~O" d~ 
atividades afins às de médico-vete_rinárío; -

i) realizar periodicamente feuriíõiS di consenleíróS-fede
rais e regionais para fixar diretrii.es sobre assuntos da pro
fissão; 

j) organizar o Código de Deontologia Médico-Veteri
nária. 

P3.rágrafo únicO. As que:stóes referentes às atividades 
afins com as oUtras profissões sefão resolvidas atraVés· de en
tendimentos cOm as entidades regula~oras dessas profissões. 

Art. 17. A responsabilidade admiriistiativa 'no CFMV 
cil.be ao seu presidente, inclusi\l:e- para o efeito da prestaç_ão 
de contãS. 

Art. 18: Ãs atribuiÇões dos CRMV são aS ~guíil.t~s: ·. 
a) organizar_ o seu regimento interno, submetendo-o à 

aprovação do CFMV; 
-- 'b) inscrever os profisSiorlais registradOs residentes em 

sua-jurisdição e expedir as respectivas carteiras profissionais; 
c) examinar as reclamações e representações escritas 

acerca dos serviçq_s de reg~str() e das irifi"ações desta lei e 
decidir, com recursos -para o CFMV; -

- -d) solicitar ao CFMV as medidas necessárias ao mel}1or 
r~ndimento das tarefas sob sua alçada e sugei_i.r-lhe que propo
nha à autoridade competente as alt~rações desta lef, __ que julgar 
convenientes, principalmente as que visem a q~.elhorar a regu
lamentação de -exercício da profissão de médico-veterinário; -- - - -- --- -~-- ------

e) fiscalizar o exercício da profissão, punindo os_ se.us 
infratores, bem como representando as autoridades. compe
tentes acerca de fatos que apurar e cuja solução não seja 
de sua alçada; 

f) funcionar como Tribunal de Honra dos profisSionais, 
zelando pelo prestígio e bom nome da profissão; 

g) aplicar as sanções disciplinares, estabelecidas nesta lei; 
h) promover, p_erante o juízo da Fazenda Pública e me

diante processo de executivQ fiscal, a cobrança das penalidades 
previstas para a execução da presente lei; 

i) contratar pessoal administrativo necessário ao funcio
namento do Conselho; 

j) eleger delegado eleitor t para a reunião a que se refere 
o art. 13. · · 

Art. 19. A responsabilidade administrativa de cada 
_ ÇRMV cabe ao respectivo preSidente~ inclusive à prestaÇão 
de contas perante o órgão fédei"al competente. 

- · Art. 20. o- exercício da função de conselheiro federal 
óu regional por espaço de três anos será considerado serviço 
relevante. 

Parágrafo único. O CFMV concederá aos que se acha~ 
rem nas condições de_ste artigo certificado de serviço relevante, 
-independentemente de requerimento do interessado, até 60 
dias após a conclusão do mandato. 

Art. 21. O Conselheiro Federal ou Regional que faltar, 
no decorrer de um ano, sem licença prévia do respectivo Con
_selho, a 6 (seis) reuniões, perderá automaticamente o man· 
·d~to, sendo sucedido por um dos suplentes. 

Art. 22. O exercício do cargo de Conselheiro Regional 
.é. incompatível com o de membro do Conselho Federal. 

Art. 23. O médico.:.veterinário que~ inscrito no Conse
lho Regional de um Estado, passar a exercer a atividade profis-: 

- sional em outro Estado, em caráter permanente, assim entelj.~ 
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dido o exercício da profissão por mais de 90 (noventa) dias. 
ficará obrigado a requerer inscrição secundária no qUadro 
respectivo ou-pata ele transferir-se. 

Art. 24. O Con_selho Federal e_ os Conselhos Regionais 
de Mediciria Veterinária não poderão deliberar. senão com 
a presença da maioria absolUta de seus membros. 

CAPITuLO IV 

Das Anuidades e Taxas 

Art. 25. O médico-veterinário para o exercl'Cío de sua 
profissão é obrigado a se inscrever no Conselho de Medicina 
Veterinária ·a cuja jurisdição estiver sujeito e pagará uma 
anuidade ao respectivo Conselho até_ o dia 31 de março de 
cada ano, acrescido de 20% quandO fora desse prazo. 

Parágrafo único. O médico-veterinário ausente do P"ais -
não fica isento do pagamento da anuidade, que poderá ser 
paga no seu regresso, sem o acréscimo dos 20% referido neste 
artigo. ~ 

Art. :26. O Conselho Federal ou Conselho Regional de 
Medicina Veterinária cobrará taxa pela expedição ou substi
tuição de carteira profissional pela certidão referente à anota-
ção de função técnica Ou registro de firma. -

Art. 27. A carteira profissional conterá uma folha onde 
será feito o registro do pagamento das anuidades para um 
período mínimo de 10 anos. _ 

Parágrafo único. A referida carteira será expedida pelo 
CFMV ou CRMV servindo como ·documento de identidade 
e terá fé pública. 

Art. 28. As firmas_ge piOfissionaíSdã-Medicina Veteri
nária, as asSociações, empresas ou quais~uer estabelecimentos 
cuja atividade seja possível da ação de médico-veterinário, 
deverão, sempre que se tornar necessáriO, fazer prova de 
que, para esse efeito, têm a seu serviço profissional habilitado 
na forma desta lei. 

Parágrafo único. Aos infratores deste artigo será apliCa
da, pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária a que 
estiverem subordinados, multa que variará de 20% a 100% 
·cto valor do salário mínimo regional, independentemente de 
outras sanções legais. 

Art. 29. Constitui renda do CFMV o seguinte: 
a) taxa de expedição da carteira profiSsional dos médicos

.veterinários sujeitos à sua jurisdição, no Distrito-Federal; 
b) a renda das certidões solicitadas pelos profissionais 

ou firmas situadas no Distrito Federal; 
c) as multas aplicadas no Distrito Federal a -firmas sob-

sua jurisdição; · 
d) ·a anuidade de renovação de inScrição dos médicos

veterinários sob sua jurisdição, do Distrito Federal; 
e) 1/4 da taxa de expedição da carteira profíssíonal expe

dida pelos CRMV; 
O 1/4 das anuidades de renovação de inscrição arrecadada 

pelos CRMV; 
g) 1/4 das multas aplicadas pelos CRMV; 
~) 114 da renda de certidões expedidas pelos CRMV; 
1) doações; e 
j) subvenções. 
Art. 30. A renda de cada Conselho Regional de Medi-

cina Veterinária será cOristittiída do Seguinte: -
a) 3/4 da renda proveniente da expedição de carteiras 

profissionais; 
b) 3/4 das anuidades de renovação de inscrição; 
c) 3/4 das multas aplicadas de conformidade com a pre

sente lei; 

d) 3/4 da renda das certidões que houver expedido; 
e) doações; 
f) subvenções. 
Art. 31. As taxas, anuidades ou quaisquer emolumen

tos, cuja cobrança esta lei autoriza, serão fixados pelo CFMV. 
CAPÍTULO V - . 
Das Penalidades 

Art. 32. O poder de disciplinar e aplicai- penalidades 
aos médicos-veterinários compete exclusivamente ao Conse
lho Regional, em que estejam inscritos ao tempo do fato 
punível. 

?arágrafo único. - A juriSdição_ disciPlinar estabel~cid~ 
neste artigo não derroga a jurisd.ção QOmu.Ql_, quando o fato 
constitua crime punido em lei. _ 

Art. 33. As penas disciplinares aplicáveis pelos Conse-
lhos R_egionais são as seguintes: __ 

a) advertência confidencial, em aviso reservado; 
b) censura confidencial, em aviso reservado; 
c) censura pública, em publicação oficial; 
d) suspensão do exercício profissional até 3 (três) meses; 
e) cassação do exercício profissional, ad referendum do 

Conselho Federal de Medicina Veteriilâria. 
§ 1" Salvo os casos de gravidade manifesta que exijam 

aplicação imediata de penalidade mais alta, a imposição das 
penas obedecerá à graduação deste artigo. -

§ ze Em matéria disciplinar, o Conselho Regional deli
berará de ofício ou em conseqüência de representação de 
autoridade, de qualquer membro do Conselho ou de pessoa 
estranha a ele, interessada no caso. _ - · -

§ 3"' A deliberação do Conselho prece-derá, sempre au
diência do acusado, sendo-lhe dado defensor· no caso de,não 
ser encontrado, ou for revel. _ _ 

§ 49 Da imposição de qualquer penalidade, caberá re
curso, no prazo ·de 30 (trinta) dias, contados da ciência para 
o -conselho Federal, com efeito suspensivo nos casos das alí
neas de c. 

_ § 5<:> Além do recurso previsto no parágrafo anterior, 
nao· caberá qualquer outro de natur~za administrativa, salvo 
aos interessados a via judiciária. 

§ 6" As denúncias contra membros dos Conselhos Re
gionais só serão recebidas quando devidamente assinadas e 
acompanhadas da indicação de elementos comprobatórios do 
alegado. 

CAPÍTULO VI 
Disposições Gerais 

Art. 34. São equivalentes, para todos os efeitOs-, os títu
los de veterinário e médi~o-veterinário,_ quândo expedidos 
por escolas oficiais ou reconhecidas, de acordo com a legisla
ção em vigor. 

Art. 35. A apresentação da carteira profissional pre
vista nesta lei será obrigatoriamente exigida pelas autoridades 
civis ou militares, federais, estaduais ou municipais, pelãS res
pectivas autarquias. empresas paraestatais ou sO_cíedades de 
economia mista~ bem como pelas associações cooperativas, 
estabelecimentos de crédito em geral, para inscrição em con
curso, assinatura de termo de posse ou de quaisquer docu
mentos, sempre que se tratar de prestação de serviço ou de
sempenho de função privativa da profissão de médico-vete
rinário. 

Art. 36. As repartições públicas, civis ou militares, fe
d~rais, estaduais ou municipais, as_autarquias, empresas_ pa-
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raestatais ou sociedades de economia mista exigirão, no_s casos 
de concorrência pública, coleta de PrCços ou prestação de 
serviço de qualquer natureza, que as entidades a que se refere 
o art. 28 façam prova de estarem quites com as exigências 
desta lei, mediante documento expedido pelo CRMV a que 
estiverem subordinadas. 

Parágrafo único. As infraçóes do presente artigo serão 
punidas com processo administrativo regular, mediante- de
núncia do CFMV ou CRMV, ficando a autoridade responsável 
sujeíta à mUlta pelo valor da rescisão do contrato firmado 
com as firmas ou suspe-nsão de serviços, independentemente 
de outras medidas prescritas nesta lei. 

Art. 37. A prestação das contas será feita anualmente 
ao Conselho Federal de Medicina Veterinária e aos Conselhos 
Regionais pelos respectivos presidentes. 

Parágrafo único. Após sua aprovação, as contas dos 
presidentes dos Conselhos Regionais serão submetidas à ho
mologação do Conselho Federal. 

Art. 38. Os casos omissOs verificados na execuçãO desta 
lei serão resolvidos_ pelo CFMV. · - -· 

CAPÍTULO VII 
Disposições Transitórias 

Art. 39. -A escolha çloª- primeiros membros efetivos do 
Conselho Federal de Medicina Veterinária e de seus suplentes 
será feita por assembléia convoCada pela Sociedade Brasileira 
de Medicina Veterinária.-

Parágrafo único. A assembléia de que trata este artigo 
será realizada dentro de 90 (noventa) dias contados a partir 
da data de publicação desta lei, estando presente um represen-
tante do Ministério da Agricultura. -

Art. 40. Durante o período de organização do Con8e
lho Federal de Medicinã Veterinária e dos Conselhos Regio
nais, o Ministro da Agricultura ceder-lhes-á locais para as 
respectivas sedes e, à requisição dO presidente do ConselbQ 
Federal, fornecerá o material e o pessoal necessário ao serviço. 

Art. 41. O co-n_selho Federal de Medicina Veterinária 
elaborará o projeto de decreto de regulamentação desta lei, 
apresentando-o ao Poder Executivo dentro em_150 (cento 
e cinqüenta) dias, a contar da data de sua publicação. 

Art. 42. Esta lei entra em vigor na ·data de sua publi
cação. 

Art. 43. Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília, 23 de outubro de 1968; 147' da Independência 

e &O' da República. -A. COSTA E SILVA...:. José de Maga
lhães Pinto- Ivo Arzua Pereira.- Jarbas G. Passarinho. 

(À Comissão de A~suntos SociaiS.) 

PROJB'IO DE lEI DA CÂMARA N" 13, DE 1993 
(N" 6.579/85, na Casa ele origem) 

(De iniciativa do Presidente da RepOblica) 

,\lti'ra (n.-;JlHsitlvos .1a LI;' i n.o· :i. t:iUH. ~~~w 
d1• tll'lft~bro dt~ 1H72, C1Ut' tli-..:pÜ<' ~ohu• :1 rdr. 
lmi~ ãu t' t.l.in:itm; do lJt·~SlJal ddl '!' miHt;u· 1 n\ 
i:it•rt.i.t•u tia l"ni1.o no f'"'1"dfl!', t• ~t.i mlllas lfi'l'· 
'i.ldi 1\t.'h~~-

·. ~ ('r.up.n•~:~;o "·hd(•i'l~)l d:::c·tr~La: 

A::l. l.0 A aimc:·a a do § 2.0 do i.H'l. 1.11 d<L I,L'i ll.'' 
:1 i)08, de 10 dtJ _•.q_!,ttbro de 1972, passn a ;.ignrtrr t;om 
'' ··:; 1;nlnt1~ rrc"i·v~:i.n: 

''1\.l'L L" 

I:~ 

O O< O O LO. O 0-- -~~- '•' .,. O •• O~ O·:.·.· 

::!:.'~ u ctjsposto nes:la I~·i s~ aplica: 
a) :.!•.·.s f.{'rvidures da Aclminístra(:flo Fuc.l.l.•::tl 

l ntl !~·p[ ~. i~t··iu~ive fundações. p!íblic,'ls, -hmri co_~ 
Jn(l ·105 .::t·· qu:lif;qUt~r ;.·mpn~:-;ns sob c•(ml.rnl«> 
r•i1do OiL indirt'Lo dn União;-

..................... -.~·. ·-·~ .... ---· .... - ~ ._.,.-.. ~ .. 
Art. :!.') Fic:)!tl n~vogadas as disposiçõef: f~m con

.;\río ('. rm f'':l;n•ial O § 3.0 do Rrt.. 1.0 d:.t I.1:i 11.'1 
:, J:IJ:.1• do 1!1 (1,: Ollltthi'O d~ J!J72. 

.:\1 :. :. 1 E!ita lei entra ('lU vigor na da L·.• W.! ~:ú;• 

pt,lili<~~~i:,O. 

1\!I,~NSAGEM N .0 .J!l8, DE 1985 

I::xccknt.i~simos Senhores Membro::. do Cont~r<!:">
~-·.l Nacional; 

Na forma do art. 51 da Constituição Federal, tl>
n hn a honra de submeter à de liberação de VosF:as 
F:•,-,·:•lt.,LlCi<t.S i)rojctn cic_ _ _lei, _para ~ltPTar tl. rPdHJ:fio 

- d" k•l1·a il cto ~ :L'. e revogar o § 3.0 , aml>us do ar"t. L", 
:b L<'í r).Y 5 ll()H, c!~ 10 de outubr9 de W72 _ 

A proposta tem por objetivo submett::r, __ ao n~gi
m•· da Id citi;\da, que ''dispõe sobre a retrHmição c 
rln.citos do n{'s:mal civil ~ militar (•ffi serviço rla 
UniCto nu Exterior, e dá outras· providências", todo:~ 
oo:; ~ervidorc.<> da Administração Feâeral, in<'1tt'Üvc• m; 
1b ..,_ emprtlHas p1iblica!; e sociedades de economia Dlis
t:· •• Dhl(la qumido a serviço da entidade emph•r,nclora. 
O proj~to, se convertido em lei, çliminará as dislor
-~·--·.·f:. do l'C'gimt~ de rPmuneraçãO doS st:n:idorcs das 
CJn!H"{·::ws estat.nis no exterior. 

Bra.silia, 8 de outubro de 1985. _-- José S<uney. 

LI:OISLA('AO CITADA. 

LI·: r N" s ta!D. DF: li) JJJ;: OTJTlJnnrJ Dr~ J~r;·· 

Uio.;uhf• snhn• .;1 !drihui~·ão <· r_lh·dfo·-. •l'J 
p~:-:su:\J t·tvll t~ miULtr· ~·m st•rvit,·u da l ni.tl, w.1 
t•xtninr, t~ dá outras provhll•ndas. 

O Pn•:;irt!mle ela Uq)lihlif':1, f·1· n ,,;-Jh(·r , •... 
gn·sso Nar·ional c.lt~erct<t (' f'U sand<mo a .r..:r><!•liH 

CAPiTFLO I 

IJh.;p,,si~·iies I 'n•limiuan•s 

Art .. L" Esta ld f(';,rn1a a retribnírofto nr• (•,·t,.,·r,, 
e ·aisr1ijH ~olJw outw.•; ditt·ltm; dos fttiwl()n: 1t ir ,,u. .. 
blit•os c dos militares, em serviÇo -d~i _Unfií11 1 ".• • 
trrior. --

§ 1.0 Para os efeitos dt?stü-lei con:'-.iclura-;·-! ·.r~ 
Vidor pühl11:0 (I fundonürio OU emprc·g~rii'·J !J!!LI', ., r 

o militar. 

~ 2Y O d!sposto riest:l h:í se-- apliea: 

tl) aos ,<a·rvidorc$ <la Acllninistração Fr>fl•·l ;oi !;i
t'Pla~ n•!:i.ftJ.'; pPin l<•gi.<;!a(;rio trahnlhi_..,l.n, ela :\'!" 1·; 
1-:·:•~.:ao l.~·~{r!ral. lnUir-t·!u. ('da<; [·"ml<lat;iw;:; :>1•'1 .~ \ .... 1 
\'tsno IJlll1iSU•nal; 

b) ao~ . .S"l'Vidor·(:S.do Pod_7~r Legi.,l~tti·.o. ~!·· ... ··,!H 
.Jll<':dãrir, c llo Tribunal tll~ Con'.as da Utlh~~· 

C) nu" 'lU.-t~· ~iJUIJt.:j·, amo ~t~rvklorC.':i do )}i-::LJ il,r1 Fr:. 
::..à.~~~· dos Estados e- do.s_ Municípios, bem cont~J fls 
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or;ossoa.~ s~~-llY Vinciilo com o Sf!rviço púb-lico de~ir;ml
(tns peJo Pn:siOente da 1~(~núblka. 

§ 3.11 Ol:> .scrvklorl!S d~~ Erupn~sas Pú.IJik:L'' t: de. 
Sociedade dH Eeunomia Mista., são excluídos das dis
posições do ~ 2.0, qu:.mdo cim serviço csp~cífiC'ü do 
óig5o. no exterior. 

·§ 4Y E vedudo ao pcs::;oal referido nos ~§ 1. 0 c 2.n 
c~~"Sle artigo o pagamento, pdos cofr-e_s_púb!krJS. por 
rnot.ivo df1 ~t'rviço da. União no exterior, de q,q:dqner 
forma ele n•trihulção, rcnmn('rfl.ÇÜO e 011traf-; vnnta
gens ou ind.enizaçôcs uão previstas nesta ld 

Art. 2.r1 Considera-se sede no f~xtc•rior: 

I ._ ... --no caso. dos servidores do !llinlstédÓ d',l'-. H e~ 
j:1,ões :ExteriOres~ diplomatas ou não, c dos .\rtiç~os 

1\Iilitares e seus Adjuntos ou Auxiliares· a cidade onde 
~'~tü loealizada_a sede da missão diplomática ou da 
"l'l!'tir::~.~ ··~m~ulHr de sua lotação; 

'r 1LIS cond~sô~·s <·:.:Prddns a bordo, o n~tvio; t' 

'.I r f:o~ d•.:mai.s ~::Jso.s, ~~ cidncle, o llHlllidpío 
.. , 'illl•.!;t~J;• l'('rre.spondelllt> rln divis:1o tcnitol'ial }lfJ
:P:vo .. ;allnil·i~truti\'a do pais em qm~ ::;e sit.na a lJI'

;·.:IJ:i:·.;~-:.h~ p:1n1 a (}Ut' lwj~l sido nomPado ou c.k:::;igrw
.1:, o !---(·n ü.l1:1r. 

Art. 3/' O servidor em serviço no exterior -
assim C'onsidcrado aquele que se encôi.l.tra em missão 
!ora do Pãis por ter sido nomeado ou designado pa
ra.~ df·sempenho ou exercido de cargo, função ou 
~ttlvJdaüu no (>Xterior -- pode ser enquadrado em 
uma da~ seguintes missões ou atividades: 

r ·-- quanto ao tipo: 
a) missão pcl'manente; 

b) missão transitória; e 

C') mis:::;ão ev-entúal. 

II ··- qnanto à natureza: 

a) diplomática; 

IJ) miUt.ar; e 

c) administrativa. 

Ar!.. 4.0. Considera-se permanente a. missão na 
qu~I o servJC_lor __geve permanecer eni serviço, no ex
tenor •. p~r prazo igual ou superior a_2 (dois) anos 
t'tll nllssao dipl?máticn, em repartição consular ou 
«'!ll ou I r a orga~·uzação, milítur ou civil, no dcsempc
ll_llo uu cxercic10 de .cargo, função ou atividadc, con
Siderados permanentes em decreto do Poder Executi-
vo. . 

P_ar~grafo thúco. A designação p~a o exercício 
de m1ssao permanente determina: 

a) a mudança de sede, do Pais para o exterior, 
ou de uma para outra sede no exterior; e 

., h~ para o se~vidpt• ctO Ministério_ daCJ Relações 
hxtenores, também a alteração de sua lotação._ 

1\r.t. 5.l' Reputa-se transitória a missão na qual 
P sen 1dor t_enL d€' permanecer em serviço rio exterior 
l'~'rn o~t s('m mudança de sede, em uma das seguinte~-
sdunçues: · 

I -·-- dCsignado para o exercício, f'm caráter pro ... 
visórjo de missão Considerada permanente; 

II -- professor, asSesSOr~ inStrutor ou- morÍitor, 
por prazo inferior a 2 (dois) anos, em estabeleci
mento de ensino ou técnico-cien!fflco e, por qual-· 
qner prazo, estagiário ou aluno naqueles estabeleci
mentos ou organizações industriais; 

III --participante de viagem ou cruzeiro de 
instrução: 

IV - em missão- de representação, de observa
ção ~u em:_ o_rg~~os _01:1_ rEtuniõe_s _internacionais; 

v -- comandante ou integrante de tripula~ão, 
contingente ou força., em mis~ão operativa ou de-
adestramento, ern pais estrangeiro;_ e 

VI ·- e ri cargoS êspeciais. 

§ 1. 0 A missão t ransÍtór ia, com mudança <l'' 
sc>dr~. pod(• ser: 

a) ;g11:lf 011 .':llp•·-dr'r ;1 fi r•:l'l•:t rnrs1·•.;; 

h) ,Jlfl:t.i:ol' :J li l<.;r.'iSl lll<'~'' <; ,, .'>l.lp"ri(lr 'H-' _ir•,: 
;r a rtr\'~' tYw~w~: ~' 

<'} inJvrior '' :l 1 tr(,-..1 Illf'':i·:~ 

li: 2. 0 As lflissües ti·aw-;i.Lüdas. S('Irl mudança d( 
sede, té·m duração variável e, em princípio, inferior 
a I (um) ano. 

Art. 6.0 É eventual a nússão na qual o servidor 
tmn de permanecer em serviço, no exterior, em uma 
das seguintes situações, por períüdo limitado a 90 
tnoventa) dias, sem_ mudança de sede ou alteração de 
sua lotação, sejain estas em ter.z:itório nacional, _no 
exf8rior ou em navio: - - , · 

I ·· .. designação para o exercicio- em caráter pro:.. 
Visório, de missão considerada permanente ou tran
sitória; 

II - membro de delegação de comitiva ou de 
representação oficial; 

lU - Crri. missão dê- répresentã.ÇâO; --de obser
vação ou em organismo ou reuniões _jntern?-Cionais; 
_ Iy'" ~~ c.om.andante · ou integrante de tripulação, 

contingente ou força, em missão operativa ou de 
adestramento em país __ estrangeiro;_ 

V-- em serviço especial de natureza diplomti.tif'a 
- administrativa ou militar; e 

VI em encargos especiais. 

. Gil.Jit'fUI.O II. 

Da Rt·tribuição no F..xtCrior 

SEQAO I 

Da Constituição t~ do Pag--cJ.niento da Retribuição 
uo Exterior 

A1t. 7.° Considera:.:se RetribUição no Exterior o 
vencimento de cargo efetivo para o funcionário pú
blico oy o soldo para o militar, acrescido da grati
ficação e das indenlzações previstas nesta lei-

§ 1.0 No caso de servidor regido pela legislação 
trabalhista, considera-se- Retribuição no Exteri_or o 
salário, acrescido das indenizações e, se for o cáso 
da gratificação prevista nesta lei. • 
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~ !.0 Salvo os cnsos previstos nest;;t, lei, a Re
trlbuiç;io no Exterior: 

a) é fixada e paga em moeda estrangeira; 
b 1 elimina o direito do servidor à percepção de 

vencimento, salário ou soldo, e quaisquer lndenlza
ções ou vantagens, em moeda nacional, que_ lhe 
possam. ser devidas no perlodo em que fizer jus 
àquela retribuiçfio. · · 

Art. R.0 A Retribuição nQ .Exterior é constituída 

I. - Retribuição Bã~{ca~ __ Ve!'.cimento ou S~lárío, 
nq Es:terlor, para o se:rvldor civil, t"' Soldo, no 'Exte~ 
rior, para o militar; 

H -- 0 -Grnt.iHcação: GratHlcação no Exterior por 
'l'mnpo de St~rv!ço; 

III - Indenlzações: 
al Indenização de Representação no exterior; 
h) Amdlio-Famili$1'; 

c:) J\judn de Custo de. E'xt<.•rior: 

d) DiáTias no Exterior; e 

't•) Attxil~~::~uncral no Exterior._ . 
Art. ~.o·· A soma dos valores da Retribuição Bá

sica ·e· da Indenlzação de Representação no Ex\erio~ 

p€-l"ccl;l:id~J por qualquer servidor, salvo os Embai
xadores · Çhe~cs de Missão_ Diplomátlca brr'sileira 
junt-o a· organismos intel'nacion:liS, não P~H·],.- .ultra

. ·Jr.U:í:>:~r !lO'i; (llOVCnta r10!' ('r•n{n) cin irnpoíf:;r, ·i;~ qn'r:. 
:i fftu:.L\ Ululo. (' atrlhuid;l :tO Cl11:[•: tlt' ~'li ·fi lJj. 
tylomJtiea IJrns.ilçipt anr.-diLado _Jnntu n.o g~,:-.. i'!l~: .dtl 

pais ~~n:t·_quP o servictor cstivpr m11 se-rviço no ,-· ... ·iPt'il)f. 

.· tA Cmnissú.o ele_· Constilrt_it.;{Zo.- .1,.,_. ii(:a (' 
·Cidadania.) 

PROJETO DE LEIDA CÂMARA N'l4, DE 1993 
(N" 7.128/86, na casa de oriFm) 

(De iniciativa do Presidente da República) 

Cancela t1ébitos para com a Superinten
lf.!ncla do Desenvolvimento da Pesca :- SU
UEPE:, e dá ôutras providências. 

O Congr-esso Nacion~l ~e~retu.: 
Art._ 1? ~icam cancelados os débitos para com 

a m-:línta Superinl-endênci~ do DesCnvolvimento da 
Pe.:5c:o -~ SUDEPE, autarquia vinculada BO Ministério 
d~ AJ,~ricultul"n., do Abastecimento ·e_ ela. Refo_rma 
Agrária. de \'alor originário igual ou inferior a duas 
·~·<..-:.~(!5 o Maior Valor· de Refenrência. (MVR) vigente 
bo Pa~s. coll.Stituid.Õs até -22 de fevereiro de 1989, ar
quivaricto-se os respectivos ·processos administrati-
vos. 

§ 1.0 Para os fins deste artigo, valor originário 
é o correspondente ao débito principal, com exclusão 
de quaisquer parcelas acessórias_ como juros, mul
ta: ·e correção_ monetária, bem assim de cust~ pro
ce--ssuU-is e hoJ!órãrios advocatícios. 

1 2.0 !Is· execuções em curso, dos: débitos can
celados por esta lei, serão extintas por setença do 
juiz, de oficio, Intimando-se o representante judi
cinl da. autarquia. 

Art .. 2.0 O cancelamento de débito de~orrcr:d!e· 
Clf~5ta lei nflCf gera direito à iE!stitUiÇãO de imporiàn
da recolhida anteriormente à sua vigéncia. 

Art. 3."· Esta lei entra em vigor na data de sua 
JlLlblir-açíío. 

Art. 4.<1 Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

MENSAGEM N .o 8, DE 1986 

Excelentíssimo senhores Memhros do Cóngresso 
-- ~;)•.:ir.~nal: 

Nos' termos .do art. 51 da Constituição Federal 
tt·nhr.l r;, honra dH submeter à el-evada deliberação de 
\' 1 t.;~n!'; Ex•.~(·ll'tu:ias, acompanhado de Exposição de 
r,toth•os do Senhor :rvlinistro de Estado dã. Ag_ricul
ttiia, o am.·x·o prOjet<)de Iei"que «cancela_ débitOs pa
ra coin a Superintendência do D~en,volvimento ~la 
Pesca_ (Suden.G), e dá outras providência::;". 

Brasilia, 9 de janeiro de 1985. - .José Sarney. 

EXPOSIQL\0 DE MOTIVOS N.O 75, DE 26 DE Nl'· 
·VEMBRO DE 1!185. DO s~;NHOR MINISTRO DF:· 
ESTADO DA AGRICULTURA 

Excelentíssimo Senhor Presidente da RepühJj(•a 
Tenho a honra de submeter à apreciação de Vo::;sa 

Excelência o anexo antepro,leto de lei que y;:isa c:an
celar débitos relativos a multas aplicadas a pescaclo
l'E.ls _p('la Superintendência do Desenvolvimento da 
PCSc:.i · ( ~udepc). 

- A mE:dida aqui pioposta terú por Objetivo ditni . 
nuir o número de casos da espécie existentes nns 
Coordenadortas. Regionais . da Sudepe, resultantes de 
inf:taçõcs cometidas por pescadores profissionais de 
condição económica precária, os quais, _em sua maio· 
rio., exercem uma pesca primitiva e rudimentar, tn;1l 
podendo garantir a subsistência da_ família. 

Vnle salientar que o valor dos_débitos in,scritr,:; 
nn Divida. AtLva do órgão, crn gernl, é de_ t.5o pOfi\ll'
na munia qw: i"t.) tonm invhí.vd u.jub-.ar qu~tlqH•:r Upo 
de uçüo, cornmdo-'·P., ainda, o rj.:;co d~ os d•.·v•.:hr t· ; 

terem cancelado suas carteiras d.e registro na Sttd"'
pe, o que os tornaria contravcntorcs da lei. 

Com a nuutação dessas dívidas, ficani a Sttil~''JJ(' 
aliviada da sua cobrança, o que lhe vem acarr-ct,o~.Údo 
um considerável aumento _de sez:v:iço, pod(:ndo, t>n
tão, seus dirigentes dedicar-se inteiramente às at.i
vídades-fim da ÇLUtarquia, além de prestar uma va
liosa contribuição voltada paz:a o interesse social da 
classe dos pesca._dores. 

Renovo a VoSsa ",Excelência protestos do meu mnis 
profundo respeito. - Pedro Simon. 

(A coinlssáo de AS.suntos Econômkos. 1 

PROJEro DE -LEI DA éÃMARA N" lS, DE i993! 
~ 170/117, na C8la de oriaem) 

(De lni<:iatiyy. do_l'resitlente da Republica) 

. Alter_~: a re"ação do "a1·t. 3.o e parágra.f<) 
.único do.art. 6.0 ._ da Lei n.O '7.377. de 3G de se-. 
lembro de 1!185.. · · 

O Congresso Naeional decreta: 
.. .i' l 
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Art. 1.0 O art. 3.0 e o .parágrafo único do art. 
6.0 da Lei n.0 7 .377, de 30 de setembro de 1985, pas
sam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 3.0 É u.ssegurado o c:Urclio uo ~t.Jr
cicio ~ profissão 3.õs ciue; m:nDora. não halJi
lit.ados nos termos do artigo anterior, con
tem pelo menos cinco anos fn!.ntcrruptos O'J 
dez intflrcalados de exercfcio em ntividades 
próprias de secretaria, na data de inicio da vi
gência desta lei. 

Art. 6.0 ............... - -~.--..-. ~- _ .... '" ... ·--
Parágrafo único. No caso dos profissio

nais inclufdos no art. 3.0 , a prova da atuação 
será feita por meio das :::mota~õC'.s na Cart~l
ra de Trabalho e Previdência Social e atra
'\·és de declarações das empresas nas quais os 
profissionais tenham desenvolvido suas rcspec- -· 
tivas atividades. discriminando as atribuições 
a serem confrontadas com os elencos ·esp(.'Ci
ficados nos arts. 4.0 e 5? .. 

Art. 2.0 Esta lei en.tra ~m _vigor na data de sua 
pnb1knção. 

o - --- -

Art. 3.0 Revogam-se- as- disposições em cm'Ittúrio. 

MENSAGEM N.O 164, DE 198'1 

E!xcelentfssimo Senhores Membros do Congresso 
Nacional: 

NCIS termos do art. 51 da Constituição Federal, 
tenho a .honra de submeter à elevada deliberação 
de Vossas Excelências, acompanhado de ExpOsiÇão-
de MnUvos do Senhor Ministro de Estado do Tra· 
bulho. o anexo nroJeto de lei que "altera u redu.çüo 
do art. 3.0 e parágrafo (mico do art. 6.0 d;.t Ld n.n 
7 .377, de 30 de setembro de 19B5". 

Brasflia, 22 de junho doe 1967.- José Sarnf'y .. 

'EXPOSIÇAO DE MOTiVOS N.O GM/14, DE ~9 DE 
MAIO DE 1937 DO SENHOR MIN•STRO DE E.:-J
TADO DO TRABALHO 

Excelentíssimo Senhor Presidente da ReJlúblic•.: 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelên

cia o incluso projeto de 1ei que altera a redaçoão do 
art. 3.0 e do parágrafo único do art. 6.0 da I~ef n.0 

7 .377, de 30 de setembro de 1985. 

A pl'OJ'OSta ora apresentada Gcoo1·re ele peU.:.d.tt cb .. 
AS~l!.RJ ~ ll!:>.!>Oclaçao das Secretárias Exe~utJva.<:J 
do Rio de Janeiro, com a finaJi<lad~ d<~ corrigir pw
jufzo funcional resultant.e da Lc1 11:.0 7, 377. ti<" :30 d"' 
setembro de 1985. -Esta .lei &O condiciona.r o rlireito 
de exercício da profissão de Secretária E:tecut1va as 
portadoras de diplomas ou certificados de gradua
ção de nível superior ou médio feriu o direito adqui
rido dos profissionais da área que, embora militan
do nas funções há muitos anos, não preenchem o 
requ1sito de esc_olaridade. 

Propõe-se a alteração do art. a.o da lei H pará
grafo único do art. 6.0 da Lei n.0 7 ,377, tJara o fim 
de permitir o exercício da. profissão aos qnc, em
bora não habilitados, contem pelo menos cinco anos 
ininterruptas ou dez intercalados de ativid.ade pro
fissional na data de início da vigência desta lei e 
mediante prova desta condição. 

_ Essas ns considerações que me levam 1:1 prO?Ot 
a Vossa Excelência acolhida. do presente i5rojr.-to q•Je 
não só estará fazendo justiça, como tambó11 (".<:sn
gurando tratamento adequado à questão, a'' r.'"'tJu
ver um obstáCulo que prejudicaria uma }THI·cl,l Jo 
pessoal da área. 

Aproveito a oporlunidade ·para rt'!I'IO\"tu· a t .. ossa. 
F.xrel~nch\' os meus prott:stos da mais aH.a · n~shlc
fac,;:'ío. ·- Almlr l•azzianotto Pinto-~ Mínis1 .. r•.l t!O 1'ra
lmlho. 

_ LEGISLAÇÀÕ CITAI)A 

LEI N.O 7.377, DE 30 DE SETEMBRO DE 1985 

Dispõe sobre o ·exercício da profissão de 
Secretário e dá outras prQl'ldênclas. 

O Presidente da República, faço saber que o Con
gresso Nacional decreta e eu san~iono a seguinte lei: 

Arl .. 1.o- o E.'xe_rdcio da_ profissão di! Se-Cretário 
\t·•~llhd,~ pC'Ia pr('s~nt.e- Id. 

.\r· :~:· Para us ·crl'it.Os dusta lei é consid<'rado_: 

r Si'(~r<'Urio EX(.'~~ut.i~·O o Pr~fis~f~nal dir)~!o-
~-ci, · 111.l Brasil· por ciJrso ~uperior de S('cretaríado, 

; 'c(t_l!!l! .. ciUo na forma ria lei, ou diploma.do no cx
.,.IÜJr ll(ll' cur~o superior de Secretariado, cujo <.li
ploma seja r('Vtdidado no Br~i!, na forma da lei; 

II - Técnico ern Secretariado o profissional por
tudor de certificado -de conclusão de curs9 de Se
ci-etariado, em nfvel de ~.0 grau. 

Art. 3.0- Fica assegurado_ o __ direito ao __ exerci cio 
da profissão -aos que, -elnbora n'ão habilitados r;os 
h'rmos do artigo anterior contem pelo menos 5 fcm
e·n) anos inint.~.~rntptos, ·ou 10 (dez) intercalados. dQ 
,~'xcz·cídç_ cm atividadcs própriJ~S de sccr(~tnrin, n:1 
dnta cl.~ início' de vlgêncfa desta lei, e sejam porta
dores de diplomas ou certifiCS4os de alguma gra
dua.ç_ão de _niyel $upertor ~u de· nível médio. 

Art. 4,o São atribuiçé>es _do-_ S~cr~tá;-io Ex-ectiti-

I - planejamento, organização e direção de ser
viços de secretaria; 

[! .. - assistência e assessoramento dfreto a exe
cutivos: 

III - coleta de informações para a consecução 
de. objetivos e metas de empresas; 

IV - redai;ão de textos profissionais especiali
zados, inclusive em idioma estrangeiro; 

v - interpretação e sJntetlzação de textos e 
documentos; · · · 

VI - taquigTafia. de ditados. discursos, confe
nências, palestras de explanaçOes, inclusive em idio-. 
ma estrangeiro; · · · 

·VII - versãO e tradução em idioma estrangeiro, 
para atender às necessidades de comtmicação da em
presa; 

VIII - registro e distribuição de expedientes e 
__ _outras tarefas correlatas; 

IX ..:.:. orientaÇão da avaliação e seleç:Í:o ·da cor
respondência. para fins de encaminham~n~o à chefi?.: 
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X- -- conht~cimf:ntn~ profot~Cihtrf.~~. 

Arl. !l.'' Siiq at,ribuic·ij.p~: dq 'f'(4·nit·o f·m ~-;. ,., , 
1ari<l( 1(1: ' 

1 or~:.mi:.:.:at~üo c manutt•nt:fto elos HH!Hh't•S d· 
St"·rP!.ari:t; - -

LJ --- classilkação, regi.-:;t.ro {~ lW~triiHÜção d:.t cor· 
n:.spo'ldünc:ia; 

Til - redação e datilogr;:t.fia de correspondên
cia ou documentos de rotina. incluSive em idioma 
estrangeiro; - -

I'/ - exec~ã.o de serviços Upicos de escritório 
tais como recepção, registro de comprOmissos, in
formações e atendimento telefônico. 

ArL. fi.0 O cxCicicio da profissão de Secn~tãrir} 
n~qU(!l" prévio J'(~gis.l.ro na Dí'legaeia Heglonal cl<1 Tra
lJalllO do MinJslérlo do Trabalho c far-se-!'i. mc:dian
te a aprescntaçf\o de documento comprobatói'io d'~ 
conclusão dos cursos pre_vistos nos incisos I e II tlu 
art. 2.0 desta lei e d"a.- Carteira de Tjabalho e Pro
vidt·nc:ia Soctal ·-- CTPS. 

Parügrafo único. No caso dos profissionais in
cluídos no art. a.o desta lei, a prova de atuação se
rá feita por meio das anotações da C~rteira de Tra
balho e Previdência Social ou por qualquer outro 
meio permitido em Direito. 

Art.--7.0 Esta lei entra em vigor na_ data dt! sua 
publicação. 

Art. 8.0 Revogam-se as disposições em centrá-
rio. 

Brasilia, 30 de setembro de 1985; 164.0 da lnd"
pendenc!a e 97.0 da República.- José Samey -Aimlr 
Pazzianotto. 

(A Com!ss/io de A8suntos Socia!s.J r 
PROJE'IO DE LEI DA CÂMARA N" 16, DE 1993 

(N" 181/87, na casa de origem) 
(De inicialiVll do Preoidcnlc da República) 

l'rl)dama o 1\lajor-Brigad(~lro-<ln-Ar .J(·r~1-
nymo Uap-üsta Bastos, Patrono do Oc-sport<t na 
.t\eronáut lca. 

o Cmlgre·sso Nac~~m.a.l decret~: 
. ·\··L 1. o É prodam.a<Io Patrono do Desporto ua 

Aeronáutica o 1\{ajor-Brigadeiro-do-Ar Jerônymo 
Baptista Bastos. 

Art. 2.0 Esta lei entra. em vigl_)l' na datn d0 sua 
t.>'ublicação. 

1\rt. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário 

MENSAGEM N.O 201, DE 1987 

· EXcelentíssimos Senhores Membros do Congres~ 
SO N UC'iOIIRl: 

Nos Lermos do_ tu·t-. __ 51 da Constituição Fcdet•nl, 
tenho a honra de submeter k elevada deliberação 
de Vossa Excelé.ncia. acompanhado de ~xposiQ_ão de 
r.1oth•os do- Senhor Ministro de Estado da Aeronáu
tieH, o anexo proj·eto de lei que ".proclama o Major
Brigadeiro-do-Ar Jerõnymo Baptista Bastos Patro
no do Desporto i1a- Aeronáutica". 

Brasflia, 22 de julho de 1987. - José Samey. 

EXPOSlÇAO DE MO'!'IVOS N.0 52/GMS. DE 8 DE 
JULHO DE 1987, DO SF..NHOR MINISTRO DE ES

TADO DA AERONÁUTICA 

Exo-elcntíssimo Se~or Pr~sidente da Repúb~!.ca:_ 

Tenho a honra de submeter à eievacL.1. considera
<;:.ão dl! Vossa Excelência anteprojeto de lei procla
mando o Major-Brigadeiro-do~Ar Jerõniymo Bap
tis~n Bastos Patrono do Desporto na Aeronáutico.. 

2 O Brigadeiro Jerõnymo Bastos_ !oi um mili-
tar dn c..·arreirn que dedicou toda sua vida ao des
porto, seja ao desporto militar, quando na ativa, se
ja no desporto civil, depois de transferido para a 
n~serva. 

3. Quando na ativa desenvolveu intenso traba
lho na área de educação_ ffsica, sendo responsável 
pf'l<!. <:onstrução da praça de esportes do legendário 
Campo_ dos Afons_os, pela criação da Comissão de 
r.u~sporLos da Aeronáutica, tendo participado de di-

· .. ·t;f-~1<1~ ~·mnis:si)e::; (' dE.•lcgaÇi'"H~f:. militares •. Junto a (;t")"" 
rnís~.;úo dt' De!-ipnrtos da Ael'OtuiuUr~a, estimulou o- ccm
CPil o de- "mcns san-a in cOrpOrr. sanO". com -a qnu) 
intrnclu7:iu f> d~~t·nvo1ven a edw·ação fí:sic:a, o a!-h~-
lif'n,n. n gin:í.stk:n acrobflt-k:l, a cnmu el:.'i..c;tiea o o 
pú nt-·q\t<·dismo na Atil·onúulleü. · 

-4-. Dentre as comissões e delegações militare~ 
nas qwlis emprestou o brilho de sua inteug-rmcia t' 
onde pontificou seu nmor ao Brasil e no desporto. 
11odcmos destaC'ar a de Presidente da Comissão Dcs-· 
porti.~·a das ~~orças Armadas, de -RCprescntant.e cb1 
For<,~a Aérea Brasileira no Congresso Mundial de Edu
C':aÇão Física na Suécia é na Posta Aérea das Améri
cas, a cte Chd(' _da Delega<;áo das Forças Armo.da.s 
do Bm~il no Torneio Int..cmaCional de Basq!wt<~hnl 
l'nl Uma C' a d(! Dl'l('!~ndo do ];::x(:rcito no P~·ntntlo 
MJlitar Sttl-Ainericano na Aq~'-~11tina, ~nt rc out.ru,o.;, 

5 No desporto civil, muior ainda foi a parti<.: i .. 
paç-ão do Brig:ecteiro Jerôymo Bastos. Dentre os ear
p;o!'í mwrcidos pnctcrno~ drstaear o de Vice-Presldcn
t:.' do Cons<~lho H.egional <h~ 1)(·~-portos do ~~~r~1.ado 
ct_a Guanabara, Vi('e-Presidente do Comité -OHrnpico 
Brasileiro, Presidente çla Comissão Especial que ela-· 
borou a lei sobre Desportos e, no _octae_~ride 1971-
1978, o de President_e do Cons?lho _Nªcional de Des
portos. em cujas atuações destac(fu-..::se cOmo um h.i'\
luarte crrt defesa do desporto e dos desportistas . 
qualquer que fosse a modalidade praticada: 

6. Pontificou, ainda, o Brigadeiro Jerônyrno 
Bastos como membro de congresso ou chefe de de
legações representativas nos mais. variados esportes. 
Dentre estas podemos citar; Membro do Congresso 
Su_l-Americano çle Educação Fisica, na Argentina, 
Membro do Conselho TéCnico de Atletismo da CBD, 
Diretor da CBD durante 14 anos, Chefe da Delega·., 
ção l~raslleira de Voleibol nos Campeonato..-; Mun .. 
diais d.e Voleibol em Montevidéu e Paris, Chefe dn 
Delegação Brasileira nos Campeonatos Sul-Ameriça
nos de Atletismo feminino e masculino em Monte
vidéu e Lima, Chefe da Delegação Brasileira nos jo
gos lbero-Americanos em Madri, Delega:do do Comi
tê Olimpico Brasileiro nas~ Olimpiaclas de Roma, Tó' 
quio, México e Montreal. Chefe da Delegação Brasi .. 
leira nos Jogos Paó-AJ.nericanos em São Paulo~ De~ 
legado Especial da CBD para coordenar os Jogos 
Luso·Brasileiros. 
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7. Como Cdrolado dessas intensas e inúmera~ 
atividades desportivas. foi o Chefe da Delegação Bra
's.ileira de Futebol ao Campeonato Mundial de Fute"'7 
boi, realizado no México, em 1970. Nessa oportupi.::.
dade. como Chefe da Delegação, imprimiu um ritiJW 
de trabalho E~ wn padrão de relacionamento ent;re; 
os integrantes da d~legação, inclusive os Membros· 
da comissão Técnica, que permitiu a conquista de
fini! iva da Copa .Jules Rimet pelo Brasil. Mercê cta 
sua inleligt~ncia, seU CãnledimEmtO, suas atitudos fir
IlH'S t' pondpradas. a dele~ação brasileira unitt-sL~ f'UJ 
tonw cte seu chefe e partiu para a conquista do t..üo 
4tlmdado galardão de tricampeão mundial ctc fnf"lln! 
~1l.é então iné-dito no muq_do. 

8. Tão mais impressionantes que aS ci_Uãiictactes 
do profissional militar e do desportista, foram os 
atribut.os próprios do homem Jerõnymo Bastos, cujo 
caráter, exemplo, dedicação e visão .. prospectjva dn 
indispensáv~l in'!-eração entr~ o fi.Sico,.e _o _mental de 
cada soldado, em e::.pecial do aviador militar, deixa·· 
ram rastros de indelével memória para o futebol, ·.-o-· 
Jcibol, basquetebol, natação, altf'tismo, pentatlo mi

. :litar e para as olimpíadas, tanto a nível de Brasil, 
_·como na esfera internacional. 

9. Dessa fonna, Senhor Presidente, tenho a con
vicção de que a proclamação do Major-Brigadeiro·· 
do-Ar Jerõnymo Baptista Bastos como Patrono no 
DPsporto da Aeronáutica vir<i fa7.-r.r justiça e_ ser <i TJr: • 
pn!'if.O de gratidão n mn elo::; mai::; insignpS dr•nu,·. 
ti~(.a~ <JIW o Br··asil j:i tr:vP. 

Aprovt'iio a oportunictadC' para n·novar a \'o·.:· 1 

Excelência. mcw:; protestos clP elev:1rla C'c::t.im:! 1. (i_ .. 

tinta considNaçtto.~ - Oct.hiü .lldin 1\Jureira I i·Jr·.· 
Ministro da. Af'ronüuíica. 

(.ti Comissâ.a de Edu.· r1 .• 1 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 17, DE 1993 
(N" 1.116,611, na Casa de origem) 

F.staJn~Jr(.·e prazo !)ara a lJrC'sta<,~ão de in
formaçõe-s n•queridas aos órgãos públicos, (• dá 
outras providências. 

O CongréssO Nacional decreta: 

Art. L0 As inforrnações requeridas aoS órgão:-; 
públicos da Admlnistração Dlreta, ou Ilidireta, indu
:-;iv<." t1s entidades paraestatais, deverão ser prest.<Jdas 
no l-J<t%0 improrrogável de trinta dias corridos, ressai· 
\ ~t·J[IS aq_u~'las cujo sigilo seja impresc1ndívo::l à segu
ranç-a da sociedade e do Estado. 

Art. 2.0 -A inobservância do pra:r,o _previsto üu 
artigo anterior implica em crime de responsabilidade 
d:.l autoridade administrativa responsável, passível de 
pena de perda da função pública, obser~rado o proc:es
s.o e j ulgrunenw-- previsto na Lei n.0 1. 079, de 10 de 
nbrii de 1950. 

Art. :1.0 Esta lei entra em vigor n_a. data de .•ma 
publicação. 

Art. 4.0 Revogam-se as disposições em con
troírio. 

- Justificação 

Impo1 t.ante conquista d6S cidadãos está con
substanciada no inciso 4XJ{III do art. 5.0 , da Cons
tituição Federal dt~ 1988, no sentido de que ,todos têm. 

direito a receber dos órgão.c; públicos informâções de 
S"'.t interesse particular, ou de interesse coletivo ou 
geral, que serão prestados no prazo_-da lei, sob pena 
dr~ responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo ::;igílo 
~w.ia impre:scindivel it. segurança da sôciedade ou do 
E~.tado. 

Nesse contexto, o projetado fixa o prazo de 10 
tdezl dias para que as informações requeridas aos 
órgãos públicos-da Administração Federal Direta ou 
Indireta, inclusive às entidades paraestatais, sejam 
prestadas. 

A inobservância do prazo implicará em crirüe de 
respúnsabili$de da autoridade administrativa res
ponsável, observado o ritó previsto na Lei n.0 1.079, 
de !O de abril de 1950. 

Como o direito em questão necessita de lei or
dinária para que possa ser exercido livremente, espe-
, .ramos qup a init:iat.iva venha a merecer o ar,tt'ro rll)~ 
ilustre!' mc•mbros desta Ca::;a. 

Saia das Se::;sões, 27 ctc outubro de J !l~::' 
- Francisco Amaral. 

LEGISLAÇAO CiTADA 

OONSTlTUIÇAO DA REPúBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

. .. ~-· ··- .... -. ~ ~-· .... -~· ......... ~ .-.. ~.- .. ·-~'; ~-~·.;-.. .. ··~ .. 
TtTU:LO II 

Uus IJireitos e Garantia.-, Fundamentais 

CAPíTULO I 

Uus l)if-t•iius f' Dr:veres lndh-·iduais e ColdiHH 

Art. !l." Todos são iguais pDrautc a lc!, .v:tP li.'::

titt(.!áO <.h~ qualquer natureza, g<.trantindo-se ~~~)·~ frr :1. 
::.il~,ü·os e aos estrangeiros residentes· no Paí~ a ir;·.-io
labilidade do direito à vida, à liberdade. à iguald~1de, 
à. segurança e à pr_oJ2!ie<.!_ade, nos termos Se~uinlt~S: 
........... -. ~· .. -... ·-----~-.. -.. ..- ....... ;-... .;.·.; ......... ;. .. 

XXXIII-- todos têm direito de receber dos · 
órgãos públicos informações de seu interesse p;.'lr
licular, ou de interesse coletivo ou getal, que scrfio 
prestadas no prazo da lei, sob pena de resp0nsabiH
<lade, ressalvadas aquelas cTJjO sigilo seja imprescin
divel à segurança da sociedade e do Estado; 

O 0 A_,.__ O O-- O·- O O·~~~ O 0 0 ~-· -~--~ -· .: ..... "< .- ~ 0 O-·'----_.,_____-. O O O TO 

....... -....... -.. -.... ;-, .. - ~-...... --....... -:. . -.- .-.- -.- . 

LEI N." 1. 079, DE lO DE ABRIL DE 1950 

Define os_ proce.ssos de responsabilidade e 
regula o respectivo processo de julgamento. 

PARTE. PRIMEIRA 

Do Presidente da República e Ministros de Estado 

••••••••••••• · .......... ~--"õ -·· ~ ~-••• -.,.- •••• •-"-•. ---~ .-... ~- .-:·:~-. ~ 

TíTULO I 

. .... ·~-.- ........... -. -~· ~---·- .. -.... ~. •'• ....... . 
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CAPíTULO V 

lh1s crinu~s contra. à probidade na administração 

A rt. 9.o SãO crimes de re_sponsabilidade contra 
a probidade na administração: 

1 ·-· omit.ir ou _retardar dolosamen_tc a publica
('úo rb:• h·i.~ (.' rcsoltlções elo Poder Legislativo on dos 
at{ls rlo P:lclt•r ExecUtivo; ' -- -

2 ~. lli"'io prestar ao Congresso Nacional, dentro 
•i• nrr ;.,, '·':r·nla} dias alJc'IS a ttbcrtura da Sf!SSSfíO 
i· ::i.-::n.i-:·:1. a:.. t:ontas rClati;:as ao exercíci~_ anterior; 

:~ ·- n~lO toTn~.r efetiv:.i- a· responsabilidade dm 
sr~us subon.linactos, quand_o_ manifesta em Qelitos fun
ciot~ais -ou nil prát.ica de atas contrários à Consti
tuição; 

4 -- expedir ordens ou fazer requisição de fo1·ma 
contrária às" disposições expressas na Constituição; 

5 - infringir, no provimento dos cargos :públi
cos, as normas legai~; 

6 --usar de ViolênCia ·ou ameaça COntra- ftffiCio
nârio público para coagi-lo a proceder ilegalmente, 
bem <·amo utili?.nr-sP ele snbornn ou de qua.lqul"r 
outra forma <h~ '~orn1pç;iO para o tlH'mnn fim: 

. '": ·- nroc(~df'r dn modo inC(ltnputív<•l coin a·dig
nid:HlP, n honra e o ó(~roro do C'ar~~o. 

·fA Comissão dC _ C:mislit'11i1~ã6, J1tstir.;a c 
Cidadania.) 

PROJETO DR Llli DA CÂMARA N" 18, DE 1993 
(N° 1.162/118, na Cllla de origem) 

Ubpõe sobre a instituição da Semana do 
Trabalhador. 

o Congresso Nacional decreta: __ 

Art. 1.0 Fica _inst.ituída a Semana do ~~~alha·~ 
rl.11 r. c~ mw parte integrante das comemoraçoes do 
u~a do Trabalho. - --- -

Art. 2.o_ A __ Se..mJLna do Tra.J;?a.Ip.~~r se encerra
rt'. nu dia 1.0 de maio. 

,.'\rt. a .o Ao Ministério lio Trabalho e Previdên
c-ia Social caberá no tran~clil-rso da Semana do Tra
balhador fornecer, a todos os sirtdicãtos de emp_r~
gados, cartilhas exiiliCativã:S~SOD_r_e_osclireit.os soma1s 
do. trabalhador c a relação de todos os ser~1ços pres
tados pelo órgão. 

§ 1 o As cartilhas dev_erfio ser distribuídas igual
mPu'i-e Para as escolas públicas, principalmente àque
las que mantenham cursos noturnos, e às empresa$ 
de um modo geral. 

§ 2~() -A diStribuiç:io das c::artilhas se realizan'i 
de forma gratuitá e acontecerá,. _todos _o os unos _e.rn 'i 
campanha promovida pelo Ministério do Trapalli.ó c 
Previdência Social. 

Art. 4.0 Os órgãos públicos da administração di
. reta da União, dos estad_O.$ e dos municípios deve-. 

rão prowovcr um caJendári'o de- at.ividaclcs que: ohjr.
tivé a -informa.ç'ã.o, a especializaÇão, a integração e 
a difusüo das experiências dos trabalhadores. 

Art. 5.1') O Poder Exer:utivo -regulamentará a prc
st·nLe Lc!i no prazo máximo de noventa dias, c<m
tado::; da data de sua publicação. 

Art. 6.0 Esta Lei entra em vigor na data de_ sua 
publicação. 

A_ r&. 7 .O Revogam-se as disposições em contrário 

(A ComiSsão de. Educaçiio.J 

PROJETO Df! I.F.J DA CÂMARA N" 19, DE 1993 
. (N" 1.189/88, na Cllla de origem)" 

ltt·.tira da inddê-ncia do Imposto dt• Rt·nda 
ht'nt·rJ .. ·ios pncebido.s por deficientes mentais. 

O Congresso .Nãcional_ decreta: 
An. 1.0 Não se incluem entre os rendimentos 

t rihut::ív~·is pelo Imposto sobre _a Renda e proventos 
dt• rplolql..wr natu1·eza as importâncias percebidas por 
1 idicü.•nt.es mentais a título de pensão, pecúlio, mon
t{ ;·.·io c auxilio, quando_ decorrentes de prestações do 
u·;dmc de previdência social ou de entidades de pre
\"i<ll·ncia privada . 

ParágTnfo único. Para fins do dispoS:to nesta 
lei, considera-se deficiente mental a pessoa que, in
dependentemente da idade, apresenta funcionamento 
intelectuo.l subnormal com origem durante o período 
de desenvolvimento e associado à deterioração do 
comportamento adaptativo. 

Art. 2.0 A isenção do Imposto de Renda confe
rida por esta lei não se comunica aos rendimentos 
ctc deficientes mentais originários de outras fontes de 
n'ceila. ni.uda que sob a mesma denominação dos be
n~fícios referidos no artigo anterior. 

Art. 3,0 Est.a lei entra em__ vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 4.1l Revogam-se as disposições em con
trário. · _ 

LEGISLAÇAO CITADA 
CONSTITUIÇAO DA REPúBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL 

.......... : ... ~ .......... ·~---~···.._._ ...... ··~ ......... . 
TfTUI,O VI 

Ua 1'ributação ~~ do O!çamento 

CAPíTULO I 

Do Sistema Tributário Nacional 

SEÇAO III. 

Uos Imposto~ da Uuião 
Art. 153. Compete à União instituir impostos 

sobn!: 
I , ... importação de p~odut.os 'estrangeiros; 

_ II ·- exportação, para o exterior, de produtos.. 
naCioi1ais ou nacionali~ados; 
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III - renda e proventos de qualquer nãtllreza; 

IV - produtos industrializados; 

V ·- operações de crédito, câmbio e seguro, ou 
. relativas a títulos ou valores mobiliários; 

VI - propriedade territorial rural; 

VII - grandes fortunas, nOs terinos de lei com
plementar . 

. . . . .--.-... ·.~-· .·.-..... -,~-=--~----·--~· ..... ~· ....... -. ~-
§ 2.0 O ifuPoSto -p-rCvisto no inciso III: 

(A Comissclo de Assl~ntos Econômi~os.) 

PROJE'IO DR LEI DA CÂMARA N" 20, DE 1993 
(N" 1.439/88, na casa de origem) 

Dá prioridadt" à concessão_ de canais de 
emlssoras às entidades educacionais. 

O Congresso ··-Nacional decreta: 

Art. L0 As entidades edUcacionais e as de · ex
clusiya finalidade cultural terão prioridade no 
respectivo município para obtenção de canaiS . de 

emissoras de rádio destinadas a promOver a dlfUsãO 
da educação e cultura. - c ~ • _ 

Art. 2.0 Esta lei entra em vigor na data de ~su~ 
publicação. ~ 

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em co·nU:á.rià. 
(A Comi<;s(Jo: -de Edu-a :rio 1 

PROJE'IO DE LF.T DA CÂMARA N" 21, DE 1993 
(N" 2239191, na casa de cri~) 

Altera dispositivos da Lei n.0 4. 769,. de 8 de 
setembro de 1965, que dispõe sobre o exercício 
da r•rofissão de Técnico de Administração. -

O CongressO~ Nacional decreta: 
· Art. 1.0 Os arts. 9.", 11 e 13 da Lei n.o 4. 769; âe 

9 de setembro de. 1965, passam a vigorar com a se-
guinte redação:- - · 

. "Art. 9.0 O Conselho Federal de Adminis
t.rUçflo compor-se-á de brasileiros natos ou na
turalizados, que satisfaçam as exigências des
ta lei, e será constituído por tantos membros 
E'!cUvos e respectivos suplentes cjtiaiitOS- forem 
os Conselhos Regionais, eleitos em escrutínio 
secreto e por maioria simples de votos nas res
pectivas regiões. 

Art. 11. Os Conselhos Regionais de Admi
nistração com até doze mil administradores 
inscritos, em gozo de seus direitos piofissio
rmis, serão constituídos d~ nove membros efe
tiyos e respectivos suplentes, eleitos da mesma
forma estabelecida para o Conselho Federal. 

. § 1.0 Os Conselhos Regionais de Adminis
tração com número de administradores inseri~ 

· tos superior ao constante do caput deste arti
. go poderão, atrav~s de d~liberação .da maioria 

· absoiuta do Plenário e em sessão especifica, 
criar mâis uma vaga de Conselheiro efet..ivo e 
respectivo suplente para cada contingente de 
três mil administradores excedente de doze mil, 
até o limite de vinte e quatro mil. 

Art. 13. Os mandatoS dos membros dQ 
Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de 

. .1:\.dministr~ç.ão' Se·rao. de quS.tro anos, permitida 
~n. reeleiçiio. · · · 

P~_!rágrafo ünico ~- _A renovação dos manda
tos dos mem bras dos· Conselhos referidos no 
caput deste artigo será de um terço e de dois 
-terços, alternadamente, a cade biênio." 

Art. 2.0 Para efeito do diSposto no panigrnfo 
tinico do art. 13 d<l Lei n.O 4. 769, de 9 dú. setembro 
de 1965, com a redação dada pela presente JCi, o:; 
Cor:selhos Federal e Regionais de Administraç-ão po·· 
d_crao prorrogar, pelos prazos considerados necess~
rios, os mandatos .de um terço de seus membros_. 

Art. 3.0 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art.. 4.0 Révogam-se as disposições em contrário 
I A Comissão de Assuntos Sociais.) / 

PROJE'IO DE LEI DA CÂMARA N" 22, DE 1993 
. (N" 2.S28/119, oa casa ~ origem) 

l)á nova redação ao art. 3.0 do· Decreto-Lei 
n.0 2. 472~ de 1.0 de setembro de 1988, (lUl" 
''alte.r:-a disposições da. legfslaçio · aduaneira. 
·consubstanciada no Decreto-Lei n.0 37, de 18 
de novembro de 1966, e dá outras providências"'. 

O Congresso Nacional decieta: 

Art. .1.0 O caput do art.' 5.0~ e seus §§," dO De
crot.o-Lel n.0 2.472, de 1.0 <!<> setembro de 1988 
passam a vigorar com a seguinte redação: - ' 

. ·" Art. 5.0 A designação do representante do 
Importador ou exportador para os prOcedimen
tos de .desembaraço de mercadorias importadas 
o_u destinadas à exportação, e de bagagem de 
v~ajantes, e em toda e qualquer outra opera
çao de comércio exterior, por qualquer via 
per~te ~ repartições . fazendárias e demaiS 
órgaos públicos intervenientes, será feita livre
mente através de mandato procuratório es
pecifico, qutorgado: 

I - dirigentes ou prepostos com vinculo 
empregatício exclusivo com interessado, no ca
so de pessoa ffsica jurldica de dirotto privado; 

. II - funcionário ou servidor eopectalmen
te designado, no caso do órgão da admtnis
traçíi.o pública direta ou autárquica federal 
estndual ou mwlfcipal, missão diplomática otl 
repartição consular de pais estrangeiro ou 
representação de órgãos internacionais; 

III - Comissária de Despachos Aduanei
ros, por seus titulares em qualquer caso: 
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IV -:- D.e$pachailte Aduaneiro, em qualquer 
caso._. . . , • , , ,_ , , , , . 

§ 1.0 Quantlo sé tratàt de pessOa· física 
_o despacho poderá ser feito pelo ·Próprio in· 
teressado. · 

§ 2.0 Na execuÇão dos serviços referidos 
neste artigo, o DéspáChante Adua11eiro ou_ a. Co
missária de Despachos Aduaneiros poderãq_con
t.ratar livremente seus honorários profissionais, 
os quais, no caso dos DeSpB.chantes Aduan.ei
rtl.S Serão recblliidbs por 'intérrri.édiO ·da enti
dade· de ·classe Com: júriSdlÇãO · em stiã região 
de trabalho, a qual processará. O córresPôn-: 
dente rec.olhimento do Imposto de Renda da 
Fonte e etn -se tratando de Comissárias: de . ' . 
Despachos · Aduaiteiros, aqUeles honoráriOs· !;e
rão objcto de emissão Q_a competente Nota 
Fiscal de Servl~os, a qual obrigar:i ao rCeolhi
mcnto do Imposfo de Renda e ISS. (lmp<Oslo 
sobte ServiçOs) devido -Íla fQnna da legislação 
apli:cav~l à- e~·pécie". - -. . 

,§. :J.o Para execução· das ativldades 'de que 
trata este artlg9, em qualquer· órgão da ad, 
ministração ptiblica, os representantes· das 
partes interessadas serão credenciados pela 
repartição fazendári~ competente, _mediante 
exigência de- requisitos que ___ assegurem o fiel 
desempenho do mandato e a ação fiscalizãdora 
do' órgiío' _ cred~:Q.qiatlte~ .. , . . . . . 

' .. 
§ 4.~ ~m prei~Í~ ·&·~ó~·e;~s· 5~~-ões"" pre..; 

"·istas na legislação, ao Despachante Aduaneir9, 
ao Ajudante de pespachante. Aduaneiro,- ao Di
rigente, titular .ou , rcpresentarlte crecJ.enciaclo 
de Gomissária de _Despachos Aduaneiros e __ aos 
demais mandatários referidos nos incisos co.ns
tantes , do .capui. r:J~ste . ar.tigo, serão aplicáveis as penalidades de repreensão, suspensão. chs~ 
saçãO- c perda do crcdenc_lamento~ _indé'p_crident.e 
de ação penal Qablye!. . 

§ 5.0 As penalidades previstas .para serem 
aplicüveis a dirigentes~ titular ou representante 
crederldado das COmisSáriaS de Despachos 
Aduaneiros. nos·· termós do Paiág"rã.fQ Ünl.crior~ 
não -se restrfugerri_- ao· representado_ ou pessoa 
física e sim à pessda jurjdlca da prppria Co
missária de Despachos Aduaneiros. 

' • ' • • • o •- I-

1 6.0 As CorillsJ>árias de Despachos Adua
neiros 'somente é 'petrititido ·Operar jUnto às 
repartições aduaneiras '1\!l. · quali_1ade .<!e .!'!o- . 
curadores de t~cefros, sehdo:...lhcs vedado_ o 
exercício de qualquex: operação de -comércio 
exterior em. nome próprio. 

1 7.0 Além da responsabilidade penal apu
rada na forma_ da legislação especifica, o 
outorgante responderá civil e administrativa
mente perante a F~enda, PúbUca por at.os 
ou omtssãe lesivos cometi_dos pelo outprgado 
em decorrência do mandato por este recebido." 

;4rt. 2.0 Eslta · ~·ei entra em vigor na. data de 
sua publicação.· _ __ __ _ 

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇXO- CITADA 

DECRETO'LEI N.Ó 2A7l!, EM 
1.0 DE SETEMBRO DE 1988 

Altera cllsposições da legislação aduaneira, 
-consubstanciada no Decreto-Lei n.0 37, de 18 
dl': non•mbro de 1966, e dá outras providências. 

G Prdidrntc da República_ no uso da atribuição 
que llw t~onf~~re o artigo 55, item II, da Constituição, 

m:nmTA: 
Art. 1.0 Os arligos 1.o, 2.0 , 25, 31, 32, 36, 39, § 

3.". 71. 72. 92 e 102 do Decreto-Lel n.0 37, de 18 de 
tlon:mbl\l <if' l966,· pâsSa:m p. vigorar com a se-guinte 
redação: 
.... '· .... .., ..... ·--· .. ~ ·,· ..... _ .... ·-· ...... ~·-·. ' ... -· ..... 

Art-. 5.0 A designação do representante do iln
porlador e do exportador poderá recacr em despa
Chante aduaneiro; r_elativamente ao de:;:;pacho aduanei
ro cte mercadorin.s importadas e exportadas e em 
toda ,e qualquer outra operação de _comé:rcio _exterior, 
realizada por qualquer via, inclusive no despacho de 
bag~gem de viajante. 

~ 1.0 Nas operações a que- se refere este artigo, 
C? P!~cessamento,_~ ~m todos os ~rãmites, junto aos 
orgaos competentes, p_oderá ser feito: · 

a) se pessoa jurídica de direito privado somente 
por intermédio de dirigente. ou empregado "com vin
culo empregaticio exclusivo com. o interessado mu
nido de mandato que lhe outorgue plenos pÓderes 
para ? mister, se~ cláusulas excludentes de resppn- . 
sabilidad~ do outorgante mediante ato ou omissão . 
do ~l!~o~?ado, ou por despachante aduaneiro; 

b) .se pessoa física, somente por ela própria ou 
por despachante aduaneiro; 

c) se órgão da administração pública di reta ou 
autárquica, '"federal, estadual ou murúcipal, missão 
diplomática ou repartição consular -de pais estran-, 
gt.•iro ou representação de- órgãos intcrnac..:ionais, por 
iuLcrmédlo üc fttHdou:irio ou servjdur, e:-.pcclu.lmcuh! 
tlesignaclo, ou por dcspacha.rite aduaneiro. 

· * 2."' Na exeCução dos serviços referidos neste 
arligo, o despachailte aduaneiro poderá contraf ar 
livremente seus hunorü.rios profls~ionais, que serão 
recolhidos por intermédio de entidade de classe com 
jurisdição em sua região de trabalho. a- qual pro
ce.»ara o correspondente ~olhlmento do Imposto 
de Renda na fonte. 

§ 3.0 Pam a execução das atJvldades de que 
trata este artigo, o Poder Executivo disporá sobre 
a forma de investidura na func;ãcr de Despachante 
Aduaneiro, mediante ingresso como Ajudante de Des
pa~hante Aduaneir~, e sobre os· requisitos que serão 
eXIgidos das dema1s pessoas para serem admitidas 
como representantes das partes interessadas. 

...... .-........... --;.-.. -.- ;.. ··~- .-... ; ...... -· .-. ••; ....... . 

(A Comissão de Assuntos Econômicos.J 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 2'J, DE 1993 
(N° 2 706/89, na Casa de origem) · 

Uispõt• :-;ohrt• a ntnt•s:->a para o t•:rdC"t'iur dos 
J't•mlimt•ntos do írabalho assalariado r- dos va
lon.·s rt•cebidos como bolsas de estudo e au
xíliu, aos hl'neUdáriós df" -bolSas de estudo ou 
auxilin no (•xterior <'oncedidos por agências ~~o
,.t•rnanu.·ntais. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I.(' Os Valores do respectivo· rendimen,to do 

t.rabalho ns~a!ariado, bem como aquele's recebidos a 
litulo elE' bolsas de estudo ou auxilio no exterior, 
t'Oill~edidos por, agên_ciq.s goveman_tentais de fomcn
b) à pr:~quisa e fon:nação cte recurs.ds humanos _de 
alto ni\'el, poderão· ser· convertidos em moeda. es
tran~eira ~ re_~~~os a_o beneficiário da boL~a ou 
auxilio, durante o, pe:r.íodo de re~~izaÇã_o_ dos estudosr 
participação em eventoS científicos ou treinamento 
de curta duração no exterior. 

{i 1,0 As :femC.ssaS Serão f!?ita~ .através dq _in~t.i
tuiçõcs bancürias· pUblicas e privadas.auto_ri:r.adas ::1 
operar em câmbio. · 

§ 2.0 -A aqüi!:üÇãó da moeda e.s_trangeira para a~
finalidades previstas neste artlgo SE;!rá_ feita ilô "n1f'r
cado de- cãm bio comercial. 

Art. 2.0 O Po~1cr 'Executivo rt.'b'1.Úatnc_ntará esta 
Lei no prazo- de ·seSsenta dias, contadOs a partir de 
sua vigü,n~;a. · · · - --- - -

Art, 3.0 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. ' · -- -"" 

Art. 4.0 Revogam.;.se as disposiÇqes- em contrário. 

(A Comi~são de Assun.tC?s Econ6micos.> 

PROJETO DE Ll<:l DA CÂMARA N• 24, DE !!Í93 
'(N•'2.797/89, na Casa de o~igem) · · 

Acresce~~ di<ipositivo ao art. 6t do Código Penal. 

O CongressoN acional decreta: 
Art. 1• A·aiíneá h do inciso II do. art. 61 do .Código 

Penal- Decreto-~i n• 2.848, de 7 de dezembro de 1940, 
com a reforma introduzida pela Lei n"' 7.209, de 11 de julho 
de 1984, passa a Vi_g?tar com a seguinte~r~da.ção: 

"Art. 6L ................................................ . 
ooo, oooooooo

0

oo o~~L', o oo ~•••-• o o ooooo' oo o ooio, oO o"oooooo o o.o ooLoo ooo ooooo oo 

II- ............................ :.:.•---'·'·'-··-~·-······--• ..... . 
•••••••••••~••-•••••~••••v•••••••••••••••••;•••••••••••••••••••••••••• 

h) e mulher grávida. 

Art. 2"' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 3"' Rev.og~m-.se as disposiÇõeS ~m contrário. 

LICISL~Jo ClTADA •• 

CÓOICO .,1""'1. 

nEcarTO•LtJ N• 2.A4e. D[ T DE DlZE~.a DI 1 .. 0 

O ..,,. •• ,dll"u cM; •..,.,;cl~ca. ÚNnoo o.· atrt• 
butçlo oue lhe confere o.,.,, '10 de ~.,,. 
1utç.lo. cMcret• a Soeg~.~tnt• lei· 

TfTUlC. \1 --: •.•• ,.o..ç; ....... <.,,. .r.·.~·.: .. t"'-~-

ca.,.J TUI.. O I J 
'~ •••c:-c;~e- .... 

-ct,....,..,.._-, •• ,.,. • ...,.,..._ 
&•t ~• 11• • l•~un•••~~••• ~ •~•• •o••~ 

..... • ,... ... , ~ nao cOI'Mittt~ DLI aua.ttta
e- a ert-: 

- .. ~- ·-~••nct~ta:. 

U _ tar o ._,ta ca-ettoo o cr;_t~: 

a) ~': ~-o~IYO f~ttl ou toro-: 
- - - - • • 7 - • • 

C) ~ta Gt ...Crlagar-M Dt'QPOSit....,_ta 
oara ~-lo; : 

cl) 6. tra1çAo. a. .-ioo~. ou_ 'IIÍa(tta"..:• qt 1-
, at-.,taçlo._ ""! ~tr-~ r,.curao o.M dtfia.tt'loU ou 

tori"'IU '~••'-' • CM"••• ao Ot-..;ruJU; 

•J c..- ..._,. .. ·C.. ..... ~•>a,,' ''-~·· •• .,Pr4J•r ... .u 
•••••••· lu•' lu•• UU ""''" -~" ln•ttllltfe .. '"'' 
··~· ......... '"_te~·· ·····•t.•• ,..,.,"" 1:-. 

_.., Contra · ae'c~nt'a; aitacend.nta. tr-..o ou 
c6nJ~o~ga: 

ol c0111 abuso cM au..:ortelac:M ou prava1.c.....OO· 
- •• de r-alaç&.s ao-6stlcaa, • c~t:taçlo _ou de 

hosptteltcSaqe: ' 

h) COM aDus-o 0:. '~,: ~ vtol•çlo de CM..,ar 
tnerent• • ear-go. Õffcto. •tnlaterto CM.~ pro• 
ftaalo: 

t) contr-a cr-tanca. valho ou -""•~• 

J) aua!'IOO o ofand1do euaVa aOb • t-.cstatf 
protaçlo Cla autor-tdaaa: 

· -~) - oeas!lo ele tnc,ncrto. neutr-,oto. ,.,.,...~ 
o•çlo ou auatau•r c•l .. tcsae~a oUol tca. ou c• 
o-sgraça O.r'ttculer 00 of~ldC. 

. . . '.'. ' .. '. ' 

"JtO.JETO OE I.U N• • 202. O! t 888 
(_Do Sr- Daso COI~~C:Jr-a) 

- lntt"''d..Z alt..-.çiO na art. ~ ao c:6d.1go 
~~~.considerandO cl~ttnctas aar~· 
... .ntes os cri ... contra geat.,._. 

f "~•·•• -ao ·~~Jeto ,.- t.at n• 2 7t'7. .,. ,, .. , 
Art. t• ~ art ••. de O.Crate-Lat "• 2.1•1. 

oa •7 oe aez•IICiro oe tg•o CC6~tgo ,..,., 1 Dass• 
a· vfgorar eO. a ·aag..,tnte ai 'araçlo . 

•• 

1_1 ·-

li con,re • ~thar •• eat•do .~• 
a"'avtoa:r • 

olrt z• lsta l•t antra ..,. vt~r na cMta oe 
sua ouoltcac-lo . .. , ,. 
C9..,tr4_1' lO_ 
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Justt•te~t.G 

'"~•r•co I"O taol\ut·o oa A.ottcac:lo de •• ..., •. o 
art ••· oo C.odlgo ••"-'· 'nd•c• as ctrcvns
ttnc••• llr;J .. ava,.,\as. au• OOd.,.. tafllb...., const1tu· 
,,. ou av"l'tf•c-.,. o C'"''""· _COII'O e rat"Cldé"C!a, 
ter o dal1to lidO co-tldo por 1010t1vo tuttl QU 

to,.o•. cont'"• criança. valhO cx.1 .,.,,.,.....,. co• 
atouso o. ooa• .. , ~ outraa ·:ol"'dt.;6as 

Po•s De.,, ta"'CCto OU<" a P'é• ova clava ser cona.• • 
oe~ada ~•rc~•t•nc•a agravante da oena o agan
o:a c:-o:ar cr-I- cont,.a ...,,,.,. gr,vlc&e. 

gestante, oevtdo • seu esta~o 'tstco. é 
~recede~a da CUidadOs aspec•a•s tnctuatv• 
o••• oróo~ta '•o•slaçlo t~abal~lsta. ou• con
••o~• caottulo • •~ctal oe orot•çlo • 

•vtoent• 'Que~~ oelito oe~cet~aoo ~ontr• 
""'"'a .. ,Q"'"•~• ~,:.•e• ter a '"••o.ett,a o•,... 
apO:av.oa. cOis' •• '''''"•r. ,..ssas CD'"dlç~es. 
a'•~ da Meracar todO rasoa11o cor oarte dos 
o.,...,,, ta• ••t~ ..... -"t• 1 t ... t tacs.s as suas 
OOSSIDII •dadel ~ def•ncter SUoll tntegrt~CM 
, iSie8, 

E~ •• -'~•t•"<So dlf -a tua CM aafesa cs. ..,.,.,.. 
"'l~ae. ;esl?*-'if'"!ÓI.!;IU• ,a. Df'OOQSiçlo va,.ha e -
reC•" o aoo•o ~os -~ '~•t~es 'ft8fllib"o• desta Casa 

Sala das SessO••· t• de ~y~o de t9tD 
~tadO o.-. Col•r•. 

' t.fGlSLAÇ.IC ·clf.Al!A: AHUAOA PELA 
COOIIDIHA.~";; ~A$ C~JSS0f5 l'fii-!'ANC~r·q 

C~O!GO PfN&L 

OEt.fTO-LfJ N• .1 ... Of 7 OE DfZEMIAO Ot 18•0 

·o 'Pr•sldant. da RaoúOIIca. usando da at"'l· 
bulçlo QUe,,... confere o art, teo da Cónatl· 
tulç.to. oecreta a aeoulnl• la I· ...... 

~.; .·~·~ ~ ,_:;; .. _ ·--·-·· -·. ·-·~;; .. ·- ~---. 

. , -: . c•.rt t.~L9 .! I 
De Ap1 I caçlo a- P-

Art •• Slo clrcunst6nctas que sa~~~gre •gr•
va~ a oana. auando ~o constitua~~ ouatt,t
ca,. o cr-t~~~a· 

a f'alncld4incla: 

a) cor MOtivo tytt 1 ou to,.oe: 

b) c•r• raellttar ou ••••gv,.ar- a ••acuc:lo, a 
o'cultac;lo. a IOPOU"'d•~ OIJ vantaoa~ a.~ QVt•o 
cri-: 

c) CHIOOI• oe 8\léJI'tagar·s• prooo'tttadll,..,.t• c•"• c:OtNt6-to: 

dl • t"•'ÇICI. -de aJrt;~oac:adll, ou *8Cf!anta dts
•'""-''•~lo. ou 01.111"0 l"eC:UI'IO tr.~e dlfiCUitOI,I ou 
tC~o.-nou IIICO,sival 11 a.'••• 00 o-f•~lc:lo: 

a}. COIII ernprag~,> Ga ve,.;ano, Pogo, .-.0-IO'IIvO. 
as'hr•a. to,.tura ou out,.o ..,.,o '"llldtoso ou 
e,.ue1. ou csa ou• ooct•a ,..sul t•" oe,.tgo c~; 

fi cont,.a a'canaant•. dase~"t•. ,,. .. o ou 
CÓ:"')uga: 

G' ('c>"' abus•• rt• "'''"' 1.-:t•o. ~ ror•v•l•~••>r~o· 
•• de r•laçOes dti..,.!I.Ttc.as. oe co.on:•çlo ou oa ~ 
1"\0SOit•l IOaO.: 

hf "(:Ofl" atlu:Jo de ooCJer ,.,_Q.I~çlo ae a ...... _ 
'"•~•"'• a ~••oo n••ctn ~'"'st•• to ou ~·o· 
,,,'!.lo:" 

I t contra C r la••{.&. "•lho ou enfa~-•. 

J l ouando &J o fanei IdO asta ... a sotl a l~la1:a 

Drc1açio oa autortdade: 

kl - ocastlo <~• •nc6ncrlo . .,.,_,, •• g,_o. '""-'"" 
daçlo ou ovalou•• c;•••"''CI•cM ouoltc.a, ov de 
Clasgraça DeO"'ttcula .. do o'...--dldo 

PARECER OA C""'l_SSlO OE Ct.'NS'TT_TUIÇlO 
t' .Jl'~'lta t O( _lli(O.t.çlo 

l.e U 

O Pro}•to de lei,.., 79~. de 198i. ~auto
,. ta do O.outaao GeOvani •o~g-a:s. vtsa a acre•
cantar a(> •'•"'=tt tM- c-trc:unstlnctas agralla,.tes 
orev•staa r~ art 61 do (Ôdlgo P•nal te nio no 
art "" c;:Of!IO -"C'C'"3 o oro}•tol -ats IJIIII lnct
so. o.- for~q • a~;ravar • oerla' aUar.éso o 8gent• 
co .. te c,.,_ cont,.a a"""'',.,. gr•~·•csa e o pel•· 
ela! - se,.vtçco. 

o ~•r•do a,.t 'OC da coa too Pero~~l pr•vi o 
agrava-n1o cs. o.,.. au•nclc- o cri- I c~1.100, 
dentre outros Casos. contra cr1ança. v•lhc ou 
•ntet"MO 

A ,...,o,.atlva cont•"'D'•csa ..,. l•tra I de refe
,.-,CJO -.-,.t ti' do crdlgo "anal fu"O•·••,... o•r'
culosld•da ~,,.· •C~ntuao• 00 agenta. dada • 
au• c~w•r~•a a P•~y•rslaea. Agrav~ •• co- ,. •. 
zao • ,.,,. U.••- or•••c•GO·C'I ert- c;-nnt.-,. c-•· 
ct.,nta,. Qua. ""' '"~"'" oa sua traoue7a ou ,,.. 
001Sitt111,.CN ae d•'•"aer-ae COM a' lc.C'IS, -· 

r-ac.a,... Dl"'o,açlo c-=- no caso IIli et""le~J. 
"•aDe'1o (co-.o no eaao. ao v•lt'IO) • aiiiDIIro 
l·eo-o no caso CIO.,.,.,,.....,, ~. "" O'"'ttca do 
delito. •• vale áe li'-~• suOe,.foi-tclacN tisica 
Da'"• of•~-los. oava ,.,,. .. Jo,.aoa a ~na Por 
torça ao I)"D}at_o, lnc;:lue-.~sa aentre •• o-a'l•o•• 
rafacto,..o.a-r\a· l.ttra t oo ""t tlt oo Código 
•anal, • ...,,,.,. 1J"dlv1Ga a o pOliCial -
....... 1 ço . Nio .. parece oe-a la ou• a •••• "0 1 
oa ga~sso.s asoec:tat .. nta prot•glCiaS cela '•' 
~na I •• ac,.•::u:•"t• • "'-''""" - ••tadO da 
or•vtcNa f'ar~K:a-- av1a.nte, DOr .... ~ o oo· 
11ctal - .... viço nao •• lgWia ...... aa asw ... -
lha as oeasoas r•Jaclonacs.a no ,..,,.,.too 1nc;:1~ 
so, faltanoo-1,., cera tanto. r-~•s'ttos tala 
Co.t tf'aQUaza. IMCIOSaiD\IIGaO. CM àefasa. ,_. 
ea~sldaoe oe ... ~o ou Df"'teçlo. 

"•'o ••.,osto. s01110'1 ae oe,.ecar ou• o P'"OJato 
I C01"1St1ti.K10.,.I, J~o~ri<tllco .•. C:O""'OidO O n~o~
.. ro oo art •go cto C6d•go ,._, e oue a• r-ata
'"•· raatgtoo ... eo. ticr'llca ••o•stat•va c
' cooaoat•~"~te o•"• o aoérlto esta,.,....., c-••
t.lo, no•so paree•r ' e•ncsa cela ag~"Oovaçio ao 
oroJa,o. - oe,.ta. oe tor .. a •• •ncl~o~t,. 1"'10 
art. 6t 00 Cóc:Jtoo 11ene1, lat,.a I. • a~CPr-asslo. 
~_,,"",. g ....... __ ' 

'•'• o• c-.•111•1•. <10 o. a•t_,•o- oe •••• 
_ lb~•• ~t·Ack•l, •elator 

SUI11t1UTIV0 &O •MOJ(TO Ol ~fi 
"' , 181, 01 18 •• 

Aer:8•centa diiiPO•Ittvo ao •rt. •t dO Cô
cllgc~ P-anal . 

""' t
1 

• ali,..a h, oo '"CISO IL do art. 
lt. ~~ C6d•go •anal l~creto•Lat n• 2 141. oa 
1 t;~a oe:z....tltro cN •e•o. e- • r-ator ... 1nvoou· 
r•o• oal• la• n 1 l ,08. a. 11 aa jul~ oa 11e• J o•••• • vtgorar'cO'II a 'legutnta redaçlo 

. ._,I '' 

11 -
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•• 

&r t 2• [sta la I antra - "''00~ na O. ta a.. 
sva puot lcaç~o 

I :n _ Plrec:..- da C:O.IssAa 

.l COMlsalo CM Const•tuH;;-'C'I a ...tust•'c;a • CM 
Raoaoçlo. •"' raunlio or"dt~••• glanoi.-ta raal•
.:za~ hOJa. OOI"''U u.., • .,, __ -,.,,. P91tt c~ns~ 1 tu· 
ctonaiiO..Oa. JUr\dii."IO&Oa, t•:-nlç& lagtsleiiY& 
a, no .er11o. pala eoravat6u, ÇOM,SvDst•tutl· 
vo. 0o Projeto da Lal n• 2 7Q7/80, nos tar~s 

Oo par-ear 00 ralator 

.Estivara• pr-aaan.tas os srs Oaoutados N-el
son ..JoDI"'. Prastdarna: ,Joio Nal&l. Ylca· 
Prash:Hin'•· .u-naldo Mor·aas. C.arl_os 'lll,.agra. 
1-tarlan G&oeln'a, Hél•o Man,..,ias, ...tose Outra. t.fl'• 

oooldo Souza. Menoes otoatro, M1cn.t Ta~r. 
lolO)I&Io C"-"••· Dlonfsto H.aga. [llliza,. Morei
ra. Francisco lanj&MIM, Hor4cto Far-raz. vorga 
Jqge, Ge.-11on P•ro••· Dout•t de Ancll"aO., Be~

c:Hcto Monteir-o. oJoaj Genoino, .Joaj lilar"la h·-
•'· -.rços ~or•lga. AIOO Arant••· ~oo.rlo 

""•'"•· Htlson C!Dson. OsYaiOO .... c..oo. ~~ '"'D 
Mllr'~lns. ••,...to Vt•nna. Rosário Congro H4lo. 
S.áf'glo Scude. T~odoro ... O'\OeS, Tito co•t•. 
..._sslaa QôJ:I, ,..v t.ooea. Os<:•" Co .. ri.-. .Julof'eZ 
.._,.ou•• letlsta, SIQMef'I"Oa Sat.;aa. Iorsr.l• 
.&bl·.&ckal, Sfi.,..JO Ab .. •v. Roberto Torras,,.,,.,. 
SIO Vt•lr"S LI~. AluiZIO Ce~OS, &ICideS ~1._, 
.&Ovlson Motta, Veaua Taira, Po~~·~·· Pa• .. 
C.O•u•a• ... ,, onla 

\ala •'• tu•laslto .:!0 o- ••<>~•~•o u. •l;llftl 
O•t~<-~lauu ... lsoo .Jotll•, .. ••••.U.••t• t>•to<.~• 

••oo lbr-"'1• Abi•AI::k•l, ••'•'"' 

'5UIUITUl'IVO &OOf.&OO 
"H~ _cowr~:;.lo 

Acrw•c.,tra dispositivo ao art. •• do 

Cbdlgo ~·-
O Congresso NaCIOt"'aÍ oac,.at.-

ll,.t t' & allnt~a h oo tnc-tso TI cio·.,..,. 61 
oo Côdtgoo P..,..l_ t,O•çrato•L.•I .,• 1 1!14lll, __ oa 1 ae 
o.:r....c>~Oc U.. 1940, e-o ... · a rafo,._ l~>tr•,nvz•o• '-*•• La• ,.• J :w".- r;ta 11 o• Jut,c u• ·~e.tt 

• "'U'" •• f '"'' • ,.•oo~'"'• • ai.'Jaçl., 

11 

&l't ::• Esta la• •ntrs •"' vogor' ,...- o•~• oa 
sua oubllc.llo:;lo 

Sala oa co~·~~~o 29 a~~~~·~,.~ o• •98~ 
O•outado .....-Json <Jabl•. Pl'e:I>Oe..,tft'. Oepu:-
tado lbl'ar,l• AOI·Ac~~l. A•'•lo' 

(À Comissão de Constituiçilo e JUSiiÇà ·e Uaiiáania.) 

PROJETO DE LEJ DA CÂMARA N• 25, DE 1993 
(N• 3.343/92, na Casa de Origem) 

(De iniciativa do Presidente da República) 

Dispõe sobre o acréscimo de inciso VII ao art. 131 
da Consolidação das Leis do Trabalbo. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• O art. 131 da Consolidação das Leis do. 

Trabalho,_ aprovada pelo Decreto-Lei n"? 5.452, de 1~ 
de maio de 1943, com a redação dada pelo De_creto-Lei 
n>? 1.535, de 13 de abril de 1977, passa a vigorar acres
cido do seguinte inciso VII: 

"Art. 131. 

VII- autoriza por normas especiais e legais que 
estabelecem o direito do empregado de não sofr.er qual
-quer desconto em sua remuneração ou salário." 

Art. 2~ Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

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

MENSAGEM N• 696, DE" 1992 

Senhores membros do Congresso Nacional, nos 
termos do artigo 61 da Constituição Federal,- submeto 
à elevada deliberação de Vossas Excelências. acompa
nhado de _Exposição de Motivos do Senhor Ministro 
de Estado da Educação e Desporto, o texto do projeto 
de lei que .. Autoriza o Poder Executivo a redistribuir 
os cargos criados pela Lei n• 8.433/92" . 

Brasilia, 11 de novembro de 1992. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 275, DE 3 DE NO
VEMBRO DE 1992, DO SENHOR MINISTRO DE ES-
TADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO. . 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, tenho 
a honra de encaminhar à elevada consideração de Vossa Exce-

- lência, em anexo, minuta de Projeto de Lei, que aiiiOriza 
o Poder Exe-cutivo a redistribuir os cargos criados pela Lei 
n• 8.433, de 16 de junho de 1992, entre as Escolas Agroténicas 
Federais, Escolas Técnicas Federaís e Centros Federais de 
Educação Tecnológica, a §erem destinados preferencialmente 
às suas novas Unidades de Ensino Descentralizadas, integran
tes do Programa tie E~pansão e Melhoria do Ensino Técnico
PRO'l'EC, da- Sicf.etaria -de Educação Media e Tecnológica, 
deste Ministério. · 

A Lei n' 8.433, de 16 de junho de 1992, sancionada pelo 
Presidente da República, contemplou a criação de cargos de 
docentes e técnicos-administrativos, conform~· coilStaem seus 
Anexos I e II, em 26 (vinte e seis) novas Unidades de Ensino 
Técnico-Industrial, bem como em 10 (dez) novas Unidades 
de Ensino Agro técnico. - - --

Em virtude da longa tramitação no Congresso Nacional 
_do Projeto que deu origem à referida Lei, iniciado em 1989, 
10 (dez) Unidades de Ensino TéCniCo e AgrotécniCO previstas 
não foram ainda iniciadas, por razões diversa~. tais como: 
falta de projetas, doação do terreno, restriÇões- fiilanceiras, 
entre outras. 

Por outro tido, 11 (onze) Unidades- de Ensino Técnico 
e Agrotécnico, do Programa de Expansão e Melhoria do Ensi
no Técnico-PROTEC, não incluídas na Lei n>? 8.433/92, estão 
com mais de 50% das obras executadas, das quais 5 (cinco) 
estão em vias de conclusão, com previsão de funcionamento 
no início de 1993, como é o caso das Unidades de Ensino 
Descentralizadas de Ponta Grossa/PR, Lagarto/SE e Barrei
ras/BA e das Escolas Agrotécnicas Federais de São Gabriel 
da Cachoeira/AM e Colorado do Oesté!RO. Além destas. 
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5 (cinco) já estão funcionando com o apoio provisório de 
quadros de pessoal custea~os pelas Pre~eituras e Enti.ctades 
locais como é ú caso das U mdades de Ensmo Descentrahzadas 
de Ar'axá!MG e Manaus/AM. e das Escolas Agrotécnicas Fe-
derais de Petrolina/PE e AraguatinsrrO. · 

Diante desta situação, e Com finalidade de agilizar o fun
cionamento de Unidades de Ensino -Técnico e Agrotécnico 
do P_ROTEC, pfaticamente concluídas, bem como de dar con
tinuidade às atividades de Unidades já em funcionamento, 
submeto a Vossa Excelência o ;mexo Projeto de_Lei, que 
permitirá constituir quadros de pessoal de Unidades Federais 
de Ensino Técnico e Agrotécnico·.- integrarites· dO Programa 
de Expansão e Melhoria do Ensino Técnico-PROTEC, deste 
Ministério. 

os- quadros de pessoal das demais Unidades de Ensino 
TécniCo e Agrotécnico, que estão em construção, deverão 
ser criados através de Substitutivo ao Projeto de Lei n" 

4.621-A/90 do Poder Executivo, atualmente em tramitação 
no Congresso NacionaL 

A providência ora solicitada não implica na criação de 
novás cargos, mas apenas a redisti"ibuição dos mesmos entre 
as Unidades de Erisino Técnico e Agrotécníco, que apresen
tam reais possibilidades de funcionamento no início de 1993, 
bem como entre as demajs Unidades em construção e em 
funcionamento. 

No caso das Unidades de Ensino Des_centralizadas, os 
cargos serão redistribuídos às respectivas escolas-mães de seus 
Estados, que pode ser uma Escola TéCnica Federal ou um 
Centro Federal de Educação Tecnológica, -por serem institui
ções autárquicas. . 

Reitero a Vossa Excelência os ~meus protestos da mais 
alta consideração e apreço. - Murflio de Avellar Hingel, Mi
nistro de Estado da Educação e Desporto. 
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_PROJETO DE I .RI DA CÂMARA N" 26, DE 1993 
(N° 2.460/91, na casa de origem) 

Dá nova redação ao art. 206 do Decreto
Lei n.0 2. 848, de "l de dezembro de 1940 -
Código Penal. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 O art. 206 do Decreto-Lei n.o 2.848, de 
7 de dezembro de 1940 - C6dlgo Penal, passa a v!go- . 
rar com a seguinte redação: 

• Art. 206. Recrutar trabalhadores, me
diante fraude, com o fim de levá-los para 
território estrangeiro. 

Pena: detenção, de um a três anos e 
multa. 

Parágrafo único. No crime definido neste 
artigo, somente se procede mediante represen
taçlio.• 

Art. 2.0 Esta lei entra em vigor na data de sua 
ubllcação. 

Art. 3.0 Revogam-se· as disposições em con
rárlo. 

LEGISLAÇAO CITADA 
06DIGO PENAL . 

DECRETo-LEI N.o 2.848, 

DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940 

Código Penal. 

PARTE ESPECIAL 

T1TULO IV 

Dos Crimes Contrs a Organizaçio do Trábalho 

Art. 206. Aliciar trabalhadores, para o 
fim de emlgração: 

Pena: deienção, de 1 <um> a 3 <três) anos 
e multa. 

lA Comissão de Constituição, Justiça e 
C~ania.) 

PROJF.TO DE L!ll DA CÂMARA N• 27, DE 1993 

(N' 3.599/93, na Casa de origem) 
(De iniciatíVà -ao Presidente da República) 

Dispõe sobre a revigoração do prazo estabelecido 
no art. 32 da Lei n• 8.490, de 19 de novembro de 1992, 
e dá outras providências. 

O éongtesso Nacional decr~ta: 
· Art. 1' Fica revigorado até o dia 30 de abril de 1993 

o prazo estabelecido no art.-32 çla_Lei n: 8.490, de _19 9-_e 
novembro de 1992, para o Poder Executiv_o encaminhar ao 

Congresso Nacional Projeto de lei de revíSão dO 'Plano Pluria
nual estabelecido pela Lei n"' 8.173, de 30 de janeiro de 1991, 
alterado pela Lei n• 8.446, de 21 de julho de 1992. 

Art. 29c Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 39c Revogam-se as. disposições em contrário. 

MENSAGEM N• 112, DE 1993 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Nos termos do art. 61 da Constituiçlão Federal, s~bmeto 

à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado 
de Exposição de MotiVos da Senhora Ministra de Est~do Chefe 
da S-eCTetaria de- Planejamento, orçamento e Coordenação 
da PreSidência da Répública, o texto do projeto de lei que 
"úispOe sobre a prorrogação do prazo estabelecjdo n.o art. 
32 da Lei n• 8.490, de 19 de novembro de 1992, e dá outras 
providências". 

Brasília 8 de rriarço de 1993. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 12/SEPLAN/PR, DE 2 DE 
MARÇO DE 1993, DO SENHOR MINISTRO DE ES
TADO CHEFE DA SECRETARIA DE PLANEJA
MENT02 ORÇAMENTq E COORDENAÇÃO DA 
PRESIDtNCIA DA REPUBLICA 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
Coino é do conhecimento de Vossa Excelência o projeto 

--ae lei que aprova o Orçamento Geral da União para-o corrente 
exercício encontra--se tramitando no Congresso Nacional, com 
previsão de ser votado nos_ próximos -dias. 

O fato do ~oder Executivo não dispor, até a presente 
data, do Orçameuto. Geral da União, tem causado dificuldades 
à Administração Federal e, especialmente, a esta Secretaria, 
como órgão central do Sistema de Planejamento e Orçamento. 

Dentre essas dificUldade registra-se a impossibilidade de 
se promover a revisão do Plano Plurianual, conforme deter

. mina o art. 32, da Lei n• 8.490, de 19 de novembro de 1992, 
abaixo transcrito: -

"Art. _32. O Poder Executivo encaminhará ao 
Congresso c Nacional, até o dia 1' de marçO de 1993, 
projeto de lei de revisão do Plano Plurianual estabe
lecido pela Lei n• 8.173, de 30 de janeiro de 1991, 
alterado pêla Lei n• 8.446, de 21 de julho de 1992." 

A revisãO a que se refere a Lei n"' 8.490/92 implica ·na 
elaboração de um novo plano~ ajustado às diretrize:s estabele
cidas Vossa Excelência e ao que dispuser o Orçamento Geral 

-- da União para 1993. Para essa elaboração esta Secretaria esta
belece metodologia e envolve os órgãos setoriaís de planeja
mento dos diversos Ministérios e Secretarias da Presidência 
da República. 

O referido projeto de lei de revisão do Plano Plurianual 
deve configurar uma estratégia de desenvolyimento para o 
País e, bem assim, uma plataforma de trabalho, de forma 
articulada e convúgente de ações prioritárias a Serem imple
mentadas durante o governo de Vossa Excelência. 

Com esse objetivo a revisão do Plano Plurianual ~erá 
organizada por funções de governo e terá como menor nível 
de detalhamento o subprograma, em consonância com a atual 
classificação funcional programátiCa, vinculando-se aos sub- . 
programas prioritários a programação da despesa, regiona
lizada, consubstanciada em metas físicas e financeiras. 

O conteúdo prograriiátic<f dó Plano Plurianual deve ser 
exPlicitado em anexos,_ os quais abrangem os fundamentos 
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macroeconómicos, as diretrizes gerais, as diretrizes especí
ficas, objetivoS e metas ·setoriais. estrufu_radas por órgãos ·e 
funções de governo, assim como o detalhamento da despesa 
a nível de subprograma. 

Para a elaboração do projeto de lei de revisão do P~ano 
Plurianual e de seus respectivos anexos, em base as mais rea
listas possíveis, faz-se necessário a elaboração de cenáJios 
macroeconómicos, os quãis põSsibilitam·a estimativa das dis
ponibilidades de recursos do Tesouro Nacional e a progra
mação financeira das açóes de Governo. 

Enquanto não se dispuser da Lei do OrÇam~nto _Geral 
da União para 1993 essas atividades ficam· totalmente prejudi
cadas, razão pela qual subme_to à el~vada conside~açãcr- de 
Vossa Excelência o anexo ProJeto de Lei, que prorroga--para 
o dia 30 de abril de 1993 o prazo estabelecido no art. 32, 
da Lei n' 8.491J, de 19 de novembro de 1992, para o Poder 
Executivo enc3minhar ao Cángresso Nacional projeto de L_ei 
de revisão do· Plano Plurianual. 

Respeitosamente, - Yeda Rorato CruSius, Ministra de 
Estado Chefe da Secretaria de Planejamento, Orçamento e 
Coordenação da Presidêncí3 da República. 

LEGISLAÇÃO ""CITADA 

LEI N' 8.490, DE 19 DE NOVEMBRO DE 1992 

Dispõe sobre a a organização da ~i~~~cia da 
República e dos Ministérios e dá outras providências. 

O Vice-Presidente da República no exercício do_ cargo 
de Presidente da República -

Faço saber que o Congresso Naêional decreta e eu sancio
no a seguinte Lei: 

CAPÍTULO! 
Da Presidência da República 

SEÇAOT 
Da Estrutura 

Art. 19 A Presidência da República é coristit~ída, es
sencialmente, pela Casa Civil, pela Secretaria-Geral, pela Se
cretaria de Planejamento, Orçamento e __ CoOtdenaç~o e pela 
Casa Militar. - · 

§ 19 Também a integram: _ .... 
a) como -órgãos de assessoramento }mediato ao- Presi-

dente da República: 
1. o Cons.elho- de Governo;-
2. a Consultoria-Geral da República; 
3. o Alto Comando das Forcas Armadas; 
4. o Estado-Maior das Forças Armadas; 
b) como órgãos de assistência direta e 1mediata ao Presi-

dente da República: · · 
1. a Secretaria de Assuntos Estratégicos; 
2. a secretaria de Administração Federãl;-
3. a Assessoria de Comunicação Institucional. 
§ 29 Junto à Presidência da República funcionarão co

mo órgãos de consulta do Presidente da República:: 
L o Conselho da República; 
2. ó ConselhO de Defesa Nacional. 

vinculadas aos órgãos da Presidência da República e aos 
Ministérios, segundo as normas constantes do parágrafo único 
do art. 49 e § 2~' do art. 5" do Decreto-Lei n" 200, de 25 
de fevereiro de 1967, ·e· SUfe!íi:ãS à superVisclo exe-rcida por
Ministro de Estado, mantidas as extinções e dissoluções de 
entidades realizadas ou em fase final de realização, com base 
na autorização_concedida pela Lei n"' 8.029, de 12 de abril 
de 1990. 

Art. _30_._ O Poder
0

Executiv9 djsporá sobre _a_C?rgani
zaçao, a reorganizaÇão e o funcionanieõfo dos Ministérios 
e Órgãos de que_ trata es~a, lei" ro.~djant~_ .. transformação das 
estruturas regimentais. 

Art: 31. O prazo a que se refere o § 5' do art. 49 da 
Lei n' 8:211, de 22 de junho de 1991, acrescentado pelo art. 
2' da Lei n' 8.359, de 28 de dezembro de 1991, é prorrogado 
para 15 de dezembro de 1992. - . _ 

Art. 32. O POder ExecutivO e·ncaminharâ ao Congresso 
Nacional, __ até o dia 1~' de março de 1993, projeto de lei de 

___ re_)d.:;ão do. Plano P__lurianu_al estabelecido pela Lei n" 8.173, 
de 30 de janeiro de 1991, alterado-pela Lei n' 8.446, de 21 
de julho de 1992. 

· · ·Ari. 33. ESta -lei entra em vigor-na data de sua publi-
cação. . . _ 

Art. 34. Revogam-se as disposições em contráriO, espe
cialmente as da Lei n' 8.028, de 12 de abril de 1990, o parãgrafo 
único do art. 5' e o art. 49 da Lei n' 8.447, de 21 de julho 
de 1992. 

Brasílía, 19 de novembro de 1992; 171~'.da Independência 
e 104' da República. 
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LEI N' 8.446, DE 21 DE JULHO DE !992 

Dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual, para 
o triêitio 1993-1995, de que trata o art. 5' da Lei n9 
8.173, de 30 de janeiro de 1991, e dá outras proVidências. 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancio-

no a seguinte lei: - -
Art. 1P Esta lei dispõe sobre a revisão do Plano Pluria

nual para o triênio 1993·1995, prevista na Lei n• 8.173, de 

30 de jaÚeiro de 1991, estabelecendo. para o períOdo. de 
forma regionalizada, diretrizes, objetivos e metas da adminis
tração pública federal para as despesas de capital e outras 
delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração 
continuada, conforme detalhado nos seguintes Anexos que 
a i'htegram: 

I-Anexo I, com as Prioridades de Governo; 
II-Anexo Il, com Diretrizes, Objetivos, Metas Sete

riais e a Programação da Despesa. 
Parágrafo único. O Anexo III, que_acompanha esta lei, 

examina as perspectivas e estabelece estratégias para desenvol
vimento _brasileiro, e contém as premissas que prevaleceram 
na revisão do Plano Plurianual para o período. 

Art. 2' Os valores constantes dos anexos desta Lei estão 
orçados a preços de fevereiro de 1992. 

Parágrafo único. As leis de diretrizes orçamentárias pa
ra os exercícios de 1993 a 1995 est.abelecerão, para fins de 

_elaboração dos orçamentos anuais, o índice que servirá para 
atualização dos va_lores de que trata este artigo. _ 

Art. 3" As leis de diretrizes orçamentárias para os exer
cícios de 1993 a 1995 especificarão as metas anuais da Adminis
tração Pública, compatibilizadas com as estabelecidas nesta 
lei. 

. Art. 49 Acompanhará o projeto de lei de diretrizes or
çamentárias uma avaliação da execução do Plano Plurianual 
no exercício anterior ao de seu encaminhamento ao Congresso 
'NacÍOiial. 

Art. s~ O Plano Plurianual de que trata esta lei somente 
:poderá ser modificiidb por meio de lei específica . 
· Art. 6" Revogam-se as disposições em contrário . 

Art. 79 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Brasília, 21 de julho de 1992, 1719 da Independência e 
104• da República. -Fernando Collor. 

(À Comissão de Constituição e_ Cidadan.ia.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N'3, DE 1993 

(N• 81/91, na Câmara dos Deputados) 

Homologa ato do Conselho Monetário Nacional qne 
autorizou a emissão adicional de papel-moeda, no exer
cício de 1988, no valor de Cz$1.543.000.000.000,00 
(bum trilhão, quinhentos e quarenta e três bilhões de 
cruzados) . 

O Congresso Nacional de_creta: 
Art. J9 É homologado o ato do Conselho Monetário 

Nacional que autorizou a emissão adicional de papel-moeda, 
no exercício de 1988, de Cz$1.543.000.000.000,00 (hum trilhão 
e quinhentos e quarenta e três bilhões de cruzados). 

Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

MENSAGEM N•229, DE 1988 

Excelentisslmos Senhores Membros do 
..!ongresso-- Nacional: 

No.s tE-rmos do art. 4."", incl~o I, in fine, 
da Lei n.0 4.595, de 31 de dezembro da 1964, 
e da anexa exposição de motivos _do Senhor 
1-Un!.stro de Estado da Fazenda, tenho a 
honra de ~ollcitar a Vossas Exc-elências a 
bornologaçã.o do Congresso Nacional para 
a E"missão adicional de papel-moeda auto
rjzada p~lo Conselho Monetário Nacional_,_ 
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no corrente exerc1clo, no v.a.lor de até 
Cz$ 1.543.000.000.00!J,OO <um trllhão e qu!
nhrntos e quarenta e três bilhões de cru
Lados), para atender às atividades produU
vns do País e à .circulação da riqueza na
ciorml. 

Br:csilia, 21 de junho de 1988. - José Sar
ney. 

E.."U'OSIÇAO DE MOTIVOS N.0 217, DE 9 
DE JUNHO DE 1988. DO SENHOR MI
NISTRO DE ESTADO DA FAZENDA. 

Exce1enti.s.simo Senhor Presidente da Re-
pública: 

Tenho a honra de submeter à e;_ev_ada -
consideração de Vos.sa F..xcelencla as razões 
pelas quais o Conselho Monetário Nacional 
autorizou· a emissão de papel-moeda, no 
corrente ano, em valor superior ao·- limite 
de 10% (dez por cento) do saldo dos meios 
de pagamento existente em 31 de dezem~ 
bro do ano passado, com fundamento no 
lncU.o l do art. 4.0 da Lei n.0 4. 595, de 31 
de dezembro de 1964. 

Devo ressaltar que, a partir de 1979, 
quando a economia brasileira pa.ssou a re
gistrar alta.s· taxas de Inflação, tem havido 
fr·aqüente rJecess!dade de emissões acima 
do percentual permitido, uma vez que ní:
veis inflacionãrlos elevados a:arretam pres
sões sobre a oferta monetária para atender 
à d~mandn de moeda necessária à c1rculaw 
ção da produção nacional. 

Em s~ssão de 25-5~88. ao aprovar a.· pro
gramação monetária para o ano de 1988, 
aquele Col<'giado traçou a..o; dlretrlzes de po~ 
lítica monetã.rla e credltícla. para o cor~ 
rente exercido, prevendo crescimento de 
3'75% para o saldo da base monetária, o 
oual deverá apresentar expansão liquida de 
Cz$ 1.888,2 bilhões, com o detalhamento dos 
principais fatores condicionantes expllcU.a
do nos itens sub.seqüentcs e em tabela ane
xa. 

A rubri:~a r.:!lativa ao -Tesour-o-Nacional 
<lpn.re1~e de maneira slmpll!icada na progra
mação mon-etária para 1988, tendo em vista 
o processo de unl!icação orçamentária. 
A.ssim, os défiCits do orçamento fiscal e do 
orçamento das operações ollciais de crédito 
sElo ·compensados com os respectiVos finan
ciamentos~ figurando na programação mo
netária ap~nas ã variação das disponibili
dades do Tesouro Nacional junto ao Banco 
central, no valor de Cz$ 881,4 bilhões. 

Para a.s operações oom o setor exter
no, estima-se impaeto contracionista da 
Cz$ 1.448,0 bilhões, fruto da combinação 
entre os resultados esperados para o balan
ço de pagamentos e demais operações rela
cionadas co_m o setor externo, principal
mentE- depósitos d• projetos. 

Os empréstimos compulsórios sobre com
bustívets e lubrlt!cantas, instituidos pelo 
Decreto-Lei n.0 2.288/86, deverão propiciar 
recursos líquidos de Cz$ 299,6 b!lhões. 

A :tsslstência. financeira de liquidez de
verá proporcionar retornos de Cz$ 16,0 bi
lhões. fluxo já verificado até meados de 
ma!o. 

As operações c"Om ouro no mercado ln
t~rno deverão demandar US$ 300 milhões, 
correspondendo a Cz$ 59,6 bilhões. 

Deverá ocorrer retomo de Cz$ 2 bllhões 
re-ferentes ao empréstimo concedido à CEF 
po~· oca..o:;;ião- da t.rahSferêncin. de recur.•ws_ 
elo T€'souro da.queln instituição para o Ban
co Central ()loto CMN n.0 479/86). 

As operações com micro e pequenas em
presas. de que trata a Resolução n.0 1.335 
cto Conselho Monetário Nacional, deverão 
propicla.r rej:ursos líquidos de Cz.$ 20.6 bi~ 
lhões em 1988, decor!'zntes da combinação 
entre os retornos de empréstimos ao Ban~ 
co Central, no valor de Cz$ 79,6 bilhões c 
a devolução, aos bancos ~~merciais, 'de 
CzS 59,0 bilhões, referentes a recursos d-2-
poslta.àos no Banco Central. 

Os depúsitos- vinculados no Sistema Dra~ 
.c;il(~iro de Poupança e EmprE'.•timo fSBPEJ 
deverfw responder por expansão monetârta 
de CzS 625.5 bilhões em razão, princij)al·· 
m.:mtc, de saques de depósitos voluntários. 

Ell) .ç!;ccorr-ência do crescimento estimndo 
para. a base monetârla. e.·':itim:J-se aumC'nt.n 
de C7S 3. 870,7 bilh&P:.; na carlt!ira de tit.u. 
lo<> do Bam:o Cf'ntral. 

De forma_ a adequar a oferl:l d::- mO!"lla 
coru•nt<> aos parâm.'tro.~ usn.do~ par:.1 lnfh· 
ção e ctesclmehto ecouômico, O' meio.<: rfo 
pagamento deverão apr·es€•ntar perrE'n 'mll 
de expansão Idêntico ao da base monetá~ 
ria. 

Admitindo-se que a relação cotnpotta. 
mental "papel-moeda em.it!do/melos de pa
gamento" mantenha a ·astabll1dade de anos 
recentes, o fluxo líquido de emissões de pa
Pt'l~moeda deveria situar-se em Cz$ 1.001 8 
bilh(H'.<J. Todnv1o., n. este valor deverá s~r 
adic-Ionado e~rC'a d€' C?.$ 4!)6,8 bilhões, dl~'>
tinados a suprir n<'ccs:.;ldadc adlclonnl, que 

_tradiç:lona.lmente ocorre às vésperas das 
festividades natallnas. bem como Cz$ 149 O 
bilhões. que 1 epre.senta o acréscimo esper;w 
do Ifõ--Caixã dos bancos coniercials (decor 
rcnt;, da nova_slstemátlca de ap-uraçãO da, 
reservas bancárias). o Wtal das emis~ões 

d:! papel~mocda estimado para o ano em 
<~tas o ascende a Cz$ 1. 647,6 bilhões, supe
rando em Cz$ 1.543,0 bilhões_ o limite legal 
(Tabela n.o 2\ 

Ist.o po .. c;to, sollclt.o a Vossa. F..xcelêncla o 
rnc:unlnhamrnto de mensagem ao Con
gre::-.o:;o Nac1onat. para gue homologue o Ato 
do Conselho Monetário Nacional. qu~ au
tt)rinJu n. f'mlo:;o:;fto d~ nt(o G7..S 1.543,0 bilhões, 
ru:lma do llnilt!• {\."tnbl~ll'cldo no citado art. 
•1.0 da Lei n.0 4.595/64 



Março de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Sábado 20 2509 

Aproveito a oportunidade para. renovar 
a Voso:;a Excelência os protestos do mals 

profundo respeito. -- 1\lailson Ferreira da 
N(Í:~rf!ga, Ministro da Fazenda. 

TABELA I 

PROORAMAÇAO MONETARIA - 1988 
Fluxos em Cz$ bilhões 

I. RECURSOS DO TESOURO NACIONAL 

2. OPERAÇó}';S VINCULADAS AO RETOR EXTERNO 

3. l!"MPRJ!:ST. GOl\IPULSóRIO S/COMUUSTiVEIS E 
LUBRIFICANTl':S 

4. ASSISti~CIA FlNAl-\CElilA or;; LJQUID!i:Z 

~;_ OPERAÇÕES COM OURO NO W..ERCAPO INTERNO 

G. RE."I"ORNO DE SUPRIMENTO A CEF rVOTO CMN 479/86) 

7. OPERAÇOES COM MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

7 .I Refinanciamentos (retornos) 

-881,4 

-1.448,0 

-299,6 

-ltY,J 

-59.G 
-2,0 

-21J.6 

-79,6 

7 .2. Dep. de Beos. Comere. no BACEN -Res. 1.335 (devolução) 59.0 

8. DEP. VINCULADOS AO SIST .. BRASIL. DE 
POUP. E EMPREST. (SSPE;l 

9. TíTULOS FEDERAIS- CI\RTJ':IRi\ pO BANCO CENTRAL 

lO BASE MONr-:TAR!A fi A PJ 

TABELA Z 

TABELA EXPLICATIVA DA NECESSIDADE DE EM!SSOES 
ADICIONAIS DE PAPEL-MOEDA 

625,5 

3.870.7 

1.888.2 

Valores f'm Cz:$ bilhões 

aJ aeréscliJlo dos melo_s_.~~ pagamento em 1$88 

bl saldo estimado dos meios de pagamento para dezembro 
de 1988 (M1 de dezembro de 1987. acre•cldo de 375% l 

cl relaçãO -.,ilttiYf'l-mot•<ilL t'Tllltlthl/!llf'\IJ,<; de pa~aril~.>Itto .. es
timado pnrn tle7.cmbro d& 19H8 

d l saldo estimado de papel-m.oed;;l emitido para dezembro 
de !988 10.2563 )<: bl 

t") fluxo estimado de papt•l·m(wdn ~~miUdo para o ano de 
1988 (d - saldo de7../87 l 

fi acréscimo estimado pnra fa.z•~r face- ü demanda por 
moeda que sazonalm("'nl.e ocorre em de"T.embro 

g) 3créscimo·estimado p:"lrn fazer L1c~ ao aum<'nto na de
manda por moeda. dC-<"6rrc-ntc· <la nova sistemática de 
apuração de re_sPrva.-> b~mcária...c:; · 

h 1 total de emissão estimada <c_ + f ··l· gl 
H limite cstabclt.~cido pt'la Ld n.~, 4 ~j.9!í/G4 1 lO'ft, do:') meios 

d(" paf:mmt~nto exl~l'-•nt.<>s cm 31- l2-A71 

jl emissões adicionais (h - i) 

BANCO CENTRAL DO BRASIL 

PRESI/SUCON ·- 2136/88 

Bras i lia <DFJ, 6 de junho de 1988 

= 375% 

-- Cz$ 4. 968,3 

.. 0.2563 

= C7.$ I. 273.4 

= Cz$ 1001.8 

= Cz$ 496,8 

-- Cz$ 149.0 

Cz$ .647,6 

.. C?$ 104.6 

= Cz$ 1.543,0 
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no: Chf•[(• do G:lbllwlc dt' Prt$ldt.~nte 

J\o: Sr. Ch~·!t• do Gabinete do MtrilsEfO da 
Fazenda 

~omunico a V. S.!' qu{· o Consf'lho Mo
nE~tàrio Nacional. E>m ~ua ·1R7 ... Se.ss5.o, renli
zncta em 25·5·88, aprovou o anexo Voto CMN 

n"' 141/88- Progr~1.maçüo Mon('tária para o 

JO!xf.'rC'ido de 1988. 

2. Nessas condiçót:'s, remeto a V. s.•, $~ 
anexas minutas de exposição de motivos 
c mensagem ao Congresso, com vistas à 
subml!-isão do assunto ao Poder LPgtsJntlvo. 

A tcn dosnn tcn t(•. 

(À Co_misstÍo de Assuntos EcOriómicos.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 4, DE 1993 

(N• 112/91, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Protocolõ Adicional ao Acordo 
Cultural entre o _Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Portuguesa, criando 
o Prêmio "Luís de Camões", celebrado em Brasfiia, 
em 22 de junho de 1988. · · 

O Congfe.ssQ Nacion:ãl decreta: 
Art. 19 Fica aprovado o texto do Protocolo Adicional 

ao Acordo. Cultural, entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e· o GoVêt'nb' da República Portuguesa, criando o 
Prêmio "Luís de C3IriOesu, celebrado em Brasília, em 22 de 
junho de 1988. · 

Parágrafo _único. Fícam sujeitos à aprovação do Con
gresso Nacional quaisquer atas que possam resultar em revisão 
do presente Piotocolo Adicional, bem como_ quaisq·u~r ajustes 
'COmplementares que~ nos tennos do ·artigo 49 ~ íncisd· i; .da:
.COnstituiçãO Federal, acarretem encargós ~u compromissos 
gravosos ao patrimônio nacional. 

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

na! 

MENSAGEM N• 335, DE 1991 

Excelentíssimo Senhores MembrOs ~do Congre8so Nacio-

Em conformidade com o disposto no art. 49-. inciso I, 
da Constituição Federal, tenho a honra ·de submeter à elevada 
consideraçãO de Vossas Excelências, acompanhado de Expo
sição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Relações 
Exteriorest o te~t9:do Protocolo Adid~Dal ao Acordo Cultu
ral, criando'_.,o Prêmio "Luís de Camões", celebrado entre 
o Governo da -República F~derativa cto· Brasil e .o 9overno 
da República Portuguesa, em Brasília, em 22 de junho de 
1988. 

Brasília, 2 de julho de 1991.- Foimaltdo Collor. 
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' DIEP/DE-1/DAI/314/P AIN 

LOO H24, DE 25 DE JUNHO DE 1991, DO SENHOR 
MINISTRO iJ'E ESTAUa DAS RELAÇÚES EXTE-. 
RIORES. 

A Sua Excelência o Senhor 
Doutor Fernando Collor, 
Presidente da Repúbl!ca. 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de submeter à elevada consideração de 

Vossa Excelência o exemplar, em anexo, do Protocolo Adicio~ 
nal ao Acordo Cultural entre a República Federativa do Brasil 
e o Governo da República Portuguesa pelo qual se cria o 
Prêmio '"Luís de Camões", assinado em Brasi1ia, em 22 de 
junho de 1988. 

2. Ao instituírem o Prêmio "Luís de Camões", os Go
vernos do Brasil e de Portugal, empenhados em intensificar 
a cooperação estabelecida pelo Acordo Cultural e movidos 
pelo interesse em enriquecer e prestigiar a l(ngua comum e 
o património literário- dos pafses de- expressão portuguesa? 
desejaram prestar homenagem a escritor que tenha contri
buído para o engrandeciment9 _e projeção da língua portu
guesa, 

3. Para dar curso aS formalidades constitucionais perti
nentes, já concluídas pelo lado português, permito-me encami
nhar a Vossa Excelência, em anexo, projeto de Mensagem 
ao Congresso Nacional, pela qual se submete o texto do Proto
colo Adicional ao Acordo.Cultural entre a República Federa
tiv~ do Brasil e o Governo da República. Portuguesa. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência, Senhor Presidente; a garantia do meu mais profundo 
respeito. 

PROTOCOLO ADICIONAL AO ACORDO CULTURAL 
ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA 

DO BRASIL E O GOVERNO DA REPÚBLICA 
PORTUGUESA, CRIANDO O PRlÕ:MIO 

"LUÍS DE CAMÕES" 

O Governo da República Federativa do Brasil e o Go-
ve_m~ 9!l.~pública Portuguesa. , 

. Conscientes das profundas afinidades culturais entre os 
dois povos; · · · 

Empenhados em intensificar e co~plementar pot todas 
as fonnas possíveis o Acoido Cultural existente entre os dois 
países, assinado em Lisboa, em 7 de setembro de 1966; 

Interessados no enriqueci~ento_ e prestígio da língua co
mum e do respectivo património literário; 

Desejosos de, pela instituição do Prên:ti9 "Luís de Ca
mões", manifestarem publicamente, todos os anos, o apreço 
e a homenagem da comunidade a um escritor·que, pela sua 
obra, tenha contribuído.para o engrandecimento e projeção 
da literatura de L(ngua .Portuguesa, e · 

Procurando deste modo prestigiai' solenemente e dar pú
blico testemunho de reconhecimento àqueles que, pelo seu 
talento e dedicação_ à vida intelectual, engrandecerem Q patri
mónio literário das _culturas que encontram expressão na Lín-
gua Portuguesa; -

Resolvem estabelecer o seguinte Protocolo Adicional ao 
referido Acordo Cultural: 

Artigo 1 

, Com o a:bjetivo de consagrar anualmente um autor de 
ltngua portuguesa que, pelo valor intrínseco da sua obra, tenha 
ÇQntribuído para o enriquecimento do património literário 
e cultural da l_íngua comum, é instituído, pelo Brasil e Portugal, 
o Prêmio uLufs de Camões", que se regerá pelas cláusulas 
do presente Protocolo. -

Artigo 2 

O valor do Prêll}io é coirespondente à soma das contri
buições de cada um dos Países para a sua dotação. 
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ArtijlO 3 

O Prêmio 'nãO poderá ser·dividido, nem deixar de ser 
atribuído. ' - ' · · ' · · · · 

· Artigo 4 

A contribuição anual será fixada, p~:..-ra cada país, pelo 
respectiVo Governo .. 

Artigo 5 
0 Júri sE! tá CÓ_!llj>OStO por três' representantes de cada 

um dos países~ desighados, entre personalidades de recop.pe
cido mérito Cultutal e literário~ 'pelo respectivo rn:embro ·do 
Governo responsável pela âte;a'CUltur'al. -

Artigo 6 

O Secretariado_do Prêmio sefá assegurado pelo Instituto 
Nacional do Livro, no Brasil, e pelo Instituto YortiJ,gl.iês do 
livro e da Leitura, em Portu~al. .. 

Ârtigo 7. 

Até 31 de.dezembro do- ano anterior ao que o Prêmio 
se refere, deverão-ser nOme~dos ,os membros do JUri, por 
comunicação ao respectivõ Secretariado. · 

. Artigo~ 
A reunião do Júri terá lugar no primeiro trimestre de 

cada ano, em Brasília e Lisboa, alternadamente. A primeira 
reuniãO realíziu-se-~ em Lisbo~. no primeiro trimestre de 
1989. 

Artigo'9 

.O Pr~sic;J~nte do,Júri senj.·, també~ alternadamente, ·um 
membro de cada paíS,-devendd-o lúfi, éln c'ada ano, no início 
da reunião, designá-lo por cooptação entre os membroS do 
país a que, nesse ar:tô, cabe a presidênCia. · - ' :-- · 

Artigo,! O 

, As deliberações do ~úri serão tomadas por maioria abso- · 
lut~ de votos, ~bendo ao Presidente vOto'de qualidade em 
caSd de empate.' · ' · ' · ' ' ' · · · ' · ~ 

Artigo 11 .... 
·Quaisquer institUições de natureza e vocação CUltural dos 

países-membros poderão apresentar CándidâtUi'ás-ao -Piêroio, 
no ano anterior à<luele em que v"ai sei atnõuído, remett!ndo-as 
ao SeCretariado respectivo, não estando o Júri obrigado a 
f~t a sua escolh.a apenas entre as c3ndidaturas propostas .. 

' ArÍigo 12 

O Prêmio será entregue em sessão especial, a ter lugru 
no país -onde se realizou a reunião do Júri, em data que se 
entender conveniente, no mês_ de junho de -ca:da ~no. 

Artigo 13 

O PrêmiO está-aberto _à adesão de outros paíSes de expres
são portuguesa através do prêmio acertado eom os dois primei
ros_~gna;ários deste Protocofo, ao qual se ·farão, se nece_ssária, 
adaptaçoes, resultantes da participação de novos países subs
critores. 

Artigo 14 

·o Prêmio destina-se a autores de língua portuguesa, qual
quer que seja a sua nacionalidade. 

Artigo 15 

O presente Protocolo entrará em vigor depois de ambas 
as P~utes Contratantes._haverern cumprido as formalidades 
que mternamente forem necessárias. 

Qualquer das Partes Contratantes_ poderá, mediante co
muni_cação prévia, feita com antecedê.ncia de seis meses, de
nunciar o presente Protocolo. 
· F::itó em Brasília, aos 22 dias do mês de junho de 1988, 
em dOis exemplares, fazendo os dois textos igualmente fé. 

Pel? Governo da República Federativa do Brasil: Roberto 
de Abreu Sodré. - -

Pelo Governo da RepUblica Portuguesa: Adriano Antonio 
de Carvalho. _ 

-----·-- ---. (A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na
cional.) 

PROJETo DE LEI DA CÂMARA N" S, DE 1993 
(N" 191,.92, na camara doo Deputadco) 

Aprova o ato que outorga. conceSsão à. 
Rádio Vale do J&uaçu do Verê Ltda., para ex
plorar, pelo prazo de des anos, sem direito 
de exclusividade, serviço·· de · radiodifusão so
nora ·~m -·onda. -média, na cidade de Verê, 
E•tado do Paraná. 

·· O Col)gresso Nacional decreta: 
Art. 1.° Fica aprovado o ato a que se refere o 

cDecreto n.0 99.157, de 12 de março de 1990, que ou
torga concessão à Rádio Vale do Iguaçu do Verê 
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em onda média, na cidade de Verê, E>tado 
do Paraná. 

· · ··· Art. 2. 0 Este decl'l'to legislativo entra em vigor 
· na data de sua publicação. 

MENSAGEM N.O 256/90 

Excelent{,ssimos Senhores Membros do Congresso 
. Naçional: 

Nos termas do art. 49, inciso xn, combinado com 
o § 1.0 do art. 223, da Constituição Federal, tenho 

. a honra de submeter à apreciação do Congr..,-so 
Nacional, acalni>anhado de Exposição de Motivos do 
Senhor Mlmstro de Estado das comunicações, o ato 
constante do Decreto n.0 99.157, de 12 de março de 

·1990, publicado no Diário Oficial da União ~o dia 
·13 de março de 1990, que "Outorga concessão à. R4d:o 
Vale do Iguaçu do Verê Ltda., para explorar, pelo 
prazo de 10 (dez) anas, sem direito de exclusivi~e. 
servl,ço de radiodifusão sonora em onda média, na 
cidade de Verê, Estado do Paráriá". · 

Brasilla, 14 de março de 1990. -·..José· Sarney. 

EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N.0 184/90, de 12 de 
MARÇO DE 1990, DO SENHOR MINISTRO DE 
ESTADO DAS COMUNICAÇõES. 

Excelent'~mo Senhor Presidente de República, 
De conformidade com as atribuições legais e re-

gulamentares cometidas a este Mlnl.atério, deternllrie! 
a publicação do Edital n.o 101/84. .com.-.vJ.sta& . .à 1m.-. 
p:antação de uma estação dã:l'lllllodlf118âo-. .sonora 
em onda média, na cidade de Verê, Estado do Paraná. 
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2. No prazo estabelecido pela lei. acorreram as 
seguintes entidades: 

Rádio Aguas de Verê Ltda. e Rádio Vale do 
Iguaçu do Verê Ltda. · 

3. Os órgãos epmpetentes deste Ministério, 
concluiram no sentido de que, sob os aspectos téc
nico e juridico, as entlda\ies proponentes satisL
zeraril às exigências do edital e _aos requisitos da 
legislação especifica de radiodifusão. · 

4. Nessas condições, à vista das en tldades que 
se babllltaram à execução .do servi\l(l objeto do 
edital, (quadro anexo) tenho a honra de submeter o 
assunto a vossa Excelência, para fins de decisãQ 
nos termos do art. 16 e seus parágrafos, do Regula
mento dos Serviçoa de Rediodifusão, com a redação 
dada pelo Decreto n.0 91.837, de 25 de outubro de 
1985. O ato de outorga somente virá a produzir seus 
efeitos legais após deliberação do Congresso Na.eio
nal, na forma do § 3.0 do art. 223, da Constltu!çio, 

Renovo a Vos.sa Excelência meus protestos do 
mais profundo respeito. - Antônio Carlos Maga~ 
lhães. 

DECRETO N.0 99.157, 
DE 12 DE MARÇO DE 1990 

Outorra concessão à Rádio Vale do Irua
çu do Verê Ltda., para explorar serviços de 
radiodifusão sonora em onda média na cidade 
de Verê, Estado do Paraná. · 

O Presidente da República, _usandO das atribui
ções que lhe-conferem o art. 84, item IV, da Co_nst:

. tuição, e o art. 29. do Regulamento dos Serviços de 
Radiodlfu.são, aprova-do pelo Decreto n. 0 52. 795, de 
31 de outubro de 1963, com a redação dada pelo 
Decreto n.0 88.067, de 26 de janeiro de 1963, e tendo 
em vista o que consta do Processo MC número 
29COO .OJ3223/86, (Edital n.o 101/86), decreta: 

Art. 1.0 - Fica outorgada concessão à Rád!o Va'.e 
do Iguaçu do Verê Ltda., para explorar, pelo prazo 
de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão sonora em onda média, na ci
dade de Verê, Estado do Paraná. 

. Parâgi,ài:o fulioo:· :A. conces.São ·ara'· outorgada 
reger-se-á pelo .Código Brasileiro de Telecomunica
ções, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações 
assumidas pela outorgada em sua proposta. 

Art. 2.0 Esta· · concessão somente produzirá 
efeitos legais após deliberacão do Congresso Nacio
nal, na forma do' art. 223; § 3.0, da Constituição. 

Art. 3.0 O cnritratO decorrente desta conceSsão 
deverá ser assinado dentro de 60 (:ie'lSeilta) dias, a· 
contar da data de publicação da deliberação de que· 
trata o artigo anterior, sob pena de tomar nulo~ 
de pleno direito, o ato de outorga. 

Art. 4. 0 Este decreto entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Brasil!a - DF, 12 de março ·de 199(); 169.0 da 
Independência e 102.0 da República. - JOSÉ SARNEY 
- Antônio Carlos MaraJhães. 

RADIO VALE DQ. ~GUAÇU DO"VER:S: LTDA. 
Os cotistas da Rádio Vale do 1gu!'Çu do Verê 

Ltda. são os seguintes: · 

J.O) Nome: Olivlo Expedito Pastro 
EndereçO: Av. Getúlio Vargas, 279 - Cantro 
Local: Verê -- PR 
Período: 28 anos 
2.0 ) Nome: Admar José Menegolla 
Endereço: Distrito Presidente Kennedy, s/n.o 
Local: Verê -PR 
Per! o do: 17 anos 
3.o) Nome: Antoruo Segundo Albert! 
Endereço: Estrada .Presidente Kennedy, s/n.0 

Local: Verê - PR 
Período: 24 anos 
4.0 ) Nome: Altair Antoruo Suzzin 
Endereço: Rua Nbamblaçu, s/n.o - Centro 
Local: Verê - PR 
Período: 25 anos 
5.o) Nome: Sérgio .co:onhese 
Endereço: Av. Iguaçu, 1213 - Centro 
Local: Verê - PR 
Per!odo: 12 anos 

(A Comissão de Ec!ucaçdoJ 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N•. 6:, DE 1993 

(N• .162186, na Câmara -dos DeputadoS) 

Aprova o texto da Convenção o' 126, da Organi
- - zação Internacional do Trabalbo, sobre alojJJmento a 

Bordo dos· N8vios de Pesca, adotada por ocaSião da 
5& Sessão da Conferência lnter"oacional do Trabalho, 

· realizada em Genebra, em 1966. · 

O CongressO Nacional decreta: 
Art. 19 Fica aprovado o teXto da Conyenção n"' 126, 

da Organização Internacional do Trabalho, sobre Alojamento 
a Bordo dos_ NavioS de _Pesca; adotada por ocasião da 50~ 
Sessão da Conferência Internacional do Trabalho, realizada 
em Genebra, em 1966 .. 

Art. 2~- Este Decreto Legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

MENSAGEM N' 626, DE 1986 

Ex,'t.•lCrluSE-l;nos Senhores -Me:nbros do.
C\mg[csso N'ac:!onnl: 

F:m conformidade- com· o disposto no art. 
H. lnrl.so I, d'.Ft C:onsLituJção Federal, tenho 
~ ll\.111ra dE· subnwttr à elevada COIW1df•ra
('.w dt' Vossas Excelências, acompnuhado 
dr 1:-~xp~lslç-iio de Motivos do Senhor Mlnls-
t· '> d'• F..:Stn.do das Relaçõe-s Exterlore$, o 
t~·xto da C'onvenrão no 126, da Organl?.~tcão
·1!tU·rnaclorn1.1 do Trabalho, sobr~ Aloja
l!wnt.o a Bordo dos Navio~ de Pesca, adow 
t.ada por oeasJão da 50.• Sessão da. COnfew 
r':nl'fa InU•rnacJoual do Trabalho. reallzn .. 
da em Genebra, em 1966. 

Brasil!a, 3 de outubro de 1986. - José 
Sarney. 
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kpo .... lçf\o df' Mollvos n.o J)IE/CAl/'HÓ/ 
J·r:MU.-OJT,' d<' 1." dt• outubro rif'" lVHG, do 
~(·rrlwr Ministro de F:stado- dnS U.C>hlçO;·.~ 
F~xt.t•rlorrs. - -
A f'l'a EXl'rlt·m·tn o Senhor 
t)t•ul•Jt Jn$(o Sn.rut·Y . 
l'r"«">ld!•nt.• dn HPpúbllca. 
R1•nhor· Prf'~dch~ll te, 
Tc•llhQ n. honrrl dt.• lHlhtuC'ler à nllu npr•·· 

c-lrl~·;"w <h• VH."i."'U F:l(r.t•l(•nda, RI"'OI!IJmllh!Hln 

d{' Pn .. •Jt'to dr Mensng."UI no f'.;()ngres.<;.<' N~l· 
c'~·na.l, o tc~t.Q .da_ C.op_v~pção n.0 126~ sobre 
Alojamento a i!Oruo dos Navios de :Pe:;ca,. 
ndotada _por ocasião da 50.• Sessão da,. Con-. 
lerência IntE-rnacional do Trn.ballao, reall-
zada em 1966. · 

2 .. Esse-ncia1ment.?, a Conve-nção n. 0 126 
C!ltabelece as especUlcaç_õ~s minlmas r<•laU
\'2S ao alojamento das tripulações QUE' de
\ ( :n ex!st!r a bordo dos nv. viüs de pesr!a, 
conform.? defin!dqs pela leghlação nai'!:lonal, 
a fllll d{' QUe (';;a.:ls rrnbnrc-açõ~~.$ J . ..,..).>-snm Oh 
I• r n !'f'l,i;l'tHJ r1:·vh1o. A.~ dhpo:JI•;fwll eh~ 
< •JI'If·tH:n···rnl npu•r;o f1hwrn ll·r:Jwllu. \ln\Jf, 
11: ('111ltl1•;{1:·!! wJnlmru dr Ot'i(llr:1.11';A 1• ltl· 
r!r![)r~ du.s ltt..<;'alnçi>e..~ de.~tinL:tdn .• -; à.s T~(·c.t:s· 
~lt.L1des vit..uls das trtpulac;Qcs em bar<:o:;:; de 
prsca. 

a. Srg,u_nd.o, p Senhor Mlnt.stro do Tra
b:ltllO, O t.!Xto dR CO,Il.Vep.çáo n.0 126 é sufl
c!:·nt-ement~ Cle~ve.l para. se a.dapta.r à rca
lld3de naclcnal. Por outro-lado, no Brasll, 
a.> normns em· vigor sobre essa matéria 1 
corpornm- a Convenção o n.~ 92, relativa. DlJ 
alo)amenw dlJ. trlpulação em embarra~ões 
de tramporle lDecrew IRglslatlvo n.o 71, 
dr 19531, bem como o Regulamento sobre 
aloj~mrnto das tripulações da Marinha 
MNcank (Decrew n.0 46. 130, de 2 de ju
nho de 1959J. A _convenção n.o 1Z6, nesse 

, .contf!Xto,._ppdfria., em c;rLo.s a.sprct.(!s, cQm
plement!lr a legislação_ brasileira extstente. 

4. O titular da Pasta do Trabnlhu pro
nunciou-se, portanto. com base n·os parc
c<>u·s da Comissão Trlparttte, lnst.Jtuírla no 
âmb1t>J daquele Mtntstkrlo pela Portaria n.<> 
3.0~fO, de 20 de março último, h<'-m <:omo 
da Comlssã~ ~ fie .J;>Ir~!~ dQ Trabalho, em 
~ni:lo de 18 de ju·lho pa.ss'adO, -r-s.Vo
rn.velm~nte n. que R Convenção n.0 12fl seja 
.submtticla no exame do Congre.sw Nadonu.1. 

5. NE'$sn..oc; condições, venho sollcitar a, 
Vossa F.xc{'lência que. se· assim houy:e~_ tror 
l:>em. se digne mandar encamlnh~r à con
sidcrac:T.o -do __ Congresso Naclo11_aJ_ Q_ a_nexo 
texto da Convenção n.o 126. dt!. Organiza:. 
ção ln Lernaelonal do Traballio,. sobre AlO• 
jan11'nto a Bordo d_as Na.vlos de Pesca. 

. Arrovelto a portunldade para renovar a 
Vn ::1 F::-rc-t>IPncla, S-c-nhor·l'resld('ntc, o& pio ... 
t.stos ·:lo meu malll profundo resjlelto. 

_ Bocúpln da a.-mlnat.ura -

eON\'l~ÇAO N.0 126 

Convt•ru;:\o ltf'fer-ente ao Alo.Jam_~nto a. 
nardo do"' .Nn.vlo" de v~~ea 

1\ (;otlCf'rl\-rir.hi orrn.l Cfn. ÓrR~tll7.nÇ(l(l lu
l.rrnilcllln:tl·dO"Trnlm.lho. ConVtJCatla. rm Ot•
tu•hJ't\ 1wlo C01i~t·1ho dn Achn1ntRI.rnção tl!l 
Itqmrtlç!io Iutcnlnclonnl do Trp.bnllio, o 
tendo-se reunido naquela cidade em 1.0 de 
junho de 1966, em sua qulnquaséslma ses
são: 

Após d""?cldlr adotar diversas propostas 
te.fe-~r~ntes ao. alojament;o· ~ '(>c~mt_o dos na-

viOs de P"''::Ca, questão que ::;e ~ncontra ln
'eluída no sE"xto -1tR.m da agP.nda da se-ssão; 

-Apõs dcl'idlr que es.~.as propostas toma
rl::\nt a forma· deo conve-nçfto ·Int.ernaclonn.J, 
ad':it'l.. n:-ste vlgtf;lmo prtmeJro <:Ha do mêos 
d.• junho do nno de- mil e novrcE'ntos_ e 
.'li''t't"nl:t ,. ~"~~. n. r.onvrn~l\(! nbntxo <IUt' 
f.f'l ;\ t11'HHHi!IU,(JI1 ~OIIVt'fl"-~!\u IIP_hrr fJ n)n_ln~ 
1~1~'111,1 ., !}.ql'll•i t1oll. tlltVIoN !lfl pflntllt, 111M. 

t•:n·f.,. J, IH:'ill}ol)'lloç<ír·"l Gt:r:~.1, 

1\rtll-!o prl!nf'lro 

1\. f'l(·:--•. ~nt-1? l'C'Jtt"f>IJ~;~,) ~-~ at'll~a <t :. 

{!("~ ~):; n:l~i'l"'l-·~ han•no; ln:\' i!ttnt).'l (''H li ru. 
-llnl': l'J fllf'(::\nka.. '.JU<~.l ·'.JUf!r" '11.J~- !;f'jrun, ~~<· 
proprl~dadP. pública ou privada. d€"d1caàos 
a Jl''.)r:':\ m:1rífirri:i l"m :'igu-a.s .o:;alg:v!a~ ') re
r:is'lr:-lflos ll!lnl t.crrltôrio parn. I) qu;tl c.";t('ja 
vigor:lndo a prrs:mt~ convPnção. 

_2 A lt·~~t~ln\:fi.n naclono.l drtor.rmln:nh. a, 
("ntHli~ões na$ quais õs naVlns~ p-- barcos SP--. 
1 f\u C"On"=l\Tt~r:u:tos navlo3 e barcos nwríttmos 

, _ P'' r a n~ flltS, ·da npllcaçã.o dn pr(>sente" cou
'- f"'tll,"fiO. 

3_. 1\ pre~.entP. con_~ençã_o nij,o ~st~ _aPll"a 
ao.'J navh.t:t _f!~-=-b:trcos qnr drslO<t'letri mr1W1:1:
<fe 75 toneladas; to-cfavla, qtrarido _·n au_tcrl· 
dade c-ornpe-tente decidir. apOO. cOiútuita- à.<J 
n:P,"lnira'l;ües ·de armador.?s rJe \>eSc:\. e org:-~-. 
nl::.lçóe-1 de~- prseadores._ caso· existam, que 
~;.so_ é ra:r..oávc_l e -e-xeqülvel, a convenção 

"'1pltr.at-sr-á ~fie: navloc; r bn.rco3 qui> deslo
- -·c11;·m de 25 -~ 75 tondada.c.;. 

4. A auloridade competente po<Jc, após 
consulta às organizações de armadores de 
p~ea c or~ani_p_a,çõf!~ cte pescàdón'-'>, r.n.o:;o 
e-xl:;.t.a.m, nLIIlr.ar I!Otno critério o ('Omprl .. 
rhPuto f"Jll lu.•.!.a.r dn arqu~n.çãó 'parn os Uu:; 
da pr('sentri convenção; nesse· <:noo. a con
venção não_ ~e apllca aos navios ~~ bareos 
com cornrrlmf"tüo Inferior a 24.4 mrt~ (80 
pt~~~-~ ~davht, qu::mrlo n autoridade o d~
oi{tlr, a.J)r\s t'On.!mltn à~ orgDnl~:tc;õc.s de sr-

.. m,.dous ti~ pf'~Ca. e organJznções de pcsca
dorr::r, · c:nso exl~tamj qur ts~ é razoâvel t 
E.':<eqiiívet. a convr-n~ão apllcar-se-f.t aos na
vtos e barcos com 13.7 a. 24,4 me-trQS 145. a 
!lU P~'il de r.oomptJmenW. · 

5 A convenÇão não ~e apHc::t.: 
a) :t"~s nn.vio::: e bai'cos norm:tltnPJlte utl

ltzac~o~ p31r:\ :t pe'iC'l ~e.o;portlva ou o lnz?r; 
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h) no."> n·tv!<l'l e barco~ c_ujo prlnrlp:~J 
rn(·i<J dr TH0pUlsão for a veJa. mns fJU~ se
,i nrn equlp3,tlos com motores aux!Uares: 

r) ios na.vlns e barcos detUrados à P!:"SC"boo 
d:\ b31Eda ou a operações análogns; 

dl 1f>< navio.• de pPsqulsa ou proteção às 
p~.c:qucfra.s:. _ __ - -

6. A;;: .scgtllntes dlsposlç6es nfto ~f.' apll
t<am ~o.<J navlos QH:", normn.lmf'nt.~. n!'io vnl
t.·tr11 'lO :"I)U pnrto dr rcr.L~trn duranl,p p~rlo
dos lnfr>rlor"""5 ~ trlnt.:\ f' ~C'l_s hc)ras e cuJa 

t.r!Dtll=-.diO não vive em p(>rman~nrla a bor
do quando_ ~e encontram no porto; 

a) art. P.", I 4.o: 
b) nrt .. to: 
cl art. 11; 
dl art. 12: 
f'l :nt. 13. g 1.0 ; 

f) :ut. H: 

~· art. 16. 
Tf)ciavJa, os navios meucton1df\~ n.rtm1. 

dl•~o·erão ~er rquipados com ltl.."=k:s.In-;IJes !l~tnl
t:í.rta:; suUr:lcnte~ e Jnstalaç-i}C.'i ur:'cf'ssárta.s_ 
a Um de QUe a to:ipubr:ão possn. tomnr !'lu~; 
refeiçõeS,- pr~ara·r aUmenta., e d(>scansat. 

7. Podorão ser derro!:adM à plena apli
cação das dlsposlçõea da parte 111 da pr~
s•ntc convençi\o em relação a qur.Iquer 
nav!Q ·'>P~ após consulta. às orgnnl:r.a~~s. de 
arm;;durr.s de pe~ca e orgnnlz?.çÕf"s de pes
cad'Jres~ C!lso exlztam. a aut.('r!dade cQm
prt.ent-t~ julgar que as modalld~d.P:J da d'("r
rognção acarretarão vanta~ens que ttnhnm 
por etPlto E"stnbeitcer condlçõe.! que, rm ~~u 
conjunto, não serão menos favorúv~f~ do 
que aquela_s que tcrJnm decorrido da piP:na 
aplkat;ão da convenção. Detnlh<"s rclatJvos 
a todas as derrogações dessa natureza se-rão 
r...omunlcadas PP1o Membro Interessado ao 
D!r~t.or-O.rral da Repartição InLemac!onal 
do Trabalho que tn!ormará. aos Membros 
da Organização Internacional do Trabalho. 

Art110 2.0 

Parn o~ fln! da preMnte eonvençi\o: 

:a) os t..ermo:s "navio::. de p~cn." ou "bar· 
oos" ~eslgnam todo nano ou barco ao qual 
!te apltra esta 'Convenção; 

bl o termo "toneladas" significa as tone
ladn...oc; de arqueação bruta; 

e) Q termo "comprimento" slgnl!Jea a db
t!lncJa entre, por um lado, o ponto de ln
t.<>rseção da frente da roda e proa. e da 11-
r>ha que prolonga o convés, e, por outro la
do, n parte de ré do cabeçote do cada8te, ou 
a !r1mte do macho do leme quando não hoU:
Vt>r r:-adaste: 

dl o t<onno '"'>fle!al" significa toda pessoa, 
,.. -.., f"X('In~f\n liiJ p~tri\f), qu~ ~eja con!!Jdera
'" ofl!"!Jal dr nrordo c•nn a Jep,blnçã'o rm,r.lo
n~I oOU, na lnJta. d~ tnJ 1t"glslaçi1o. df' n..-:ortltJ 
com as 'Convenções eoletlvas oq o eo~t.mnp· 

e1 o 1Rrmo .. Pf!s.soal !":Uhaltemo" slgnltlea 
todo membro da tripu.lação oul.ro do que um 
otldal; 

f) o termo "alojament.o da tripulação" 
C<lmprP.ende os postos de descanso. rerr"-õ
rlo• e Instalações sanlt.árlu prevl3tas para 
o uso da trlpulaçiío; 

~r> o termo "prescrito" significa prescrito 
pela leg!slaçã<> nacional ou pela autoridade 
competente; 

h) o termo "aprovado'" stgnl!len. aprovado 
pf·!a_ autoridade CO~l!-J:!ete~t.e; 

~ i) o termo •·novo registro" slgntrlca novo 
registro por oca.slão de mudança slmultânea 
de bandeira e propriedade de um navlo. 

ArtfKO 3..0 

1. Todo Membro para o qual a prMente 
c(Jn\'"P.nçãQ Psti- vJgorn.nr:Jo, r:nr:tpmrnetP.:-54? 
n. m~ntcr rm 'Jlf,Or uma h~v,I:•I::J.çLVl n~1:qu-:.rJa. 

-~, f\!~~f'V,HI'rtr 1\ f!.)llknt;~\1') rJtl' l}]t.:Ç•'J,•i1Ç(I1''i 
.... ·rtt.l<ln.q no.r: pnrtP.r; Ir, Jl(,. JV clll C'J!U"tf'rt· 

~:ii o. 
2. A referld:>. le~l•laçéo: 
a) obrlgn.rá n. autCirl(!a.de <::OmptLcnte 11 

notltlcn.r a t«.'do·i-o.q: lnt.('ressa.do.~ u dispo~!~ 
ções que sedio t.omada~; 

b) e.s~c1fie9.rá as pe~mol'_, qur !'li?!ÜO en· 
carregada!'! de z'!lar ~la sua apllraçao; 

c1 preveré. a Instituição e éorule~~ 
Ul1! regime de fiscalização próprio ara u
segurar efetlvamente a ot..ervaçã daa dia
posições tomadu; 

d J prescreverA sançõea adeqaaijU para 
toda .l.nfraç:lo; 

el obrJgarã a autoridade eompet.eríte ll 
consultu periódicas eom as organizações do 
armadores de pc.'!Ca e organlzaÇÕ<'JJ de pes
codore.<, ca.ooo existam, com •L•t.as à elabo
rnç:io tJos rE"gula.Jne:ntos e colaboração ~m 
todo ,,,.dlda possivel com as partes lnterea
t~ada.s na apiJcar;ão desses regulamtntos. 

PARTE rT 
ESTI\RF.LF.ClMr.NTO DAS PLANTAS & 
}'ISCALIZAÇI\0 DO AWJAJ\IENT(I DA 

TRIPUL!\ÇI\0 

Artlro c.• 
Ant~s do tnfdo da con~'!t.ru('ilo cf~ um na

'-'lo dr:- PE':W:'\ c 1\ntf:os que ~~Jn tnO<'Ufk~do de 
modo import..'Ulte, ou recon..<Jtruldt', o aloJa
ment/.> da tripulação a bordo de navio de 
pesca P.x!st.ente, as planta! detalhadn.5 deMe 
:Liojamento, acompanhadas d<! todP.S as ln
!onnaçfles úteis, serão submetlda.s para 
aprovação il autoridade competente 

Arttro s.• 
1. A autoridade C<Jml>etente lusiJ<'clo

nRrã. todo navio de pesc-a e a..s."éJtUrar-.se~i 
que •J alojamento da trtpulaçiío es!.á coo
!orme .., condições exigidas pela legWa~ão 
quando: 
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•-~ tor fel to. o prlmetro regl.stro on no"Y'Q 
rPgtst.ro do nn.vto; 

b) o o.lo)Rmento da trlpulaçli<l t!Ter aldo 
mo<llflcado de ~odo Importante ou reeon.s-
~ruldo: · 

t:) qtter mna organ1uç00 dE" pescador~" 
r~cuh,.•:lda r. repre:--entando toda ou_ pRrte 
da tdpal!Lçã.o, quer um número ou uma per· 
t'E'nt.l!.~:em prrscrlta dos membros da ttip1l· 
ln~flo. ~P. t.ln•r quetxado à- autoridade CClnJ· 
pe~n,l.e, Ull forma. prescrita e bustant.c cedo 
1>ara evltnr todo atrasO ao tü\Vlo de oc~cfJ.. 

·que o alo)amen\!> da trlptiiaçiW nãÕ está 
ron!orme a• dl"f>>'llções da com•nção. ~ ~ 

2. A autoridade competente pod•r!l. Je
•a.r a eleito ln.speçOO.. perlódlcM cada '"" 
IJUe o dt.'~·Jnr. 

PhRTE Til 

PR.ESCIUÇOES RF.LATIVAS hO 
ALOJAMENTO DA TRlMJIJ\ÇAO 

ArtlJO s.• 
1. A Joeallzaçll.o. cm mel03 de """"""· a 

coll.'ltruçll.o e a dl.!pcmli;ão <lo aloJan•onto da 
tripulação em relação às outras part,es do 
navio de pesr.a serão t.aJs que a.s~rgurnrão 
st>gura.nç& surtclent.c, proteçfto c<lntrn n...q ln
t.cmpél'ic.o:; e o mar. bem eomo um tsulaml!'n· 
to contra o cal,or, o frto. o barulho excc~slvo 
e os Qdores o.u. emanações provrnJcntes da3 . 
outrn~ partes do ~aylo. ~~ 

. . ' 

2. ' As dl!erentes parles do aloJe.mento da 
tripulação deverão ser providas de salda..s de 
emergência. na medida que for ne<:essário. 

3. Será evitada. em t<Jda a medida do 
P'JSSI_.I, toda. abertura dlreta Ugando os 
l'oi"'_<;\;(l.ll) de d{'St"anso ao p<)"tfLI) para p~1xe OU 
faflhhn. 0,. pf'!:ttf', à, sa.lns ·{las nif\tpllna.c; ·ou 
cnl'df'lt'!lS. c~)r.lnlm5,- ôépó.c;lto d~? J~mt.crnn:l, 
1.'•ftoxru·1!ndo pnril a~ t\nta..-t, ahnoxarl!rtdo 
ú<"'conv·r·:l r da i11Uqulna r outl">S a1tll(•xarl
fnU6s+ r,PrB.Is, O.S. SecR.dorés-, -lOC:ãiS d~dlca.dos 
9.0::"5 cui.Co:dcs de hlglene. coletlvo~ ou .snnni~ 
rlos. As partes de dlvlsórias que S<'pnram es~ 
sPo:: ](leal$ dos postos de dP..scan..rro, bem CQmo 
~~.-; .divisórias r:JCterna.s a e.'l~S ser:lc' conve
nlentemeniP. edl!lcadas de aço ou todo outro 
mnt..erial n.provado, e serão Impermeáveis à. 
Ú~llO. r RR~e!. 

4. .As paredes ex temas dos posto.. d• 
desc:an;.o c rr.ft!ltórlos terf~o convenir-nte- lso~ 
lf'.mr?Qt-<.l.t.f'>nnlcf). Os P.nr'al:-t~<t tlr. 111Ú'l 1 11nrt~. 
l.•rm romo ,,,o:: dlvlsfJrlns qur. llm1tnm a..~ coz\~ 
nh:L.!. ou <•ui,["()S locals que protluzam calor, 
!>t•rão -convr.lllt~ntrmente _bolados t,t>rmJca·· 
mrptc cnrln. vez qu!' esse ca.lor potirr~ lnco .. 
Ull'"l(lnr n:c; !m;ln.bçõcs e c-oxias a•l.!RceutP.'l. 
!1-l~tttas sPr:i.o igoalment~ tomttrJa;c; par'"~ 
r<1a.l1zar um:a proteção c0ntra o calor llbr·· 
ra1o . peJas tubulaçóe3 de vapor ~ água. 
qttrnt•. . ' -

S.· A.'! (i!7Lc::órht.'5 internas serão construi
das J.Wm mfltP.rlal apt'OvadQ, que não possa. 
abrigar 1nsetos repelentes. 

13, Os po~tog de descoan.so, te!cltl>tios. sa ~ 
11" d(" !a:r,Pr e coxia..~ s1tua't3M no 1nterlor do 
a10]nmr.nt.n da trlpolnçflO :::erão convcnlcn
V·nH'n!.(• !:;nln.rtns de modo a evitar toda con
f.J•'TISR.çfio ou calor exeess_l~o._ 

1. As prlnctpa.l.8 tubulações de vapor e 
f'i-Capa.men to dos guindastes e outros ap;1re
lHos auxnt:ues semelhantes não devcrãQ 
f''.l~::nr pe!() nl•Jjameuto da t.rlpulaçiw n"tn 
r~!J.~ C.OX\:t,; (lU E" h~VR.ffi Q es.~e Rlojament.r:o. :1 
r·r<·n..,.S QlJIJ tecn!('o.mentp ~cja lmpo .. o;..c:;jvd 
!:'','H:\~lo. N•~ssl?' ú!Umo ca.c;o. a.'> t.ubula.cfte1 
<.'~verflo s~r _c-onv~nlE>nternPnte t~".lJladas tf?r
ml't'rtrrtrnt~· r Ci'>loc~d~s f'm Pnc-~.b:~. 

a Os-_pninds ou prwu.!lu-t..~ lnU~nlf)!i ~Jti'io 
f~·Jto-; di) matr;rinl ('l}j~\- SllfH~rtJ~·it- p0~~:11 fflf.,~i.l 
Jn•·rrt •· ~;~·r ··1 •n:;t•r vcu.la ent ,..,, a•ll,) rj(~ lllnpr~~~a. 

J\•1 t~HJua.~ nnl<lns p-:;r· f'n(':•.lxc ou UllgU('!n n'l 
qrrail[lJf.·r outr1\. fonnu :JP. con:;.trur.·ftO f1l!P 

P"~~~J dar ~,!>rif.:'O e. ins~~t(''l:o; rep~lcnt'P!1 nãn 
df'v~·ráo ~er utili?:adas. 

9. A autoridacie competente decidirá em 
qu<" medida dispo~itivos destinados a pr~
'i(mir incêndios ou retardar_ sua propagação 
dct.·criio ser tomndos na construção do alo
Jnrnf'nto. 

.tO As pnredf~s e t.el~,:~s dos postos de dcS· 
çnn.so e refeitórios deveti'LO poder ser CncH 
nt<~nte mant.itlos em _estado de Ump•>T.n r., r.~ 
fon:mt pint.ado<;, ~f•·ln com co.r clara; o cm· 
pl'l'CO. de cohcrturas fl base de cal será proi
bido. 

11. As paredes internas serão refeitas 
ou í'On~rrtada~ quRndo for necessário. 

12. Qs _materiais e. modq de construção 
do:; revestunentos de convés em todo loca! 
dc~~inad~ ao alojamento da tripulação de
Vt?rao ser aprovndos; es..,.es rev~timent.os 
clt'\'f'nit) &C'r imp_ermeávelc; h. umi<lnde f' 51Hl 

f·onscrvnçõ.o cm estado . de limpc:r.n dcvcn1. 
~C'r fáciL 

13. Os convés descobertos cnt;rlndo o 
nlo.iamcnto da trlpuinção sP.rüo rP.vf'~:t ldo:c
dt• i"ol~mcnto de madeira ou mnt,~riFll aru\
logo. 

14 Quando o~ revestimPntos de c.onvés 
!.orem de mat~ria compósHa, as juntas com 
as paredes sPrão arredondadas dP. modo a 
evitar as fre~tas. 

!5. Dispositivos suficientes serão previs
tos. para. o escoamento das águas. 

16. Todas as medidas pos..~lvPis ~f'rlio to
mndas pnrn hnpcdJr n peiwtrnçüo de mos· 
cas r outros insetos no alojamento da tri· 
pulação. 

Artigo 7.0 

i. Os postos de descanso ~ os refeitórios 
s:rüo ~nvenJentemente ventilados . 

2. O sistema de ventne.çAo serd regulável 
de modo o mnnter o ar em condições satt.s-
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fatórlns e assegurar circulação suficlente por 
qun.tquí'r tempo e sob__todos os climas. 

3. Todo nB.,·lo pesqueiro. dc,ucado de 
modo IE'gulnr à navegaçfl.o nos trópicos ou 
em outrns regi<.'Ses em que rf'!:inC'm coridições 
l'!im1Hl<:ns slrnllan·s, se-r.ci e~ulpncto •. na me~ 
Ul<ln C"Tll rpw ns f('fer!dn....:; condiç{H'~ a.c:slm o 
t'xigirPrn, ao rne.srno tif.'mpo por rn(![('l::; mcdl· 
niCO!'i de \'Em! ilação e ventilador('s elétrtcos~ 
!ir~nndo {!'tlltmdldo QU<' um tlnico des~es 
meJos poderá ser uti.Hzndo nos Iu(:al.c; onde 
esse m~1o assegure ventUação satJsfatórJa. 

4 , Todo navio pesqueiro dedJcado à na· 
cegaçiio fora d•ssas áreas será equ!pndo ou 
f'om um -sistema de venttla.çAo me<~a.ruca ou 
•,:l?'ntHadores elétrJcos. A autoridade compc· 
tAmte poderá dlspensnr desse di.sposltlv-o todo 
turco que nav('gue na.rnialrnente em mares 
frl0s dos hemisféricas norte ou sul. 

'5 A !orça motriz necessária. rtara fazer 
fU!H"Iortar os si.c;temas de vcntilnc;iio prevls· 
tos nos parágTnfos"3.0 e 4P deverá cslnr cU:o;
potúvcl, na me-dida em que isto for exeqüi· 
vcJ, durante t.odo. tempo em que a tripula· 
ção morar ou trabalhar B bordo, e Isso no 
caso em que o exigirem as ctrcunstãncla.S. 

Artigo 8." 

I. Uma Instalação conveniente de ca!era· 
ç1lo S<·rá prevista para o alojamento da !r!· 
pnlar;~o na medida em que as cm,dlções: <'ll· 
máti<:2lS assim o exigirem. 

2 A fns!nlaçft.a de cnlcfnçliu df'verá fun· 
{"!onnr, na lll('dida em qUE" for C"Xf'>QÜfvf•l. 

quando a. tripulação vh•er ou trahtllhar a 

dispo~itivos rlf" :;;ef!Uranca de modo a 
evitar o risco df!' Incêndio e nfio cotrstituir 
urna. fonte de perigo ou lncOmodo para os 
OC":Upantes elos locais. 

1. Todos os locais reseryat;tOs para a tri· 
pula~iio serão col1vt"nient~~rn~nt.e iluminados. 
A llurninaçiio nafural no:-:; Jn~afc; d~? morad.n 
df!Verá possibilitar a pesso'l. eam li'ctlldr.de 
visual nom1ol ler, por tempó tlaro e d.uraru 
te o dla. um jornal lmpr""so comum· em 
todo ponto do espaço dJ.<porú?111 parn.,a rir· 
wlação. Um sistema de ilwnlnação art!trclal. 
drmdo o n1esmo resultado, será lnstaladq 
quando não será posslvel obter Uumlnaçlo 
natural conv•~niente. 

2 Todo nnvlo ~m~ provido. t.Bnto qun.nto 
poss(vel, do uwa lm~tttlnçi\o que po~thiJJte a 
ihnninnçã.o t'!~trka do alojamento da tr1pu· 
la.<.:fw. Se nfio e::dstlr a bordo duas !ontc:J 
lnllf'{.X'IHlr~rlh'o; df> produção de elP.lriddarl~. 
urn :qj.,trrnn .r:'lplr>rn('nlar de Uumtmv;l1o rln
f'lrl('rg/\rlf'ln !'i!'n\ prP.vl">lo mffiinnte lfU'lfJ1l' 
d~1;;:; ou aparelhos de Humfnação de mc:xlelo 
ncl'!;'<JUndo 

3. A llumlnnção arttridal S<!rá d!spostn 
dn nwdo a QlU' os ocupnntr-s do 10(::11.1 re 00. 
ndic!Pm ao m:btlmo da mesma. 

4. Além da iluminação nonnãl do cama· 
r0t(', ch~v~rã h:lvf>r para cada tw.liche wna 
lhnnlnnção individual que possibilite a lei
tura. 

~ Uma. flumlnat"~O nzuladn pennanent'! 
d(~t·P.rá nlfim disso ser pr~vlsta, nos postos 
de descanso, dutnnte a noJte. 

""'~" 10 
bordo ou se as clrcunstàndas o exigirem. 1 Os pr>~t.o~ dr• rle:srun.so 5erúo stbtados 

3 Sf.>rão proihldoc; 05 sistemas de calefa- un mr.-io ou à rt" da emharcnçj1Q; ern casos 
ção com chama exposta. E$J~dnJs, a. autoridade cornpPtentP. poderá 

autorizar a Jn~talação dos postos de descan-
4. A tnstah1ção de cale!ação deverá E-Star !'iO à pr'oa da embarcacão - ma:s, em caso 

em condição c1e mantl'r, no alojamento da Hlr.urn, além da d!visórJn. de abordaftem -
trJptJia<:i\o, R (f~rnflf'rn.t.urn n nfvr'l ~nU~fat.t1 Qtm.nclo em qunlqtJer outro sitio nüo seria 
rio nn.~J ('Ondlt;(if":'> nor·r,ml.s de t1•mpo e dimu razoável ou pnHko cm vlrtudn do tipo da 
qn•" o nn vi o \'Prtlla n <'nrqnt rnr clttrnnte n emlmJcaçáo. suas dJmensõcs ou :serviço para 
n~VC')!.nçfio: n nutoridade tomp('tcnln de\·P.rá 0 qual é d.est_inada. 
pn•screver ns condições n ~erern ~rl?nlizadas. :~ :. A nn•n por Ot711J1fmt~ d~ tocto PQ1'5lO 

5. Os ra.dtru1on~:c; 011 oiJtrOs npnriihos de dr• d<'~r·mr~v), (kdmo:idn a r\r·rR ()of:llpn•ln Pf'lR.., 
raie!nção st?-rft.O color.ado::. -- fi! eventua.lmE>n· .. llf•llr·hes e (1:<: nnm\rio~. nüo S("rá 1nlerlor k:'l 
le provldC1~ de protrção e equipados corn ~:p~:ufntes rifra..c;: - -

&) 'n bordo dn.s embarcações cuja orqu~:l-1.;:1o for Igual ou su
perior a 25 toneladas, mas Inferior a 50 toneJada.s 

b) a bordo dns embarcações cuja arqueação for igual ou su· 
per!ot a 50 toneladas. mas inferior a 100 tonelodaa ......... -. 

.:) a bordo dns t-mbarcnc;Of'& cujll arquc~u;ão for Igual ou su-
perior a 100 toneladas. mas Inferior a 250 toll(>ladas ..... . 

d) n bordo d!L9 cmbarcoçOC's cuja arqura.çl\o ror Igual ou SU· 
P<'Iior a 250 toneladas .......................................... . 

0,5 metro qunrtrado 
(5,4 pés quadrados): 

0,75 metro quadrado 
(8.1 pés quadradoa); 

0.9 metro quadrado 
C9,7 pés quadrados); 

·- . 1 .metro quadrado 
00.8 pés quadrados). 
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·3 ~e ISe. 'decidir a autorldadt> cornpeten· 
te, de ncordo com o parágrafo 1.0 , parágrn
ro 4.0 , emprpgar, para os fins da pre::;entr
convenção, adotar o critério de comprhnE."n~ 

to, n G.n•a por ocupante de qualquer posto 
tlc de~can~o. rlf'duzido.s as áres.."i ocups.dr~.-'5 
prln~. bdir.hes c os artnários, não será lnfe 
rilH ils SPt,:ulnt.es d!rn~: 

a) a bonlo dns embnrcnç-f,c:-; cujo <'nlll'IJ htll'n!u for h·~unl 
on snpt•rior a 13,7 melros (45 péS.l, mu ... <t inft•riol· B 19,8 me-
tros t65 pés) ........................... . o.r:; lllt'lrn qundJ E\.d(t 

· í5,4 pés qúa<.fmdos); 

b) n borclo da. c; e-mbarcaçi'>f!S cujo romprinH•!üo for ignnl 
C'U ~up<>rior a 19,8 metros (65 p~sl, mas tnferior a 26,8 me· 
tros (88 pés) ......•.... _ ......... .. __ 9.75 metro quadrado 

- tíl'J -pés quadrados); 

c) n bordo das emharcaç{)es cujo comprinwnlo ror Ig11al 
c•u supt~rior a 26,8 metros f RS pésl, rnns inf1•rior n 3!1,1 mi"!· 
tros <115 pés I ..................... ,~-·--- .. . O,!J metro qunr!rndo 

(9,1 pés quãdrl\(lõs); 

d) a borrlo dns rmharrnçüPs cujo compriull'nlo for i~ual 
cu ~upeorior a 35,1 metros < 115 pés) ..... _ ... _, ...... . 1 mr:tro quudrndo 

00.8 pés quadrados). 

4 O ~ dirt'lto d·l:<> llOstos de <icsc·m:»•> 
do. trlpnlaçfio deverá ter, E'm tf'lctos_ os_ casos 
E"m que for possível. pelo menos 1.9 metr-o
(6 pés 3 pol•gnda.s). 

5. Os postos de descapso serão ("nt mínie· 
rn sufJciE>nte para que cada turno da _tJ,:ipu· 
lação disponha de um ou vários postos_ di~· 
tintos; todayi_a, a aut_oridade cornpt'tPnte po· 
df'rá <"Onct?der df'rrt'lgnções n essn. di~posl
c;:1n no qm.• se _refE>n~ às_embarc:nçücs de pc
quf'no deslo('.amento. 

6 O mimcro de pes.c;oa.s autorizadas _a 
ocupnr cada posto de dt~scanso nrio u'tra· 
pn.~snr:\ ns .sPguinte~ dfnL.c; ms'i."'C!mn.c;: 

A) ofldnls: um ocupante por cnmarote se 
pm>sh•t:->1, e em caso algum mais do que dois: 

lJ} JlU'·,soal sul.Jalterno: duas ou três pcs· 
sons por posto se posslvel, o m1mero do::> 
o~·tlpRntcs não df:ve-ndo, em c-aso algum, ul· 
trapassar a.s seguintes cifras: 

I) a bordo dn.~ embarcações cuja arquca.
,ão ror l~al ou· superlor a 250 toneladas: 
quatro pf."ssoas.; , 

lil n. bordo das embnrcaçõrs cuja arquea .. 
çã.o seja Inferior a 250 toneladas: seis pes
soas. 

7. -nE> a autoridade compet.ente decidir, 
de acordo com o artigo prlmelro, parágra
fo 4.o, empregar, para os fins da presente 
convcn~ão, o crltérlo d.o eumprlmrnto, o 
nlunPro dos mf'mbros dq pe.c:;soal subalterno 
n.utorlzndos a ocupar cada post.o de descan~ 
so n:.1o deverá, em caso a.lgwn, ultrapas:;ar 
as seguintes cifras: __ 

a) a. OOrõo rl:ts PmbarcaçÕE".s cujo eorripil
mrnt~· !or tgua.l ou supN1<lr a 35.1 metros 
~ 115 pé-s): quatro pessoas; 

bl :1 l•nrdo ctns rmholfC'~Ç[tes rujo r:nmrrl
rnt•nl_o fc,r infrrlor u 35.1 uwtro~; C1JS ~.c;).: 
!WIS Jlf'S.';tJn::>. 

8. 1;;m c~~:os ('.'ip ·dals, a nutorldarle 
rompclf'JJfP. poderá autorizar derrogaçf -.,.. 
àr; d!_sposlçõcs dos parágraro.s 6.0 e 7.o-, Qli'3.1. · 
do, por força dQ tipo de- embarcações, suas 
rttmensõrs e- serviço para o qual ror destl~ 
nndo, u upllrnçãn c:IC"s!'0.3 dlaposlções não 
!:Cria razoável ou prática .. 

9. o- nútneto máximo- de pessoas a se
nm alojada.:; em po~to de descanso será 
Indicado, de modo legivel e lndelP.v::-1, num 
lugar do pof.to ond~ a Inscrição poderá ser 
facilmente vista. 

10. 0"> nu•mhro.') da. trlpulaç[io fll~porão 
:le hellebes lndlvldunls. 

11. O;: bf'liC"hc!' nl"lo serão col<tt•ar]()s Indo 
:1 lr;dn dr- modo n (lU(' sú se- possa i.e-r r\C(\'>.."iQ 
a um df'lE>s pnssando por cima d(> ontro. 

1 ·~ A !;P!:HTJWSiçfl.o d.• mn!~ dr~ dois he-
lll'ht'."' f. prolhhln. No Cll."iO f'tn qur lw!kht~s 
!nn•m colr1r:uto:-: no 1onr:u cl~' co:-:f:ldn {\fl. 
l'l'll•nTI':1r"iio. -:f'r:'t pn1lhlthl ~tlhr4•pc1 1 b1·!l 
1"hf'.". un hl!":lr f'UJ qm~ uma vlr,ln ror :c;lt.u:l.d:l 
:u·tm~t cif' um bf'lkhe. 

13 QtlfHHio lu-.Jtr:hr-~ forf'w i"illJ•'lrpi)!;Ln:-; 
\' bt·llchf' tnfr>r\or n[io :<~rni. C'<tiiJ<'ndc, a m :_~ 
nP,c;, ilf' 0,3 mr-tro 02 pt)lP.grtd~sl llt:Jmn t._ 
i"l"~'ionllw; o brllche ~upertor srtú fi[S]'fl;.to 
:\ nwln allunt mals ou rnf'no.:. pnt.n~ o fun~
(to ci•l hr-Jirl•.• lnff•rlor e part.t~ !nrNtor d"lf, 
hnrr,.. trs c1o t.r-oto. 

14 A~ cltnH'nsô••.:: lntrrna,<; m:ntma:; c~·. 
um tH·l!che !'·Háo tanto quunto po,:-:ivel dt"tl. 
l.fl rr.C'trn~ ~obre 0,68 mf:'tro (6 pés 3 pote .. 
g:ul:'.·"' r.nbrr- 2 J)É's 3 polrgndns). 

I !i O __ qua,Jro m· um b~llcht" f', rvrntu
alml_•ttte, n ti\bun. de balanço ~t·rfi.o dE> mn-
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terJai aprovado, duro. lJso e não su..o:;cetível 
d~ corrosão ou abrlgar,.lnseto.s reopE"Itntes. 

16. Se quadros tubulares forem utlllza
ctos na construção dos baltches, serão abso~ 
Jutamcnte- fechados e se-m fUros QUe' ros
f-:3tn se con:::tltulr em acesso para os lnse
tu." repPI'E"ni.Rs. 

17 Todo befkhe será provido ou de es
trrtdr' t"lástlc:"O, ou· de fundo etastlr.o e de 
colchão estofado, ambos de mau>rla prova
da. J\ uliiiZ~<".ão, para enchlrnent.o do r.ol
c!lão dr palha ou outro matPrJal dt' natu
reza a abrigar lnseto• repelentes será proi
bida. 

18. Quando beliches !Orem supcrpost.os, 
um fundo Impermeável ao pó, de madeira, 
lona ou outro mal.(>rJal conveniente, será 
n.tixado abaixo do beliche sup:•rlor. 

19. Todo posto de descãnso será arru
mnd<l e moblUado de modo a que seja ra
cllila.dR a sua bon. manutrnção e assegurar 
conforto r:11oável a sel:l5 ocupantes. 

20. A mobílla. compreenderá, para cad:t 
ocupnn6, um armário provido de disposi
tivo dr fechamento por cadeado e de mn 
vnrflo que-- po~slblUtc pendurar roupas rm 
cabides. A nutorldade competente T.t>lará 
pnrn que esses armários sejam tão espaço
s<~::; quanto po~1vel. 

21. Tcdo posto de descanso será. provi
do d(' me~a ou escrivaninha de modero fixo. 
com dobradiças ou corrediço, e, em função 
das nc~cessldades. de a.ss~ntos confortáveis. 

2:!. O matl:'rial será conStruido com ma
terial ll.so e duro. que não possa deformar
se ou corroer-se ou dar abrigo a. tnsetos re
pel~ntes. 

23. A mobllla compreenderá, para cada 
ocupante. uma gaveta ou um espaço equl
v:llc-nt t' dr capncldadP, qnnnrh' ~··:,!'sívPt, 
p!!lo menos lgt~·al à 0,056 mrtm.:; cúOlccs r2 
pP.s cúbicos). 

24. As v!glas dos post•Js de descanso se ... 
r fio guarnecidas com corUnas. 

25 Tncto p<1sto df" d<.'scan.sb s:-rú. provid:·, 
·J~ .. um ~·spclho. dr pPqu~nos arrn:'trlt)s pa.rn. 
~u np,.tr('rbr ... di" hlp.lf"Jt". d.-.. urna ,.~f:tnt .... 
J•l•r·t llvt4l~: f' dt• num:•r•1 ,-.;urtc:lrntr f!r• j:l;nn 

~
: 11 ·~· pn rn T<l!lfli"!. 

:),; · Nn tJ!!·dhta do Jh·~i'iÍ'I('l, o~· l>~.·ltc.:!Jt · 
r:·tO dlsfriiJtlidos di" ln('dO a ·quf" ~rj:.Hn !::' 

nr:tclr>s os t.u.rno~ •• rp.It> um honwrr cin b~~·· 
. n dJtunu wío eompartllhe do rw~! rlll.' pr•·· 
t•' rio quí' o: homPns qu.• ,·fio p!!.ra !W'l t.nt 
nn 

Arü(O II 

Hddl,("•rlo.;; ::,..p.nrndo;c; do~ J•r~.:;'r/.R ~t .. 
•lt•!'can•.(' .~c·ra•1 Jru;l:t!.ado1 a brJ:·d:l •tt• tl.trft;.: 
(t .• navio.~ d:- pc•-.;r~n eom umn trlpular;!J.u r.ow 
rr :1lc: dr dPZ pessoas. Cada vez que ls.."KJ fur 
J~Js!-:ivl'!, o nlf':imo d ... vrrã ocorri!" r na.-;. em. 
bnrc-atôf':o; r.om 1~1na tdpulnçü.o rnE>no:. nu· 

mero.:;a: todavia, se lsso não for _pos..slvel. o 
t efeltório poderá ser conjugado ao posto 
de descanso. 

2. A bordo das embarcações quP prati
cam a p,psc-a em alto mar e tenham uma 
trlpulaf'5o de mais de vinte pessoas, um 
n:.fritórlo s~pa:racto pQflerá ser previsto pa .. 
ra o p:ttrão e os otlcJals. 

:!1. A.~ dhnf'n~ôes P o t'(IUlpnrnf'nt.o d(lS 
r .. f("!tr"Jrlns drvrrào ~er suficiente~ para o 
núrnt'Hl provãveJ de pes.o::;oa.s que farão U.5'1J 
~eles ao m~~mo tempo. -

4. Todo re!eltórlo sorá provido rte me
sa~ e_ assenl<~.s a{lrov;uJos em número ~mil~ 
<'1.:-nte para o número provávf"l de pes.soaa 
que rarão uso deles ao mesmo tempo. 

5. 0.; refeltôrlos srrão colocados tão 
perto quanto pO.'\Sível da cozinha. 

6. Uma lnr.tainç-ão eonvP.n!cntR. para a 
tava3rm dns ute-nsillO.'i dP. mesa. bf'm eomo 
armârl~:s Sltrich'nf.('s para a arrumaçãn d~
:;~·s utE'm;ilios, Sf'cflO prr.vl stos qtJanc.ro. a., 
f·opns nflo forpm diretamente acessiveLs pe
los rcfeiWrios. 

7. O tampo dus m(~:;as e do.~ asse-ntos 
Hrf.o de malf:>rto.l resistente à t.t•nlldadC", sem 
gretas e de fácil Umpez~. 

8. Na mP.dfda do possível, os refeitórios 
snio pl::mrjados, mobJllados e -equipados d~ 
modo a poder servir de alas de lar>er. 

Arti~ 12 

1. Instalações sanitárias sutlclentes. In
cluindo pias de lavar as mãos. bem como 
banhriras ou duchas, serão Instaladas a 
boi do dr todo navio de pesca. 

2. Instalações sanitárias para t(}do~ os 
membros da tripulação que não ocuparem 
camarotes ou ·postos qu~ pos.."iuam uma ln.'i
talação .sanitária particular serão. na medi
da f'"Jn qul' for pos·.;ível. prevl.~ta.s para cada 
serviço, a ra?.ão de-: 

-ai uma b~nheira ou uma ducha para 
cada oito pt~c;oas. J)f!lo me-nos; 

bl um .c::mltárlo para cada. oi~o pes30a.s. 
p('10 nlC'flVS: 

c~ uma pia para se-ls pr-&.<""Oas ou mE'nO"'. 

Tndav!a . .M· o uúm{'ro das Pf'."'..'•oas -df" Ulfl 
"!r vlt:o ultrup:l.c;:;ar. rm nwlwt•-> da rnf'l:ul1• 
(~O r:umNn lnr.licado. um múltipl-!> exnt~> 

rJ11rn~;. número. o excedentf!' pDd('f{t s-;r 
{lf'7.prrz~tdo para a aplicação da. pres:-nt" 
di.c::po.~lçfto . 

3 AP.u:t doce. que-nU:> e !rla, ou mrio~ 
r;tra aqu('rE'r a 3gu,à !Serão fo1 necidos eom 
todos o,~ loC'als coznuns destln:1dos nos cui
dtdns dP" htgiE>TH~. A aut.oridadr cornpPtent; 
tH:l n far.rJ!iadP de de-t.ermin:1r. :rpÓ.<; con
:;;u!t.:t :.~. orr,-anl7:1c:'Ôf'S dt> .annadorf'<-, rif' prs
c:~ f' org_nní7.t~Õ('S de pN>cador:-~. caso exfo:;
'·rm. a (jll:11lfid~rtc mínima d!' âi!.U:l doce a 
'"I':- rnrnr~lda por homnm e por ctla. 

4. A~ pia::; e- as banheira~ SPri"t-6 dr dlm~"n
w!'<: !.ulicif'tlf('.c: e dt' mn.tPTial aprovado, ('Om 
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~u;wrficie lisa. não s~cetiuel de ~rach:tr, 
d~.·:..casr.n.r ou eorroer.se. 

5. o arelam>nto de todo sanitário lar
~f.'-á por comuntcação dlreta com o ar Hvn~. 
indrpendentemt>nte de' toda outra parte c!o1 
tocais de habitação. · · 

6 o equlpam~nto sanitário c•>loeado nos 
~~ul.H:\rlos será tiP modelo aprovado !" pro· 
~·1dn ri·• dr·:":-:u..;a pos... ... nntR, t:"Tll <'On.o.;l:ltlt(' <'~
t 11h• ti•~ ttuwlon:lnH•nto :a qtwlqtwr ttlt'nl"lltc, 
,. '1\lf' pe1':<:,t "f'r :t•"lonadn lndlvhlllalmt•nt,. 

7. Q.<; c:uw~ de ci.e.scida e d<·~c·;Lrg·l Sf'rü:J 
t!r dinH•n:-:0P~.:, su!iclentrs e it1~•l:11:1do~ dt· 
m<'tlo _a r•:duzir. ·:to in:\x!nw, o<> ri"r'n·, d·• 
nU.<.truc•{tf'l (' f ~cHita r n. Umprr..a •. Niw d!'Vt'
,.·.o atral'('~<;·tr tanques de ag:ua d -;('<;" (li! 

'r:''.la potftveol nf?m. se for JlO"Siv!'l, pa~sar 
,.,~ 0:: t:'tas dos ref~itórios e postoc:: de df''5.
c':tTlS0. 

R A'f- • n~ t nlações .sanitária!; d(·~lina 1:-ts a 
o:;rrrm nt. ilt?.;"~das por mal1i de uma pes<:oa 
nb':'d~·cE>rfto it~ sf'guintes pre-scrt~t,-:-s: 

a\ o~ rPvr~thnrnto."i do t:oln .-;f•Jão dr- mrt· 
>·:h' llnt :'n·r>I aprovado, de f:i("ll limpf'7.~ (• 
i!1lt'!'~nlf:1H''s ú. mnldadc-; ~f'r~·w prn\'idt>s tit· 
~i"i!t•rna efiC'irn~e de escoamrnto das à.guas; 

bl a·-, divj.o::Ori3S se_riio de nc-o_ \111 qu::ti,nrr 
P!Jtro mntP.ri:ll f":t:tanqut" numa Rltum ci; 
pi'~O m1~11-:n:. 0.23 metro 19 pol!'gain.s) a con-
tar dO convés: · 

tJ QS.(ocai.s serão surid~nt-ementc iluml
nario-:~ aqurcidcis e __ ventilados; 

<11 o:-; s.·tnil.:l.rios serão ::;it.Ua<hl~> (~111 lull,nr 
f;i4.:Htn~nti• :u:·r.<::$Í\.'~l a prnWr do-." p<lsto~; dc
d•'~\~;Jn.so P dr;.s lor:ais drstinados ao--. ('uid'l ~ 
~~~·<:. df" hir,l~n(l. mtt.o:: ::t•rflO ~~·p:1 rndhs •jÕ<> 
'!1{"~'11('~: :1:l•:" :thrirfi<' dlrr!.11ltC'I'tt~ ~:(•.'> p<F· 
to1" •.!1~ dt'.''l':\!lr.(t tH'll\ 11\lll\11 pa;:·~!lt~l·m fJ!ll'' 
l'<lH~ti!ttirirt ,..::,•mront-c um a•·f':::~~> •·:1l.tl" n llll:c; · 
h, t1!' flí"SC'U11SO e os sanitirlos: toda.vl:l, es
_,.:1. úJthnn di~[lOsiçiio não .'5erá aplicável aos 
$.'lnitários $1tuados entrf' dois postos de dr~
c1n.<:o cu.'') ilútncro total de- oeupante.s não 
ultrapassar quatro: · 

Pl ~e v::i.rlos santtãrios torem- lnstala!fos 
n11m mesmo local. "Serão 3uflclentemerit-e 
fechados para assegurar seu Isolamento. 

9. _ ME"IO!'> c\c lav:tJ!('m e secagem df~ roup-:t 
•t'r:tO prf•VI~tn,<; num Jcu~nl S(''p:l.rado rfn:(ftO'>· 
r··. rh' l)t·•:,·:ni'O, r:·f('lf.IJrlt,·; ~ s:lnlt.nrlo:: r• 

~n'ir•i"'llt~•ll\1'111"' V('fll.!}adO.'i (' ;tQUr.C!".IO<;, T)W
Vifi(p; dE"" varnl ou outros dlsporslttvos para 
,,, 'Pr.rlrr a roupa.. - · · 

1\rtlJ:O 13 

1. Na medida do pos:>íveJ, um camar'..1te 
r~ prc!al jso-Jado será prevlst.o pn.ra o c:ts() 
· m que urn membro da tripulação ~e f~rir· 
•.m nr'loecE"r. Urna e:ntermaria será prevt.st:1. 
r)":\ rmbnrcat:õcs sue deslocam peJo menos 

· ~110 to11'2l1dil.c::. Se a autoridade compt"tent~ 
d ~rldir. d-e- a,cordo com o artlg•> prhn~lro. 
I' tr:igraru 4. rmpr-egar para os fins da. prf'· 
•a·nle cllnvcnção, Q ·critério de compt1mt:'nto, 
11 ma cn rcrmarta será prev1.sta nas embare:t--

c~ü~~~_r.ujo comprimento se-ja, Pf>lO m-enos, d~ .. 
45.7 metros 050 pés). 

2. To:Jo na,•io de __ pesca qu"'!' nãO íevar. 
r:-n:"t1ko ctr-verá ,!';er provido de uma taml~
cin de bordo, de ttpo aprovado, :"l.COmp-,......, 
nh:l.da de Jn'itruçõu tadlmf'nte cómprr.!"r;~ 
vets. A autoridade c_ompetente- dev?rá le>var 
rm rnntn. a "':<>:SP. rf.ipPit.O. a. rf'r0mf'ndnç:io 
• .-nbrr• a..:: rarnJ{u·l:l!i dP h•1rdo, Hlf)H, ..,. r~~n
lllf'lld·w<w.<: ~nhn~ r::rJll.<>nlt.n ;· nu'<.!lt:as no 
m:tr. l~!ifl. 

,'\rfil!~' H 

<; ~~:ud 't rnup:::-;, f•m ~~-··n:••rq ;.t~f: • :~..~~~" r· 
r'' fll'V''I'flf'l! tl"'nt('!l!l' :• rr•1 ndr1•: rl~'::t.i r: 2.rjr,;; :~ 
r••c•l'!n•r .,,: r:a11;1,.<; dr• r.hu·;:t, .<~~rito i!l:;t.:d:u!q; 
11:' ;nrtl· 1·xt,~rna. d~x> ]llJ~;l,tJ.> de dt!.o:;ea.rl'~o. 
mas se' ião hclhn~q ~<!' nc~s..:'lv~l.'i de:-.se~ ú l ·· 
Um os. 

Artig-o 15 
() a!ojamr•nto da. lrlpHI:war) _.;t·;·:. ti1:'lt1t.l:!:• 

''~n ~-.-ta !•1 de limp :za f' TJ(l .... r.onUklH~s (l(' 

h :h\t:lb!Jirlode r.onvenlc-nfl'•:: n60 '·':"rvlr:'l 
t.J" lur;:lr para afm:lZPnar m,.rr:nd~Jt!i;; rJU 
:-J1:~~; 1 rdrtwn~.r.l qu(' n:i.o •;Pjnm prorJrl"darie 
Jll'!>•:n:-1 (ir !'''''"> OI'Hp:ull.f•::: 

. t').rU~o 16 

I. o~ Il:lvios de pt:'~e:t .serão cqu!pado~ 
con! in.st..lb~;óe_.o:; ·:rdE>Q!Htdas pnrn a. prcpn. .. 
t'.lçan elos :tlunent..rn;.. r.olocada" tanto quaJt!: 
po ·~:iVe-1 uurna cozinha .\"(·pn.rada. 

2. !\ cozinha te--rá dlmem;.Õ .. s ::.~tncientfl'~ 
{' ·"E'i'â hf·m iluminada (' ventilada. · 

3. A f:o;;inhri · .~Ct~ rqulpada cOn\ · l.odu:: 
o~· n1rn:;;iJinc:: n+:-r:rs .. ~"i.rto.c; eh· arm:idós f' €'.<:; 
fnlltPo.:.. pt:1.<; -~' r•sr.orn.•rlorr•-" rjr• IOllt;ll trlt.•J.; 
do:-.nl:ltr:rht i~to:-chl:'t~;·el E> drJl.:'H:io.-.; tlr> di.spl.'· 
sl11vo de e.~rfKtmP.rl!O ::::ntis.fatórlQ~ l\. _c-nr.l
r~h:t ~.::-rá nl:lllf'tJt:~dJ"! ern. {H~lJf'l prl_t:lv~l pn-i
rnn:tll7.a"ú".'> nu·ntrlr.) n :.'lm···r,t.ar;il.r, t~ 1 r f"i· 
!:1 :;~,lJ Jll'l":::io .. d\•.Jt·•J•;lçi',•·;; rlt·vf'rã•J :-~!'!' tr, 
mn.d:t!l para t•vil.:lt'- -u.-:;- r~>t:."l.!que.s. ~,_. a c:.•zJ .. 
nha não Uver aba·stee:m~n 'Q de água quen
te .• será_ dotada de. uma instala~ão de aqur
clm:mto da ág_ua. 

4. A c<Jzinha será equipada com o mate
rial necessário a fim de que, em qualquer 
momrnt.o, possam· se-r pre-paradas bE"bld!ls 
quf'ntrs para n tripulação. 

5. Serà prevista uma despen.'5a d~- V:Jlu
me ad~quado~ deverá ser v-ent_i}ada e_ p_Od•~r 
... er _cQnse~:vada seca e fresca:, piTa evlt.·.u 
qur o.<; ma.ntill'Íí'lÚO.'> se estraguC'm. se· n > 
C'f'SSárlo Ior, grladP.Jra.s ou outros mc;o:; d'"' 
r~ ·"~cagrun_ cont _!)alxa temperatura ~~rüo. 
previstos. 

6. 0-3 botijõ~s de gã.s butano ou propar.o 
utill?.adm;, eventualmente. para a cotành.l 
dP\'eri\o ser colocados no convés aberto. 

PARTE IV 

·- twftLICAÇAO DESTI\ CONVENÇ,\0 AOS 
lN/\ VI OS DE !'ESCA .EX.ISTI,NTES 

Articu _17 

I. Rt"&Salvando Ul: dLsposlçôcs dO'J parã
g~ afo..CJ 2, 3 e 4 deste a.rt-lgo, a presente oon-
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Y.CllÇ ão aplica.r-~e-â. aos na v tos de pesca 
<·u.is qu!lha tiver sido monta.c1a posterior· 
m~·nte- à t•nt.ra.da em vigor da. convi!nçâo 
para o lmrltório no qual está reg!s~rada 
:, ~:mbn.rcação. 

., N('lo raso em que um nu. v lo de_ J)("Sr.a 
Jnl.('\nunrnt.(,.~ term!mldo ua. dat_a <Mn qut- a 
<:\\llV~~nçiw C'ntrará -em vigor no br"rrltórlo 
t~!n qu(' n {'mhnrcnr;:io_cstá registrada. e qu<c
(',sU\ aquém das pre.5Ctições formuladl18 na 
rarl(' III <l:t cnnV('IlÇ'iiO, a autoridad-e~ com~ 
p{•t.ent.r pO<.!P-rá.. após oon..c;uJta às or~anlza
ç()';s de armadores de P<SCa e organizações 
de pe.~cadores~ caso existam. exigir que se
jam feitas na embarcação, para fazer com 
qu-e pr€'encha as exigências desta oonven
•;ft<>. ~LS mod!flcaçõcs que julgar possivels, 
levando <'111 conta problemas práticos que 
entrarão <'m jog<> quando: 

a) a embs.roação for nova1111mte reglll
da.; 

o• importantes mod1f1caçõ!"s de- e.strutu
ra. ou con.st"rtos malore-1 torem telt:Qs na 
e-mbarcação conseqUentemente a plano pre
{'.c::-t,.abcl-ecldo, e não con8eqüentemenbe a 
nc-idC'nt.e ou caso de urgf>ncla. 

3. No caso em que um navio de- peocn 
ep1 construção ou em retorma na. da.ta ~!m 
que a presente convmção entrar em vigor 
para o território em que está regl$trado, a 
auwridade competente podera. após coil
suJt.a as orga.ntza.ções dE armadores de pes~ 
L"a f' organJzaçocs de pescadores. ca.so eXis
tam. eXJgir que .seJam !t>lt&s à embarcação. 
par a razer com que sejam respeltada.s a.s 
exigPnc1a.~r da convenção, - Uetle'rmlnadas 
mt)(l1Iicaçfíe.s que Julgar po..c...sivets. le-vando 
t:'Iú oont.a proolema.s prâticos que entr:a.râ 
('tn jogo; <.':SSas modi!Jcações constituirão 
uma aplicação dctlnh.Jva dQ..'S tennos desta. 
convenção, a menos que não_ seja levado 
a E-feito novo registro da -embarcação. 

4. Quando um navio de _pesra - a m<!'
llO-' que se trate de emba.rcaçao menciona
da nos parâgra!os 2.0 e 3.0 -deste artigo ou 
a qual a pr(',sl('lf}l.(' convenção era apllcãvf"l 
no df"c:-Url'õn da row;t.ruçan . - ror uovn.m,.n · 
l~~ n·gLStMklo num u.~rrlt..orlo apoo a data rm 
qual _cn~~Q_l! ~[lt vigor a presente convE>u~ 
ção. n auoorldade oompet<>nte po<Joorli, apo.> 
ClHl..'\tlH.n n .. <; orga.nlzaç(>l'~ dC u.rmadort"S o:le 
.Pl\'>ea ou organlz:J~c~·s dE' pescndot'f's, cn .. ''O 
••xu;ta.zu, f.'xigir que .,<;eja.m 1e1tas H. cmbar
c:lc;;·tu, com vistas a tomá-la conlorn1e 8.3: 
~xlgCnda.s da conrenção, tais mod.Uica.çõcs 
que julgará pos~Jvpi..", l .:vando em conta ~ 
pro!~temn.s prátJras QU<" Entrarão em Jogo. 
E."i..~~s modificações con.OJtitulr.lo uma aptl
cn.çâo dc!in..ltlva dos tennoe: da convenção, 
a menos que seJa le-vado a ereloo novo re
gistro do navio. 

PART•: V. IIISPUSJÇOES FINAIS 

ArU,;o 18 

Nada na presente conwnção a!etará IE"'l 
alguma. M'nt.enc;a, C'OOiurn~ ou arordo ~n-

tre os armadores da p~sca e os peseadOr('S 
que assegurE' _condlções mal.s {avorávl"ls do 
que a.s ·pn-vls-tas n<estn c-onvenção.-

Artl,;o '' 
A4 ratttlcnç(lf':"' fOtm~t.ln dl:'-nt.a .ec«nenção 

.o:~rão t-omunloodrL! ao lJlr't."lor· (;e.~ da Re
part1')5o Internacional do Trabalho e por 
ele r~glstradas. 

ArO~ 20 

I. A prerente Convenção vlncula.rá ape
nas os Membros dá Organização Inbema
rlonal do Trabalho cuJa ratili<:ação benba 
sido ,...,glstrada pelo Dlre~or-G<>ral. 

2. Entrará em vigor doze m..""" após 
que as ratiflcações de dois Membi"';S Uve
rem sido registradas pelo Dlreoor-O..ral 

3. Posrer!ormenbe, es~ Convenção en
trará em vigor para ea<la. Membro_ doze mf!
ses npó."J a data do r('gtst.ro de _sua raUtl
cação.. 

Árilio ii 
l. 'l'odo J..t(~fllbJO __ qur• tRnhn IILU Ucado 

a Jn~.!lt1lit· Conve:n~üo }XHl(' denuncJá .. la no 
Wrmo d·e wn pcriodo de -dtz anos após a 
data da entrada em vlr.or !Iúclal da C<m
venção, rnecUante ato comunJcado ao Dire
t.or-Oernl da Repartição Internacional do 
Trabalho e por ele reglstrado. A "denüncla 
só tomará ereJw um ano após ter a!do re
glstrada. 

2. Todo Membro que tenha ratificado a 
presente convenção e que, num prazo de 
um ano após o termo- do per iodo de dez 
anos mencionado no parágrafo anterior, 
não fizer uso da !acuidade d'e denúncia 
prev!.sta pelo presente artigo ficará vin
culado, por novo período de. dez anos e, 
posteriormente. poderá denunciar a pre
sente _Conv.ellção no termo de cada -I;erio-
do de dez anos naS condições prev.tstaB no 
presente ar!Jgo. 

Artlro 22 

I. O Dlrewr-Geral da Rcpa<rtlção Inter
nacional do Trabalho notl!lca.rá todos os 
Membros da Organização Internacional do 
Trabalho o registro de toda.'> as rnurie.'l
('f."f'.'> e drf·núnclu.s QU<' Jhc furem oou1unt .. 
cada.:; pelos Ml{~mbros da Organtzn.çã.o: 

2. Ao notificar aos Membros da orga--- · 
nlzação ó registro da .segunda ll'at1t1cação
que lhr Uver sido comu:hicada, o Dlretor
Ot""ral chamará a atenção do.~ Membros da 
Organização para a data na_ qual a pre
::wnt.e convenção entrará em vigor. 

Artl~r<> Z3 

O Dli"t.tor··Grral da Hf'p.a.rUção Inter~ 
nur:tpual do ·1rabalho eon1untcará ao ~:;c~ 
crct:írlo-Gerat das Nações Unidas. p:u-a 
tins de r.f"gistro, d~ acor<to .com o artigo 102 
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da Cart.a das Nações UnJdas, lnfonnaçõe~ 
!:'Ompte-ta.s relativamente a. todas '8S rat111-
caçã<-s e todos atos de denúncia. que tive
rem sido registrados de acordo com os M
tigos anteriores. 

Not.a: F.ssa disposiçãO não se encontra 
na..~ Con\·en_ções n.0s 1-67, mas· aplica-se a 
essas convenções por força do artigo 1.0 , 

parágrafo 3, da Convenção (n.• 80) sobre 
a revisão dos artigos finais, 1946. 

Artlco %4 
Ca<ln Vt'Z que o_julgar neoessár1o, o Oon:. -

selho de AdmlnJst.ração da Repa.rUçê.o In
ternacional do Trabalho apresentarã ã 
Conferência Oeral, um relatório sobre. a 
pl"'C'Sentt" Convenção e- examlnará ee I! o ca
f.O de inscrever, na agenda da Conferência, 
a questão de sua ·revisão total ou parcial. 

Nota: Nas Convençõ& n.•s 1-98, o tex
to Inicial dessa disposição previa um rela
tório do Conselho de Admt.alst.ração no ter
mo de cada per!odo de dez ano.'! a contar 
da data. de ~nt.rada em vigor. Foi aubsUtul
<!a., nessas ConV'enções, pelo texto a.tua.J nos 
termoo <la Convenção <n.• 1161 relativa à 
revisão dos artigos finais, 1951. 

Artlco Z5 
1. No caso em que a Con!erênct.a a<lo

tarla uma nova Convenção relativa. k revi
são total ou parcial da. presente Conveneã.o. 
e a menos que a nova Convenção dlsponlla 
<!e outra ma~ra: 

a) a r&tltlcação, por um Membro, <la no- " 
va Convenção relativa à nova Convençãoi 
acarrel.arla de pleno direito, não obst.an!A> 
o artigo 3.• acima, den6ncla ImediAta des
ta Convenção, ·fles.sa.lvando·se que a nova 
Cunwnção relativa à revisão tenha entra
do em vigor; 

b) a partir da data. de entra<!a em vigor 
da nova. convenção relativa k. revisão, a 
presente Convenção deixaria de estar aber
ta à ratl!!cação <los Membros. 

2. A presenbe Convenção permane<:erla., 
em todo caso. em vigor, em sua forma e 
conteú<!o, para os Membros que a tivessem 
ratificado e que não rn.tlUcassem a Oon ... 
venÇão relativa à revisão. 

Nota: Essa disposição não se encontra 
nas Convençõ<"S n.•s 1-26. As Convenções 
n.o.s 27·33 não contêm o mE:mbro da fr03C 
••e a menos que a nova Convenção dispo
nha de outra forma.". 

Artlr;o 2G 
As versões france.~ta e tnglesn do texto da. 

presente Convenção fazem Igualmente f~. 
Nota: Nas Convenções n.0s 1-67, eSSB 

disposição tem a oegulnte re<!ação: "Os 
textos francês 'e Inglês da presente Con
venção farão fé um e outro''. 

(À Comissão de Relpções Exteriores e Defesa Na
cional.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 7, DE 1993 

(N• 196/92, na Câmara dos Deputados) 

Aprova os Estatutos da Un1ão Internacional para 
a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais 
(UICN), com vistas à adesá.o do Brasil aos mesmos. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1"' Ficam aprovados os Estatutos da União Interna

cional para a Conservação da Natureza ~ dos Recursos Natu
rais (UICN), com vistas à adesão do Brasil aos mesmos. 

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovaÇão do Con
gresso Nacional quaisquer a tos que possam resultar em revisão 
dos referidos Estatutos, bem como quaisquer ajustes comple
mentares que, nos termos do artigo 49, inciso I, da Consti
tuição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos 
ao património nacioiial. . . 

_ Art. 2"' Este DeCreto Legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. · 

MENSAGEM N• 98, DE 1992 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Submeto à elevada consideração de Vossas Excelências, 

em conformidade com o disposto no artigo 49, inciso I, da 
ConStituição Federal, os Estatuto.s dª. Uniãp Internacional 
para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais 
(UICN), com vistas a formalizar-se a adesão do País aos mes- , 
mos, o que propiciará a filiação do Brasil a essa entidade , 
detentora de função GOnsultiva junto ao Cqnselho Económico 
e Social das Nações Uni _das, consoante esclarece a anexa Expo
siç_ão de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Relações 
Exteriores. 

Brasnia, 7 de abril de 1992. - Fern..ndo Collor de Mello. 
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 102 IPEMA-MRE, DE 24 

DE MARÇO DE 1992, DO SENHOR MINISTRO DE 
ESTADO DAS RELAÇ0ES EX1ERIORES. 

-Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
- --Te-ilho a honra de referir-me à Exposição de Motivos 

n• DEMA/399, de 14-11-90, com recomendaçáo no sentido 
de que sejam autorizadas as providências necessárias à filiação 
do Bras_il à União lpternacio~al para a Conservação da Natu
reza e dos Recursos Naturais (UICN). 

2. Fundada em 1949 e com ~de cm Gland, Suíça, a 
UICN é uma das mais conceituadas e ativas dentre as inúmeras 
organizações internacionais que atuam na área do meio am~ 
biente. CoQJ recop_:Qecida experiência e competência, elabora, 
apó~ã e participa da implementação de programas de conser

- vação e projetas ~bientais em várias partes do mundo. 
3. Entidade de composição mista, que desempenha fun

ção consultiva junto ao ConSelho Econômico e Social das 
Nações Unidas, a UICN conta atualmente com 663 membros: 
63_Estados, 110 órgãos governamentais, 415 organizações não
governamentais naciOnais e 38 internacionais, além de 37 
membros sem direito ã VOto. Em sua Assembléia Geral trienal, 
os Estados meml>ro.s têm direito a "três votos e as orgalrizações 
governamentais a·um voto. 

4. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Re
C!:.rsosNaturais RenOváveis (lbama), a Companh{a Energética 
de São Paulo ( Cesp) e a Secretaria do Meio Ambiente do 
Estado de São Paulo fazem parte da relação de organizações 
gdvem'amentais membros da UICN, assim como nove organi-
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zações nãO-governamentais brasileiras, entre as quais a Funda
ção Brasileira para a Conservação da Natureza (FBCN) e 
a Fundação Pró-Natureza (Funatura). 

5. A re.speitabilidade da UJCN e as notórias seiiedade 
e abrangência de s_uas a_ti_vidades, aliadas à prioridade confe
rida pelo Governo de Vossa Excelência à questão ambiental, 
recomendam a consideração favorável da filiação brasileira, 
tanto pelas vantagens práticas que daí adviriam (por exemplo 
o tratamento prioritário na implementação de projetes e aces
so imediato a publicações, informações técnicas e consultores), 
como pela repercussão-positiVa: que-Ofãto com certeza granjea
ria, interna coino exierõamente. 

6. Em resposta a consulta formulada pelo Itamaraty, 
o Secretário de Meio Ambiente da Presidência- Qa República, 
Doutor José Lutzenberger, manifestou-se amplamente favorá
vel a essa possibilidade, qualificando-a como Himportante pas
so para o avanço da atual_ política ambiental brasileira"' .. 

7. Caso Vossa Excelência esteja de acordo com a filia':' 
ção do Brasil, esta deverá ser efetÕ.ada, çmvido _o Congresso 
Nacional, por meio de notificação escriúl; de-efeitO ímediato, 
dirigida por Vossa Excelência, ou por mim, ao Diretdr-Gei"al 
da UICN, em que se formalize a adesão do país aos Estatutos 
da União. - -~-

8. A escala de contribuições da UICN, a ser cumprida 
anualmente, segue os índices adotados pelas Nações Unidas. 

011ana-ftin, J1 Ir t.bio Ir J9Jt 

SUMÁRIO 

Em termos financeiros, a filiação impliêaria para o Governo 
brasileiro obrigação da ordem de SF 175.641,00 (~entoe_ seten
ta e cinco mil, seiscentos e quarenta e um frilncos -suíços), 
referente ao ano de 1992, e montantes semelhantes para os 
anos subseqüentes. 

9. A filiação_ do Brasil, por outro lado, diminuiria consi
deravelmente a contribuição a ser paga pelos_ órgãos governa
mentais brasileiros já membros, cas_O se opte pqr mãnter sua 
filiação. Sempre tomando poi base o ano de 1992, a contri
buição individual para aqueles membros passaria de_ SF 
52.700,00 para ceré_a de um A~im~ desse valor. 

10. Segundo ·a praxe ·e- de ·modo a .f~Ci!i~a~ o fluxo de 
informações com o Secretariado_,_ o Estado membro que assim 
o desejar pode designar órgão de ligação. que funciona como 
ponto focal nos contatos com a organizaç_ão. --

11. Consulto Vossa Excelência- sobre a conveniência de 
que se dê seguimento ao prOceSso de filüiÇão_do Brasil, decisão 
pela qual, a exemplo do Secretário do Meio Ambiente, incli
no-me favoravelmente. 

12. Para o cà·so de VOssa Excelência estar de acordo 
com a Incfdida, anexo minuta de Mensagem ao _Congresso 
Nacional em que se propõe adesão aos Estatutos da UICN. 

Respeitosamente,_- Francisco Rezek, Ministro das Rela-
ções Exteriores. -- - - -

~-~~~"· Jll I ( 
5 t R I E 

AsStmbltia da Rtpública • 
•r.aluç•o d• Asw-~nblrl• d• Rrp6bliC'I •· • J0/89: 
....... ....... -

Aptowa. JIU'I 1dcslo, a Coo•cnçlo qur tna a Uc:ulo 
h~~ttt'Nic-ion&J ~· 1 CoNCr•a;.&o da Nahucu r dos 
Seul AIK'UUOI (UICN), rtit.l, tlll ' ele 0'-llwbtO de 
&~. ca foat&incbluu •• , •••• , ••••••••••••••••• '"" 
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ASSEMBLEIA OA REPÜBLICA 

Raoolu~lo d• Aolemblala ela República n.• 10188 

Ualll IRta aci•A J1111 a ~ M JMbnD CUICNl 

A A.ssembltla da RepUblica resolve, nos rermol dos 
arti&OI 16-C.•, aUnea 1), e 169.•, n.• 4, da Constitui· 
çlo, aprovar, pare adtslo, a Convençlo que cria ·a 
Unilt\ Internacional para a Conscrvaçlo da Naturcu. 
c dos Seus "Recursos (UICN), feita, cm 5 de Outubro 
de J9CS, ~m Fontaincblcau, cujo Ccxto oriJinal. cm 
in&ICs, c respcaiva traduçl.o, cm ponua:ués, sccucm cm 
anexo. 

Aprovada em 17 de Março de 1989. 

O Prcsidcillc da Assembleia da Rcpúbli<a, 
YI}Ot P~r~ir11 Crtspo. 

INURNATIONAl UNION (OR CCNSERVATION Of NAlüRE 
ANO NATURAl RESOURCES 

~TATUTES 

As ro•i"d •v lho 
14th stssiOft ti th•. genw•l uamhly 
IAshkh••••· USSR. 4 Ootobtr 11111 

Cooun .. tion or nature and natural resourcn 
in'lolves lhe prcservation and managcmcnl of lhe 
l,ivina: world, thc natural cnvironment or humanity, 
::'i:! l~ t;ith 'a u::nt.Wil.ilt •••lural rcsourccs on. whicb 
rc:sts che foundation ol humau civilization. 

Nalunl .beauly is onc o[ thc sourcea of inspintion 
of spiritual lifc and lhe ncceuary framcwork for lhe 
necds of retrcarion, inlcnsific:d now by humanhy"s 
incr<asinsly mechanlzed exiotcncc. 

Civiliulion bas achicved iu prcscnt hi&h standard 
br lindin& cvcr more cl!cctive mcaas for dcvclopiag 
and utilizing tbcsc rcsources. ln chcsc condilions, soils, 
v.'IICr, lorcsts and vcae111ion, wild lilc, wildcmcss 
arcas maintaincd inll<l and cbaraclcrislie Jandscapc• 
are of vital lmporlancc ler c«>nomic, so.:ial, edu
calional and cultural purposco. 

Tbe iocrtasing impovcrishmcnt of natural resourecs 
will lncvi:.obly rcsull in I lowctin& of human standardS 
ofli•·lna. ln lhe case of rcncwablc rcsour<CS, 1his trcad 
nccd 1101 bc irrcvcnible providcd lhe pcoplc are 
olortcd to lhe full.rcalizalion of lheir cioso dcpcadcn<e 
upon the-..e mour-:eo and lo lhe recogni1ion o! lhe nccd 
10 pr.servc ar.d manatc 1hem in a way 1ha1 is oonduci•·• 
tu thc pc•cc, prCj!rcss ond prospcrity of humanlry. 

Sinec prclcction &nd conservation of nature and 
MI'Jral t"Ctourccs are of \•hal if'portancc to ali n~ttions. 
a rcsponsiblc lnrcrnatlooal . · OrJI!IIzadon primari!J 
conccmcd wlth 'lhe furthcrinl: O( thcse alms wW bc 
O( valuc 10 varlous sóvcmmellll, lhe Unlred Nad0:11 

and lts lt"',cialiiod aa<oclta llld othcr lntcra~ 
oraanlutions. " 

'!'hc•dorc lhe covcmments, publ~ ocrvlca, OlpDJ. . 
zatiONI, IMtirutlono anel IWOC:iatl- _,.,.., wlth 
thesc maucn ~<pmented 11 Fontolnd>loau eotabll.sbod 
on 5 Ocrobc:r 1948 a Unlon known 11 lhe dnr&IDatiOIIII 
Unlon fOf Ccnservalion ol Nature and Natunl Re· 
toUrca•. hcrclnaftcr rcfcn&d 10 as •IUCtb and aovcr
ned bJ lhe followlnJ StahUel: 

AkTICLt I 

~ .. 
1-Thc lntemational i.lnion for Conscrnllon o! 

Na.turc and Natural P.c-• ahaU havc lhe lollowin& 
Obj<CIS: 

I) To cncouraac ;and laciliiOtc co<>pcratlon 
betwecn pcmmentl, narional ond IntUo 
national or&uüz.aaions and penons cop• 
eerned 'With llbc .. conservatioa of nature 
and natural resourccs · 

ü) To promore in ali pan• oi 1hc world nacional 
ond lntcmllional action ln rcspccl or lha 
conserva1ion ol nature and natural rc
sourcts: 

ii1) To encourage l<ientific muroh n:la'" 10 
lhe conS<rvation of nature and nalural 
rcsoun:es and 10 disseminatc inlonnalioa 
about ouch rcsean:h· 

ia.·) To promotr c:ducatio~ in and dissemtnato 
widcly information on the conservallon 
or narure and naNral rcsoun:e• and ln 
other ways to increase pub1ic awarencu 
or th• coruervation or nature and natural 
resourccs.: 

••) To prt~zr~ draft fnlcmational agrcements 
rclaung ro the conServation o( nature and 
r•itUr•l tcsourcer lf'Jcl lO CftCOUt'IJC EOo 
v~mments to adhcrc to aarccm.ents oncc 
concludcd; 

,.,) Tlol assist s:onmments to improve lhtlr 
legislation rclarinJ to thc «>nservation 

• of nature and narural rcsources: and 
v•il To take any othcr acrion which will promoto 

thc conservation of naiUrc and natural 
IC50UrtCI. 

2- ln ordcr lO givc cfrect to lhc&e objuts JUCN 
shull .11ndert~kc necessary ond •ppropmlc me.uun:a 
:ancJ, an partacuJar, · may: 

ii Otvc supporl to eovernmmtal ond non-p 
ummenral ac:livilies· 

ii) form commissions. co'mmiuees. workiq 
,roups. tosk forces and lhe like· 

ii1) tlold <'Onf<rtn<CS and othcr mcetln&s anel 
. publi>b lhe proccedings 1hercof; 
w) Co<>perote \vilh other bodics• 
11) CoJI~cl, Gn~lyze. interprcr a~d disaemlnatc 

i~rarmialion: 
"i) Pr~o;p~r .. •• publish and distribuce documeals, 

J .. ·&hla:rivc lcxrs, scientir&e studia encl 
ur~ tnrorm>rion: 
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AllTICLI! 11 ........... 
C.t.ll"''oo 

1-Tb: mmob<rs of 11/CH lbaiJ bc: 

I) c.r.,.,., A: 
01) Stotcs; a...S 
I>) .eo-r aacDCia: 

ü) C.tc~ 1!: 
e) Naticnal. __ .....,,.........,tal GIJIIIi

zatiaas: 1Dd 
<I) latcmaDanal ~tal Dr• 

paizalians; 

iü") C.~ttorf C: 
.. ) Alliliatcs: aucl 
n H-uy mcmbc.._ 

2-SIÓ!c membels lhaU bc Sutcs which ae 
IIDtmbcrs of lho Unittd Nations 01' ao:r of ÍIS specializcd 
&JCI>Cics or of lhe I ntcnwiatl&l AIOmic Ent'l)' Ageney 
« partics 10 1hc .sruu~e~ or tbc ·lntcn:aliollal Court 
of Jlllticclthat· haw .aatüicd lhe ·dircctor·e=ral ol 
I~ of. lhclr ~ to ios SUituta.. 

3..:; Govcrament · •JPtC'I. DICIDbcrl• mar "lncludc 
or&anlz.atiool, insritulioal 'aucl, · •whcn ' ·applicoblc, 
_.mmcnt dcpanmcnts, which :·r- pan of rbc 
- ... --.., ... r)". o! :o:'\"tnwnclll ia a Sure. {lhisuno"b:l'riD& 
.lho~ ...me ._...ÍIII ... •iD lhe 'Pf"CdiD& pu•;n:pb) 
wbclher at ··cenuol lncl or, ia tbc euc of a lcdonl 
Srak:, at central or sutc lncl, adllliucd 10 lhis poup. 

·4-Nariaaal JIOI>iD"cramatlll orpa;.at.iaoal mem
'bcrs ohaiJ l>c itwihllians aucl owooiations orpttjud 
withia • Sult '(lhis tcnn un., dto: - ......w.a 
as la ·parqnph '2 ol dois anick). Mmii!Cd 10 lhis 
poup. 

5 -latcmarioOIJ bCU·&~nuwatal oq•aintioa.aJ 
IIIOIIIhcn WIJ l>c lnslirudom aucl IWGc:Wioas "'P' 
Dizod intcmatioftaiJr, admincd 10 lhis poup. 
6-Alfdiatc rncmbcrs lboll b< GrJlanizadom, ins

ritutlons aiMI usoci.ations - wbcthcr orpalzed witbiD 
r S&alt (rl>is tcnn l>avinJ lhe samc .a>UIÚIIjl 11 iD 
p>ro.craph 2 of rhis arliclc) ar iDrerua&iDaally
lldmiucd 10 rhis poup. 

1-'thc acncnJ IISCIDbly .. lha -.darioa 
ol lhe council may coafu bonorary IDCIDbcnlüp oa 
Ar1J lndividllal wba hu mulctccl rw is rndcriaJ 
outstandin& acrvioc iD lhe fi dei ol · coasaYalioa ol 
utun: aiMI 1101urol II:SOWCC$. --• -Srarcs bc<OmC m<mbm lly -if)'ÍIIJ doe: 
dircctc.< J1<11tral ol lheir adhcrcnu 10 lhe Starutcs. 
9-Admissioa Dl eowmmcc1 •atocica. naaiooaJ 

~ftlllli"ntal l'l'l'a,.iraliaM. inl~mation~ non.p 

,,_,C( 
12-Thc council ohaiJ tnodcr a !IICSIIbcr 10 aiiO!bcr 

ICDUP oi111C111bcnbijo Ü in dte oplnion o( a l,_dúrdl 
majotity ol lhe C<>UDCil•that. IIWDber·is incom:clly 
cl=if,.d. Thc mcmbcn ol JUCN &hall lle notificd of 
th: uansf<r ~lhu :wirb lbc z.,.sons.. Jl within lhe 
lhr:c monrl>s lollcwinJ this aatilication an objocrioG 
is IDdJtd lly 1llc ...........,. iD questian . .,.. 117 lii!Othcr 
wrio& mcmbcr. tbc transfer &luU lle ...,bmllw! 10 lho 
~,enn•l · eunnbty for ntificatioo ;by ·• two-lhirdt 
majority of "l**. Qll•117·acb~ca1CJGC7'ol WOiift& --.... 
. 13- Ooly iniilll>en ln CI!ICJDil'' A ar a·_, J100IICiile 

lbc susptlllioa or raci&lioa ol lhe mcmbenhip ol 
............ ia lheir rcspa:rive •catq:oay, llltoul4 lha! 
mcmbcr penislt~~dJ' Yiolatc lhB -obj<crina ·~e~ lanlt 
iD lhcsc S..lula; iD IG)ICCI'of • Sra~ Dl<lllllcr, m:lJ 
.-~ter Sutc ......,...,. maJ mbaUt &uch a proposal 
auc1 any d<cisicm ia rapca ·or a Slallr: mar bc taba 
Gllly 117 Sutc mcrnhas. 

14 - •) N>y proposcd auspeztlioD .,. ~cissicrl of the 
m<mbcnhip of ........... &b.lll bo -= 10 thr 
,.,._;t. By a IWO-IIürdl majoriiJ ol -.a -1. r1>c 
a>utiCil·tDOJ Rqueõl lhe............. ... prcacDJ withia 
tbrec __ lhe- wiiJ la"" DpiuioD ....a.-
la - jllllilicd. 

t) Aifl!t cumÍIIÍDIIhe ..,-mu pracau:4 117 rlte 
mcmbcr, or iD lho obscncc ol IUda ~ tb& 
counciJ 117 a 110'1Hhirtk majoriiJ of ..,... ca& 1D0J 
dcàde 10 infonn lhe IDCIIIbcr ollhe GDUDCil'a iDtcnlica 
10 p!OJX* 10 thc releviDI catcacry ci membcn lha! 
dto: tDCmllcnhip ol lhe mtn1bcr l>c auspcndcd or 

'racindcd. 
c) ar widüa rhn>e IDDOII>s o1 11 .. 110tificaticm or rl>is 

J>~GpDUI rl>c mcmbcr dacs 1101 itúorm lhe diroctor 1..,.. 
rol of its opp:llitiDD, lhe mcmbcr is coasidcrcd "' 
harcr widt<lra••a r._ tDCmilcrsbip ol lhe UniDD. ll 
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--
__,,...... 

n -Oal) C>Cmllcts ;, carqprica A ..,. • .... 

doe ri&bt 10 ··-. . 
11-\\'hmn'Cr .. ., ..... -· ocha.lhoa la. 

..tdpl&choicc ·-· is .10 bc ....... .....- ... atido IV, poriÇOpb 10, O< bJ -ii bellot .,....._. ' 
1: l::ll:l: "• a liiiijlk ... juricy (llftiess othawlst 
lfCdGccl br 1llcse Sutaca) of ellirmam ,_ c..c 
br acb CAI<fCI)' of IIICIIIbct ahiiJ IIII ~ far I 
--. 10 bc wricd; ahucnrjgns ahll1 11111 IIC -.106 
.. - casr. ln a mul1iplc1:hoice cla:lioD lbc 
iaakiazs """'intd by a~Cp~U~C -.aa.of lbc 'WOfà of 
cach caiCJOIJ o!llll bc adckd "' praclucc ooc c • W""" 
nakiJic. .. pr< .. "ril>cd ia lhe IUics o( .... h-c. 

11-Gcwci1IIDCIIIII· • bm llaall !lava WCial 
riJ111s as foU..'I!. 

., Each Swc _.,.,. oball .... ._ __ 

ooc of wbicla IlhoU bc C&CICÜcCI ccllccliwiJ 
bJ lhe lacncJ mtlllbcrs (if UJ);(.- tbac 
Sclll proridcd: .lhis Is cmsj"enf widl tlle 
-.ãmlioa of lhe se- __.; · aod 

t) A&<-. JDel1lbm ,...,. a SraiC tllac is - a 
Swc IIICIDhcr ohoJ1 colloclivdJ •JiaVC .ooc -

20- Noo-fll\enuaetllll ...... ahall havc 'll!dlo& 
riplsuf....,_.t: 

e) Nolioa:J ccpaizational llltlllbcrs ahall cach ho•·• _, 'VOIC: JHO"idcd lhal the total valuc 
o( t!lc -. o( such _...bcrs 1.- ooc 
StoiC sball not eiCCCII ICD p:r ccnl o( lhe 
IOCII Wlin1 riJhu of tbc 111<mbcn 1D tbl 
-.pvt,_tol CaltfOIJ: and 

.• t) b!l:ru~ oreoniuti<xW ~ tHil 
aéh ..... '"" VOI<C. 

IUCN olooll conalll of: 
e) 1J>o ,.,..rol .... ml>ly; 
t) Tbc camcll: 
c) Tbc 'buruu: 
4) Tbc commiuiono: aod • 
I)Tbc ,._ .......... 

l-Tloc fuac~;.,.,s cl W: CO"f'"&l a ... mNJ W!t bc: 
i) To dccl lhe P!U~. of JUCN: 

•11) ~o dcct lhe rCJionol,........aloa; 
iii) .To dcct lhe choim>capf ...,.,.,.;,.,: 
M .To cloct .ouch hooAoa.Y..oli<.m a IUCN u 

11 ....... lpprcprio.!oõ 
y) To ~ lhe ·ccao•al policJ of IUO:: 

·10) To COIWdor .. -' :aPJ!l!M a ....,, lricu:ol 
proJtUD~De;. 

,.;,) To ma!oo JO""''Í-<!a!ioc< 10 aooa-au 
. a,.d Mt~l ~~ !!:~4=-...:! ~ '*"" ... ,.., - n:l_md to ""'ool>jom 

o(.JUCN: 
M) To cletamiae lhe .dou cl11 ..tm: 
ir) To ·IJIPIO'IC cbc ·~ ol. ~ _, 

.. u,..,.tilllrc. frw lhe """t h......,.. """ 
•• ,.lhe aodi ..... ~"" tbe ----"' IUCN: 

,., To llpll0iol1 .cnc. «·.- aoditm: 
aa) ;To pcd- -'> ~ flll!<liom u _, I= 

• .......... 11 "'~~rcu s~, 

·-Tbc -ai --"'1 oholl - trm'1 lb!a1l ,... ln ordi~~ary .... ion. 
5-AD nlroorclinory IICUÔ<ln I!( lhe...,.,.. u I% 1>17 

aboil bc coo.......S: 

.,. if tequcsiCd by at '·lcasl oae-fiflb el 6c 
membcn :of dther··n!qO!J A ar - · 
IJO'J B: or 

.) 11 lhe COUDCil CMMm 11 MCamJ• 

1>- Tbc CO>IDCil lholl, alter -~ sua: !lioas 
ol. IDCIDbcn, determine lhe time -aa4 localia!l 01 CKII 
ordiJw)' ond cxtroordin.ory rcssioD of lho p!llml 
ouembiJ. IAcolions lhoU bc :cl1ttd IIIIIIIC IIII 
.....: ,....,op!oicol rclioM. Thl ded'*t. 11 * 
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CQ\Incil 11 10 timo ond kcotlon oholl bt C0111111unlulod 
10 ahe mcmbc-n of JUCN by the director IC:Dtral, 
wlth 1 1r:a1atin •senda, at l~an nine montha lo adYaDcc 
of cacb 1euion. 

7-Thc rrc<idcnl. lhe re~lonal e<>uncUiort ond lbe 
chalrmcn o conunlnlono oholl bc clccced by lbe 
&enerat as.scmbly. tht mcthod o( elcc;Uon bci.DJ u 
prc.Jcribcd ln tht tt;.-ulations. 

a_, he pruidenl, or li u.e }'ruldcnt'r. rt.queat 
tbe ehainnan o r thc bure.au or one of tht vice.-pruidcotJ 
cf IUCN. ahall takc rhe chair at Js:uions or the 
a:encnt as.scmbl). 
9- 1'hc gonorol assembly oh ali odopt hs own nlles 

o! proccdure. 

Vollng 

10- Tho ch>irman ol lhe general oneuibly may 
rule lhat 1 decision hll bccn nude by on inlormal 
worc. Jf lhe ch01irman th.ínks it necess.ar')· the chainnan 
moy decide lu proceed 10 o lonnal vote ond ohall iJ ao 
reques.tl:d by " l'Otin&: mcmbcr. The proccdure for a 
forrn.>l •·ore oh>ll be ns pro,ided in lhe ruiu o! 
proc:edurc o! thc genoral ossembly. 

Review of dtc.tslons 

11-11 a decision is taken under the./ollowing 
drcumstances: 

•I Whcn less ·lhan h•ll of lhe lotai vo!es o! 
mrmh~rs · in ehher c.&tt~ory ·A or B are 

'ti :eprcscnted D! the tcner.l ~-snmbly; · or 
..,,. b) \~"hen h invo!ves a question noc on lhe •Eenda 
:-:-..··.·.::r. "dinributed to~ .. au. memben bdorc the. 

meeting; 

lhen .. the dceislon shaU be · subject to 'ruspcnsioa. 
Thls : suspension c.my .ocour ii .. , • ET"'l'~ ·o! :c:::b:l"S 
"'prcsenting at lcast on~:·fifth o! lbc tottl vote& ln 
cither c.ategory so requests within lhrcc months of 
mailinJ the minutes re-p:>rting the Cecisions. The 
1n1.11cr aholl then be subjcctto mail ballot in occor~an~ 
•·lth article v 

ARTICLE V 

Mail ballol 

I - AU mauers within the compctcn~ of lhe 
conorol ossembly may bc dccided by mail ballot. 

2- E~tcept as otheTWise provided in lhe-se Slatutea, 
auch a m•il b.tt.tlot will take pla.:e only upoa manera 
ol UtJency on thc request of the councU, or three 
catea:ol)' A m~mbers, or twenty caregoty B membcn. 

l - The ballot lorm •h•ll be dimibuted b7 ro
aistered mail to) aii vori.ng members. Thcrc shaU be 
four "'otins options provided on this (onn: yes. no, 
abst:ain. c.r rercr to thc nexr gcnc:ral ass~mbly. 
4- ücept as othcrv.·ise provided jn r.hese Statutea. 

d.:cisions shall be 1akcn by simplc roajority of votes 
case ln cach c.ate,p;or)' of <votinB .nlcmbcr. ln lhe cvent 
that JJonc or thc opri~ns r!:'ccivcs. lhe rcqui:-:d majoriry, 
1be numer 1'-lall ~ rcferred to the nnt ttneral 
"'"f<'mbr,. 

AkTICL& VI ,._ 
CcmpotUIDft 

I - 'fhc m<mbcn ol lho COW>cU abaU bos 
a) The pr<.~ldcat ol IUCN; 
b) Thrtt counciUort lrom eocb resJ<>a; 
c) Flve c<><>ptcd çeuncWon; 
d) 1he chalrmen o! lhe co<DIIlluiona. 

2- RegiiiiU rc!cmd to ln paraçapb I, b), or lhll 
ortlcle &haU bc: 

o) Alrica; 
b) C.ntrtl 111d South Amrnu: 
c) Norlh Arneriu and lhe Caribbeon; 
d) Eut Asla; 
I) w .. , Asloi 
/1 Australia ond Oceania; 
Jl :East Europc; 
h) We&l Europc. 

.NorniDotions for candidates from a reJion lholl bo 
made by catosory A and .cOieiory li membcn Cro111 
that re&ion in lhe m&Mer prcscribcd in lhe n:gu!otioos. 
States lncludcd ln cach regioo. &hall be psucribcd 
in the regulations.· Not :·mo:c: than .two ~qioaal 
touncillor> shall be lrom ony one St&te. 
l- The c<><>pted · çeunciUers shall bt appoiated 

by thc clected u:emben o! 1he councU 11 1oon as 
practicable aher the lauer's e:ecrion. with due rerard 
10 the need to mainrain an. a;>propriate balance ar 
diversc qua1ifialions, inLerests I.Dd skills on the 
c:ouncil. ln making such appointments t.he cletted 
couaciJiors; shaU ensure that ·lherc b .at le.ast one 
member olthe eouncil from lhe Suto ln whiolt. lUCN 
has hs seat. 
r:-4-'- Nomlnatloiu for .tlle. president or IUCN obaU 

be · rn11de by. tl'lc. cwncii · aiteT ·consióerinr auue.stioos 
mode by lhe .membtro in eaterory. A .and eatc&ory B. 
Nominations · may .olso bt made b7 a pctition •ub
acribed to by ooe-6/th ol the votin' rights ln cither 
category, provided sueh pctition is rcccivcd lt IUCN 
head quamn not le" tban ninei)' dayo prior to the 
opcning o! lhe scneral ommbly. 
5- Nominations for the c:hairman of cach ccm

mission ·•b•ll bc. madc by the coun:il aftcr coa.siderinl 
suggeslions madc .b)' lhe mcmben. iD cate:JOQ' A and 
cotegory B anel by the member> of that commission. 
Not more lhan two ehoirmen ol commissions &hall 
bt . .from ony one Stote. 

·6 -.The e<>uneil ohall oppoinl a depu I)' cbolnnon 
for each comrnission. The depury chairman oC cacb 
commission thatl .cr ln lhe pl•ee oC lhe chairman or 
that con1mission whcnever th11 ehairman is 11nable 
to attcnd a mceting of thc couocU. Thc deputy 
chairman or each corn.mis.sion . m.ay ' also an.end 
mecrings or the c:ouncil at wh.:ch the chaimaa or that 
commisston i1 present and on auch occ.asions he shall 
bt rogarded u on observer withoul .volin{ righn. 
1-Thc president or JUCN, neional counc:iUcrs 

and chainnen or commissions abaU bc e.lecced for • 
rerm cxtending Irem the close of lhe ordinary ecssioft 
ol lhe g<neral &ssembly at ... hich they are clected 
untll lhe close of lhe nut succccdic1 ordinary .... ;on 
ol lhe pener•l assombl7. Thc oe>opscd CQIIncUion •hall 
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be appolntc<l for the rerualn~cr ol ll•e term for wblcb 
tht othcr councUioro en: cl«ted. 
I-The prcaldcnt ol I UCN and any rcponal 

councillor ahall not hold ollice .coo.&<eudvdy for moro 
than two tcrmJ. An ucept1on may be mado ln lha 
cuc o! thc . prttldent :ol IUCN by .dcdolon ol the 
rcnera1 anembJy on lhe rtcommendalion of a two
thlrdo ruajority o! the c..•ncll. /o.n ucertlon fD'J a!oo 
de made for a regional çoundllor -who may &Ontinue: 
ln oDicc for onc more tcrm only · 11 C<>Oplc<l ln 
accordancc with paragraphs J, 'c). and 3 e.bovc. Exc:.ept 
ln auoh a ..,.,, any <:<>Optcd counciUor may bold 
office eonseculivcty for up 10 three terml. 
9-Thc council may fali any vacanclea OD the 

council lhat may ocour for tltc balance o! lhe tcrm 
conccrned, payins duc rcgard 10 ruaintalnlog regional 
reprcsentatiori. 

10-ãhe memben ol the councU ahall exercl.se 
their powm. on beh•ll ol IUCN and notas repn:xeota· 
&ivcs or thcir rnpective Statn or .org"aniz..ltlons. 

!1 - Rcprcscnaatives of intem1tional organiutions 
"'ith which IUCN h" lonnol working rclations abaU 
bavc d't ri'ht lO 1Bend mectings o( the coundl, cxçept 
tl~d seuions as deu:nnined by · the cou.ncil, as 
obsca-veu without -.·oting righlS. 
. 12-Thc Counci1 •h.tll, in re.spect or eaçh tric:oniumJ 
appoint írom •mongn the re1:ional councillon anc!; 
co-opted councillon; the lollowing: 

o) The vicc·presidents .o! IUCN (not to excced 
lour ln number): 

b) .11te trcasurer ol JUCN; 
C') The c:hairman of tht burcau: 
d) Up to five memben ol tht .burcau. 

ll-ln aelccting tbe viec·presldents o! IUCN Iro111 
amongs:l iu number lhe council 5h:111 pay duc 'rcgud 
«• geo~,:raphic.ol rcprc:~ntatiOn. _ 

1-4- !r. t:!:::l::;; :h~ [ü.{lutt~;n. or the bureau fro:n 
anw1igst lts 11umber: tbe "council aboli bave in ·.mind 
lhe ·necd lo ·lnclude persons k.nowlcdgeable .·about 
rinantc, tnana1::ement and public: awareoess. 

IS-The lunclions o( tht oouncll ob.aU .be: 
I) To malte rccommendations to che mcmbero 

of. JUCN. and the general"asscmbly oo 
eny matter relatina co the activities of 
JUCN; 

ii) Wilhin lhe general pollcy :ol IUCN · leld 
down by lhe general assembly, 10 slve 
rulia&• on poliey, 10 delermlne com
plomentary poliey guidelines, and 10 
approvc lhe ·programme o! wcrl< · of 
IUCN; 

Iii). To ~ive and approve lhe report of lhe 
dire<:tor &onerai on lhe activititl ol 
IUCN durin~ tbc pre\<ious year; 1ogether 
whh . an account of L~c recepu and 
.. pediture and a bale~ce abeet as ai lhe 
cnd ol tbe year; 

;.,) To rc:o:ive and approve tbe dra!t progrAnlme 
and budget !~r lhe following year, the 
ptogrammc 1~ be fr•med within lhe 
limits ol the budget; 

•l To repor! lo lhe meo1bero ol IUCN on 
dtciolon• laktn "hõcb m11eriall1 al!eel 
lhe prognnunc or tbe budgel ol IUCN• 

•il To titablioh tucb clwca ol oupportcn oÍ 
J UCN for pt t'I()QI and or&u.lutions rc• 
&u•arly conutb•tl.iua: fundt tncS olhc:r aup. 
port for th< v.orl ol JUCN, as ma1 be 
Wn,idcrcd dt,ln'l;;le:; 

\>ii) 1o perfc.•f"'n \:Jd• -o~tu f•;n~·rions as may 
b~ ror•r,.,,d <>11 I! ly thc gcnenl 
~embl) JI'JJ tl.lv. ~t.HrJIC,, 

Pre<e-1ure 

16- The coundl ,:,411 f'Jeet at kul cace a ye.ar. 
Thc pre.sident may convcn-=: a mecllng or the eouncil 
whencver the presidctll detens it nc~.c•~•ry and 1baU 
do ao ii rcqucatcd by •>n~tl-.ird o! the mcmben ol lhe 
counc:il._ H the prnidcnl for .r.JIJ ruson is ineapable 
o{ conHning 1 IDcelia;E o( tl.1e «.ounci1. the chairman 
o! thc bureau may Uo w in lhé:"~ru-idenl'& "ead. 

J 1 -1he pt'e\ident, or in th: (lrcsident's absence, 
one of t.he "t"icc.prtsidcnb lclcct.:.d L; tho-..e councUion 
pre~ocnl. or the chai•m~tl of tl'.c buruu, sball takc thc 
chair 11 mc:c1ings o( Lhe W\.m\.':iJ. 

18 -1hc ruJes of proi:.edur: or lhe co;.~ncil lbaU 
bt os prucribcd in thc rtsul.tioiu ol IUCN. 

19- A decision conterning 1 m.atlcr which was 
nol on lhe •gcnda o! a mectUlt of thc council mar 
bc 1akh l:.n1e.ss five councili(Jr~ •U.er:daug lhe meetin& 
are_~ opposed or uo1us f yc..__,_c;.ow_Jçi_Uors ~otify thc 
director tcnen\ of ·thcir op;.•JSit!on withia ooe moath 
of tht date Df mallirig Of thc min•.:lC'S 

20- Jo ·exccptiOnal circums!ano:s t_he council m1y 
. teke. mesures Jhat by. Slatuttl AR rruog•tlvc; or thc 
general assembly. ~.lo ·sul' h· u.ses. :tt.e "~'ting incmbers 
o! I UCN oh>ll be 1>0tif.'d r~<'mpd) by 1!13il or lhe 
council's. .c1ion H i!:.'!::.!~:;- :::..U~.:-n1 • 1aajoriry oi the 
\'Otini, membcn R-Sopoodi.ng 'W~rhln sixty c!aY! aignifia 
i h disapproval, tht !'OIJncil's ac:lioa ahoU be suspeaded. 

Votl"'l 

.21- F.....,l wbere lhe•• S~!Uta requift otberwile, 
decision• ol the · c:Ouri:U ahall be wde by a almplo 
majoritj o! the vo~s ust. Eacb mcmbcr o( lhe COIIDCil 
ah.U be entitled to citie-vóte, ond in lhe case o( an 
equalisy ol votes, lhe pr.,.id•.nl ol IUCN, or ln hls 
ebscnce the cMirm•n of the metlin&,. mar ea.st the 
d~idíng vote. 

Proq 

22 -11 unoble lo al1eod a mceting o! lhe COUDcll, 
a councillor · may · empowcr aoothcr council!or by 
wriuen proxy to speak and vole oo bis or ber behall, 
compl)ins with lhe instructions coatalned lo lhe 
mr.ndate. A councUlor .may accept oo more chaA ODC 
proxy. 

AP.TlCLE VIl 

Thc kreiU 

Composition 

I -lhe b"reau shall be con:posed ol: 
•l n. thairm•n or lhe buruu and up to &• 

memben 11prointed ~y tht co;.tntil: 
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., •> •The pnld<nt, 'rice-prcohfcllls an& -
ol JUCN. 

.:... .. J 

2-rr. membcr ollho buruu llaDOblc ... pcrf
alle IUDCiiona ol lhe membcr'a ollice bcca"'" or W 
lalih,. Dr ii lh< rncmbcr dia ar ,...lrns 1bo G8icc, 
tbe couoeU lhal1 arpoinr a I'Cpi•ICCIDCnl from l.mOtll•l 
la mcmbcR ID IC:n< for lhe baiana: ai lhe lcnll 
-.ecmcd. 

F....-

3-' The (UD<Iion ol lhe buruu ohall l>e 10 ld 
oa bchalf ol and under lho aulhoril)' ol lho'touDdl 
l>eiWcea met1in1• of lhe counciJ. 

4-n.e burca~ shaU med alleast 'IWicc each }Cal'. 
1he ruln. of proudun: ol lhe bu.uu ohall bc u 
pracribed in th: rogull:ions of IUCN. 
S-D<cisi.>m cf lhe bun:au ohall bc ma de by a 

rwo--thinb majo:Íf!o' of lhe WMes casr. Ali dec:isioas 
llhlll be mailcd "' "'"'n<il maubcrs wilhin tco cf.tn 
o1 llaYinJ! bccn r.ude. 11 fiYC counc:il membcr1 who 
an: .noc, membcrs DI lhe bun111 adrisc lhe di=ror 
c-raJ·ol-their objeaion .. to lhe 'bU<UII 'dceisloll 
wilhia lhil'l)' d•) • ai ler lhe mailinJ DI lhe dceisioo, 
lhe dccision lhall bc submiued 10 lhe CDIIDCil ar lhe 
na1 COUIICil me<ÚI>J. 1he counciJ shall eilher· appmn: 
,. :.disapp!OYC -lhe bun:aa .dceision: Jf liYC eoanciJ 
JD<mbcts. ,..,.., I1QI Dbjeacd within lhe .lime p!Oiidcd, 
lho;ban:au.deeision bccomrs.cllee&i•c at ance. 

ARTICLE·VIII 

n.-.-
1 -.'Jbc., aencl31 Uler.tbiJ aba!! estobllsfl lho 

C<lll!lll!ssions DI IUCN and dea:llllinc 'lhcir ilbjecliYOI. 
1he .counciJ mar propoac 10 _lhe Jen<ral IISICIIIbl)' lho 
creacion,.'a!xtlition. Or subdirision of.a c:cmmislioD. or 
._....menr of • eommissioa'a objeetiYn.. Thc -a 
IDOJ-esbblisb a l<mporat)' commiiSioa;. peodÍDJ a 
.decisicn ·bJ lhe n<XI <>nlilwJ <'I' acr.acdi!Wy aeDtnl 
:.....m.~,._,nMdcd lha! iii ilbjeeliYcs !!o- -.oaeb 
oa ·lbmc o1 an emriDa · COIIU1IiuioD. .• 

2 -Thc · n:::nbers . ol cach OOIIIII)issioll ohaiJ bc 
oppointed ia ·rb< mannor pcscribed ia lhe _rqu)alioos 
oi.IUCN. 

3 - Commi11ions ma, desi~D~IC thcir owa oll"JCerS 
(Diher lhan chairmcn and depury chzUmeo) u pto
'rided.in lhe r<õUlllions ol IUCN. 

4 - Tht ori~nizalion and funcrioris ol lhe c:oro-: 
"'*ssions sllall be •• pmcribed in lhe ~<JU)aliom 
ol JUCN. 
· 5- 'fb: cb•innan of eaeh commissiOD ohaiJ preseal 

• repon 11 u:h ordi!WJ ...,ioa ol lhe acoeral .,. 
::c:mbiJ. 

AltTICU IX 

lhe "'actor 11"81* ............ ........, 

I - "l Th: direciDt' iene rol ohall bc lhe chid' a. 
cutiwe ol lUCI'. 

h) Til< di,.:.or g<neral sloall be _respoça'ble 10 lha 
ccuncil a:>d t> 1he burcau aclin.t on thcir bchalf for IIII 
eft'tetiYC imr•,.-.entocion o! the P'>liCJ ol IUCN. 

d The direcloo: acncnl ahalf be raponsl!lle lw 111e 
financn lod OCIOOUniÜif ol lU~. 

2....., 1bc dirutor ,..,.raJ o!WI bc lpjiOI.Dled ~ lbo 
CDUDCil·lDI' e pericd ol ""' """'c. thaa llno ,un 
(whicla appoinlmenl ma)' bc renewedl oo auch lcrt110 
and condiciona u ..,.., be delernúoo:ocl by lho counc11 
aod !tel fonh L'l • conll'aeL 
. ·l-The din:el« J<DCD1 or hls .repruenlali .. mar 
bc praent without power 10 :YCMe -at lhe m.air.p ol 
lhe:Jen<ral:..,.mbly, lhe counciJ, lhe bu..._v, lhe 
eocnmissions aod ""' commiiiCU "" I'OUP' ol ... , 
ol.lhcac orpns,and dWJ bc entidcd 10 speú. 

-4 -.Thc di.....,.. a<n<raJ sllall •PI"'int lhe li ali' of 
lhe accn:lariat ln ·ec:eordanoe -witb au.ff rulca formu
Joted .bJ.Ihe_.dinctor Jen<ral and appiOYCd 1>1 lhe 
cocmeil. clbc Jtalf ohaiJ bc oelceled on as wiclc • ,._ 
csraphical ·l>uis as possible. and lhen: wU 1>e 110 
d:scriminstioa hcc.awe ol noe. '" or cru.c!. 
S- ln lhe performanco: ol lhcir duci••· lhe din:c. 

oor •,Jen<raliand lho . alaff ahdl ""' ~c:et o:- roaiYe 
inslruclions. from ·&nJ aulhoriiJ ut:mal lD JUCN. 
They , ... n rtfrain from any aerion inc.ompatibJe wir1a 
1hcir positio:\ :as ~tafl membcrs of an inlemational 
Df!!IDÍZIIion. Each membcr ol IUCN 11Wl mpea the 
e:.c:lusiYCIJ intemational choraea:r ol lhe mpoosj. 
bifiries of lhe din:etor ,....m aod L'>e 1111!, and not 
ae::Jr. to inOuence lhom iD -lhe .disci!Orac ol lheir ..,. 
sponsibiliaics.• 
.,.6- Tbo din:c10< .J<O<nl ahall. u;h JW' aubmil 

10 ,lhe ar.mcil a .ftport lia .t&c: octivitin ol JUCN 
durin,- .lhe prniou'l_,JW', lOJelhcr "'ilh aa ICCOWII 
of • ..l~ RCeÍpll ·and CxpendiiUre and I baJanee lhcel 
n ai III: cnd ol lhe JC&r. Whcn a['ptOYCd bJ the 
c:IUIIdJ lhis rcport siWI bc aenl. to lhe membets. 
7-1bc dim:tor teaeral wU prepan: for pre.enta

tioa lo caclo ordina17 1011ion oDf lhe senenl wcmbly 
a repon oa lho wort of IUCN siDce lhe wr Jm<ral 
1isemDiy: The n:pon Wü bc: · aUinu.i,ic.& ~i .:-.., ..:i•w
IDr -Jellc:nl to""" eouncil aad l'n:IC:Died tO lhe J<D<l31 
~mbly.wirh~sucb,a>aiiiiC!liS''81 lhe OOIIDciJ """7 
decide 10 mãe. 

ARnCLE'X -1-Thc income ol JUCN may bc deriY<d (tOm: 

"' M:mbc:rship ducs ol Sur. memhen, rraded 
ac:cordir.r 10 lhe 1iu of lhe populalion 
of lhe Slalc c:oaec:raed and IIS 11.11ioaal 
iõiCOIIle: 

b) Mrmbcrs!úp ducs ol olher members; 
c) Gnnts, dona riem aod pa)lll<DIS i.D • support 

ol IUCN; 
d) Relllnls lroao iaYCSimCI>U and seniceo. 

2- Thc clinaor JeOCral ahaU submlt 1t1 cach or
dinary aession ol lhe aeotn1 .... mbl) for appcoval 
1 dralr lriennial PI'OJRIIIIIIC ud lhe estimai .. ol i.,. 
coa: and apendihlft for lhe De<' o:rieoruum. lhe 
pro:;ranu. aod lhe ariai&Wi eo'i>c ·'>1ed, •ocether 
witb lho -Is ol lhe CI'OISu:er and lhe t<JUncil, 
tluJini lhe - ol lho dlaeusll"" oa the esW..rea. 
lhe lltOIUflf IUJ M)aa IIII Úll:."ial &I'OCIIC!s 1t1 llJ7 
J1N11C11H lllfndolt. 

- J.,.. .The """" ...,.,., lha!! sublllir eaeh ,..r 
to the IOU1IIIt for a,.....ll 111 a:>:~ual buds•• b .. ed 
IIII "1'-ln fll 1- and t>;-tndicun: witb duc. 
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rr(lanl 10 lhe "oudillc app<Oft<l· 117 lho 1eocral .. ,... 
blf; hc lllall Ucp lhe - .... """"" .., -
f-.c:m c•...-. aad Gl olpl6cant nrlallono f.
prt<lict..S -.·Hc wlll, lf -...ar)', oubmlt, la 
apccmcat wltb lhe .......,..., • .., ~ INdacta·ID 
tbc _, ... a. 

4-Tbc diRcll>r ........ oball ...... ,_ ..... -
cura~~:·oc-nu 10 bc bpl ol aU _.... RCd...S 
aad.upc.,dcd b7 IUCH and ohaU bc -~ for 
lhe coaiiOI of aU 'aucb 1nc<.e aad • upc:ndbun' · la 
-....- wtdnbc buda<t. 
5-Tbc KCOURIS of IUCN ohall bc •.nomlocd 

cocb ,.ar. bJ·.Ihe au4itori aJIIIOÕDICd .IJy lhe aeoera1 
ISStiDbiJ '"'""" ·will 111bmil I WriHCD rcporl' to lha 
_,ncil. Tbc _,ncil obaU cumi110 lhe audillln' rrpon 
..... 810ke n:CGCanlell4atia111 ......... 10 lhe -.nbcn. 
Tbc au4iron shlll submit 10 cacb ordiDII)' IICUiao ol 
lhe J<ftCrol .usembiJ a ·oamoficlaled n:porl CIG lhe 
-...mu oliUCN fac lhe lricnnium. 

6-Tbc di..dor acnenl &11111 llave lhe powcr 10 
ICCtpl paRIS. dooatõons ond Olbcr poJDIOIIIS DD bc
half ol IUCN, subjcct to II>J IDUNc:rion bJ lhe 
couocil. 

Alt.nCLE XI 

IXIonloi-

Tbc director aoncrol, wilh lhe asreemeat of lhe 
-.na1 •. m>.J .. lablish .ÍD lhe name ol JUCN appco
prd:le v.;ortiaJ rdations with &OYCmmcnas- and oqtan
iJitlOI'Is.· .,.hcthtr nationa1 ·or ·intemationa1. pci'D" 
mentzl rx .non·pemmmtal anel &hall rrpor1 oucb 
O<tÕOCis 10 "lhe membcr1 ond 10 lhe followiDJ &CJICfÜ 
811C811>1J. 

ARTICLE XII -... 
.An i'arormalion buDeti~ •ohail bc publi>bed perfoc1- ~ 

lcall)' ia shc dlicial Janguap ol IUCN ond cúallaled 
:: ::!! .:r.c~u.·.h .n.:ü KrYC as a .mean of .pJ"CYid. 
inl lhe mcmbcn with iDformation 011 lhe acriribes 
.r IUCN anel 011 other aspccts o( lhe coascrvarioll 
ol nature and na1unt raoun:es. Ir 1balJ bc uscc1 as 
a mcaa ol prDIIJQiinc lhe objcas o( JUCN. 

Alt.nCLE XIII -Swiaerlancl is lhe ... , ol lhe UDioa. 

·"Ait.nCLE XIV _..._ 
Tbc ollicial languap ol IUCN are Ea~ aad 

Fn:acb. 

ARnCLEXV 

Laa&l-

I -IUCN is on association <St.lblished pursuaol 
to artid< 60 of !h< Swisl Ciril Co&. and th<rdore 
the lc,:1lly bindint: provisions of this Cod.C' GllVcminS: 
•~soc:i.aaions •PF1y 10 JUCN and in parricu1u ani-
cles 65 m. 6S. 75 and 77. 

2- Th< dar<etor gen<nl with lhe c.onscnt of lhe 
council has rhc •uthority to takc che •ppropri.ak ncpt 

10 oblaln. ln IWJO'ola- wilh ,..,: laws d ~ ~ 
la wbicb IUCII lo eco w~nalte ecti~:.:..,, iuch kalil 
IIIIUI 01 -7 be _,.IJ lo) "-511)' Wt ~ ~ 
liwllia. 

.... llc•• 
1 - Tbe ccunc~ aboli adopt anel maJ IJDal.d lhe 

n:aulaliona. Tbc n:platiolll &haU CDGiorm to lhetc 
Statul<l. anel ndther limlt 11101' c•pand· lhe powcrs 
o( ·lhe IIICIIlhen .co uerciae CDnuol DD ODJ IMIII:f 
rcquir..S·bJ tbcsc Statuln or-lhe authoriiJ t:Oftlcncd 
by tbcsc Stotuln upon lhe council or diRctor JOIICTII. 
:t-AnJ n:platioll or amcndment to a replallool 

allall bc communicall:~ to lhe IIICrahen as 10011 u 
pouiblc aftcr it is made. 

3 ""7 A. member may ~slt lhe council lo rcv1cw a 
rcgulatioll. ·A regul>tion oboll bc consideml bJ lhe 
,.neral assembly ai lhe· ,.quest o( a ,otinc fiiCmbu. 

ARTICI.LXVII 

I -'The ccuneil &holl consider any amendmml 11> 
lhesc "Statulos proposed br a member ol IUCN, p~ 
vited tbat . ir is rc<e:ived · by. the otORtariat 1101 Jw 
th:~n~ tbin) :d:ays_ prior .co·lhc .regul2r meerin1 of thc 
council ;n lhe year prccedin& an ordinary or cxtraor· 
din:lry .cnion ·ot the scneral. •ncmbly~ 'The mcmbtr 
proposinc ouch omendmcal""&hall· be noti6ccl of lhe 
council"& decision.. ln lhe c.aK c( :a favourable cled
aioll by tbc council. lhe procedurc prescribcd ln per
·llr•ph 2 bclo\"1 shall apply. 

2-The council may propo11: amendrneniS to thcse 
Statule&. Sucb pl't>flOSOis·&haU·be communicat..S 11> 
lhe m.-mhen ol IUCN by. tbc director JCn<rol -
b~ llwl · four .monrhs prior 10 an ordinary or CJ:traM• 
t.iuoal') "SCSSioõJ OÍ 1M: fCDeral 'AS!-m!b)J. 

3 :.:..:,"bc • direetor &enenl 'sball communicate "to·lhe 
JDCmbers .any amendments 'to .tbcse Statutes J.'f'OIIOSO'I 
in a r'<qutsl subscribecl to by 11uu J:ltll'lhen ln cal· 
il:t.OI"J A .O< 1wenty mcmher1 in catcgorr B; providecl 
lha! sucb a proposal is rtccived not less than &ix moaths 
priot" to àn O<dinaiJ Dr "CXIIIO~inary I<S\ÍOI\ of lhe 
,..,era! asscmbly. Such communicalion &llaU includc 
lhe c.plar,.lillnS" ôf ·lhe authon of the propooal IUid 
any commcnts ol'the council. 
4-Amenclments proposcd in accordance wilh poro 

epophs 2 .ar.d 3 above · &llall be coasidm:d by lhe 
r.ener>l'..,.mbiJ ar.d &boll beeotac dlectivc iznme. 
di;:cly. up:IR re-.iwing· 'o rwc>lhinls majoriiJ wte la 
~acb c:atc'-C='f •r • JC'Dera.1 assembty~ 
5-Whenever lhe Sratulcs ol I UCN UJ asnend..S, 

anel thc functicns ol vorious wsling orpns ol IUCN 
are alfecled, lhe· cxisting · organs shaU CAir)' out lhe 
ncw tlutics under tbc amendec! St•IU!cs during any 
lran>iti<>A pcriod ocasioncd by lhe amer.dments: 

AI!.Tict[ XVIII 

Dlsrooi...:OO 

I - 1ne ~encra1 1uembly ma~ or.l)· resolve on lhe 
dinolulion o( IUCN Cll the b:!.Si'5 or e wriuen motion 
10 be senc to all lhe rn.:m~."'S .et lt.:Ut threc moaths 

' r 
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bcforc tht subminion CJl lhe f'-"loolutiou· lo du: t:cneul 
auembt,. ·Adoption ol ahi' rcs.oh1tion rc:qulrca • m•· 
)olllr o( 1hree-quarrcra ol ali lhe memben ln oal• 
OJOroU A ond B. 

2-·Upon dissolullon the amiS ol JUCN maU .bc 
&l .. n lo World Wildlile Fund. 

ARTICLE XIX 

lnle,...ll.llon 

The Clljllish and lrcnch vmioM .or ·lh .. e S1a1u1e4 
ihall N cquolly oulhcnlic. 

UNIAO INTERN,CION~l 
PAU A CONSERVAÇI.D DA NATUREZA 

[ DOS miS R[CURSDS 

E1t1tutos revistos pela au.emblela .geral 
na cua u.• ceuio 

(Ashkhlbid, URSS, 4 da Outubro d• 1878) 

EBTATUTCS 

Prdrubulo ., 

Por con1ervaçio da natureza c .dos 5eus rccunos 
entende-se a defesa c a resrio do mundo vivo, meio 
1111ura! do ;.homem '!C :dos ··recurscs~.-rçnovivci:s1 da 
Terra:.:... base de roda a civilização. t: .. --:-•J1f• ; .. •.•: •.. 

As' bcleus naturais·coasdruem .uma~das .-fon~e.s de 
.Jnsplra>Jo da vida ocspirirual o~ :quadro .indispensável 
•o o]Uer.- que · IC 1:0mou necudril> por ,via .de ._uma 
"CXis:~neia c.ada •vez. mais mec..ni.z.lda. «n•.··.L -:i 
!.·~ \1. c::.;:::.~:fe .~.!. .::.rl~~;!o- •!:O::~'.!~t :!!:=~·e-=: ! i ~;~-:o
bena de meios cada vez mau ciic:ucs de c1piÇ)raçio d~ 
rccunos narurais. Nestas condi~l5es, o solo, as 'guas, 
•• florestas e a veaetaçio no seu conjunto, & fauna, 
cs s(dos narura'- ainda intactos .e •as paisagens :carac· 
ltrfsticas do de uma imponincia 'Ítal_.sob os pontos 
de vista económico. social. educ:arivo .e ·cultural. 

O progressivo dcpaupt!'l!hemo dos «recursos natu· 
nls 'Íirrasta .jneviravelmcnte:um abe.ixamento do nível 
de Vida da hwnanidad~. Todavia, aó .caso dos recur· 
101 renov4vcis, cs·rl'tcndCncht 'nio·E, ~necesSJiriame!'té, 
lirevcrsfvcl, se o homem tomar p1enamcnle c:onsc:lén
cia da sua estreiu dependCncaa perante aqueles recur· 
lOS· c ae ele reconhecer 1 ne,essidade de os preservar 
C eerir C!c.modo I lom~OEIZ' I ~,·o progresso e a 
prosperidade do Mundo. 

A protecção r a conser\'.aç3v da. natureza c d.os 
seus recursos RVCSlCI'D uma imporr.inci&-csscncial para 
todos os povos, peJo que u.ma. organiza;ão .intemacio
aal que c dedique esscncia!~emc •~·tais ·fins. ~ode:' 
pratar um auxnio c6caz aos a;o\'crnos. l Organwçao 
das Nzções · Unid.u c is su:as instituiç&s cspc:dali· 
udas. ·bem como a outrli org:aniuçõcs que nele 
estejam lntcresud.n. 

Desce modo. os co,·cmos, os serviços públicos. org•· 
atzações. instituições c a.ssxiaçSes interessados nestes 
assuntos. rcunidO'J cm Fvnt.:tinebleau. ern 5 dt Outubro 
do. 19"'8· criaram uma Uni:~. •ctuiifmcntc. designada 
pelo nome de Uni,io ln1cmxion.aJ para a Conservação 

da Nalurcu c doe Sc""c Recur501. que acri ac:ianrc• 
d .. ip~ada por UJÇ!I! c I Ralda poloo IC&uinloa E111• 
lUtO&: 

AkTIOO I 

O.J-· 
I-A Unilo Jnremaelonal pura 1 Conscrvaçlo da 

Naturcz.a c dos Scua ~ RetutiOI viu os objc:clivos 
ICJUintcs: 

I) Encorajar • raollilar I C()()peraçio entre os 
eovcrnos, •• orsaniuçOc:s na.çionais c ill· 
tcmacJonala e as pessoas Jnzeressada.s na 

·c:onscrvaç.lo .da naturcu c dos rctuno~; 
fi),favoreccr, por ·lodo .o .mundo, as mc.did.u, 

naçionail e J,ntem•cionais, em prol da ton~ 
ter\',a,io .. ela oatureu c dos aeus recursos: 

iii) Fomentar •a .:lnvestiaaçlo .cienziiica relatín 
' conservaçio da natureza c dos nus rc· 
eunos; contribuir ])lira a difus3o de irúc:· 
maçia ·acbre •aquela .investigação; 

1.,) Apoiar·,a·:cduc•çio c ·•·Jaraa difus:io das 
infon:na;6es .rerc-rcntcs l conservação da 
narurtza c .dos aeus rceuriOJi e incenrhrz:-, 
por ~u•isquer outros meios. a stnsibilin· 
çio do público A COMcrvaçio da narurczi 
c dos •cus recursos: 

v)";Elaborar projectos. de aoon!os lnlemaoionais 
cobre .a conservatio da natureza C' dos aeus 
reCW'Sos ~~ incilar os governos 1 adcrirec 
aos ·acordos -j4 ·cx.istcnics: 

11i) Ajudu ;os ·sovemos 1 melhorarem a sua le· 
J •• Bis!•çio !2lO clomlnio ·do . consern;io da 

natureza c dos. ·eus recursos:· e 
vir) .. .Adoptar. quaisquer. -outru:medidas. auscepti· 

veis de Javorcçcrcm a .~rvaçio da n&· 
tureza. c .dos seus tecunos. 

:! - P::::. ::;::;,:::· :-:::.: cbJ-::.:~'füio • t:JCN l~~tu•z• 
as .mechdas nccess4rias c, .nomeadamente, poder': 

i) Man1er .. ctividades eovermmc:ntais c nlo 
governamentais: 

il) Formof'"'CCtnissóes. comit~s. zrupos de tra
balho, grupos d: esrudo c ourro< grupos 
aimilarcs: 

i;,) ·Promover conferências c outras reunj6es e 
publicar as actas delas resultantes; 

i.,) Cooperar com outros organismos: · 
v) Proceder· ' Tecofba, ·anJ:lise. interprellçlet -t 

difusão õas informações: _ 
vi) Elaborar, publicar c distribuir document.,s. 

textos ·legislativos. esrudos científicos t ou· 
tras infonnações; 

"Vii) 'Fonnul~!. e difundir tomadas de posiçio: e 
VÍÜ) lnu:fVir junlo dos gonmos c dos organiJf::i)S 

inlemadonais. 

ARTIOO 11 

M•tnbroa 

C•t•gorfu 

I -Os membros da UICN slo: 
i) Catc;oria A: 

cr) Esrodoc; e 
b) Oreanismos de dirciro público; 
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1/) c ••••• , •• 11: 
t) Oraanlnç&o naclonaia nlo aovcrno· 

rncntall: c 
o{) Organluç&a lntematlonal• nlo ao

wcrnamenltls; 

iii) Calc&oria C: 
') Me mbros''filiados: e 
ll Membros de honra. 

2 - Os J:stados rncmbroc slo aquele• que 110· Dltm• 
bro• da Organluçio das Naç&a Unldu, de uma du 
lUIS lnltituiç6ea cop<eiali.udas, ·da ·Aa~ncla Interna· 
cional da Energia Atómica ou parm do Estatuto do 
Tribunal Internacional . de )ulllça c que notUicaram 
o ~irector-geral d• UICN da sua odeoio aos Eat.aru!OI. 
3-Os organismQs de direito p6btico membros da 

UICN podem comprunder 'Organlsii>OS e ln.stiruiçO.S 
c. cvt-ntuatmentt. departamento! ministeriais depcn· 
dentes do aparrlho ·de Eaudo (rrveatindo· cale termo 
o mesmo sentido que lhe lol·atribufdo no p""gralo 
pttccdcntc). se-j• ao nlve1 central ou. federal, seja ao 
ninl de estados federados, que do .admitidos ne~to. 
srupo. 

4- As organizaç&s nacionais nlo govemamentaio 
membros da UI CN do os instiruiç6<1 c associações 
nlr:> J!OVcmam~ntais organizl\das no 1eio·de um·Estado 
(rcvcst'-ndo ·tstc ·tcnno ·o. mesmo· sentido Que lhe é 
atribui do r.o f 7.• des1c artigo) admiridas neste grupo. 

5- A' OrJ::ant.u~m inltrnacionJis nio govemamen
ltls membros da UJCN •5o as institpiçbc:s e associa .. 
çõcs ·nlo•govemamcnlais.organizadas·a nfvel interna .. 
clonu1 admitidas ·nesle · gnrpo. 'J -:... n•.,:••• .. 
·• 6- O• ·membros ·.filio dos ·o lo ;as • organizaç6<1; ÍDS· 

tttuições ·c-associações--.organizadas no.1eio ele um 
Estado (re.,cstindo .este :letme':o ·mamo Jstntido atri· 
buic!o no § 2 .• deste artigo) ou ao nível intcmacio
;.;1;..:.:. ·.t~milid.;.s r.c;" &rwpv. 

7 -A assembleia geral,. por recomendaçio· do COD

sdbo,. poderA .. conferir 1 qualidade .d~. membro de 
honro· a qt.:a:qu.:r pcsso:a !isica ~uc .. te~a preslado, 
ou preste. r-=lcvantes iC'rviços no domfNO da conser
Vt:Cio d:a natureza ou .dos recursos. 

AdmluiO 

8-Os Esiodos tomor·se-lo membros modiontc 
hC'Cifteaçlo da sua adesão aos Es11tutos, apresentada 
ao director-geral. 
9- A :t:dmisslo de organismos de d.ireilo p6blico, 

de Oõgsniz..:t~s .nacionais ,nio &overnamentais e de 
rr.~mb:-c:; fil.:~dO'S exiee uma decisão do conselho. que 
dc•cr! ,,, to:nado p:la msloria de dois terços. Qual· 
qu:r pcdiclo de ~dmiss!io a um dos grupos, bem como 
~ prQvo de que o roquen:nte reúne 1CO<ldiçõea para 
•:r admit:c!o nele. ser~ enviados a todos 01 membros 
da U!CN qL'C t!'nhem direhr ·de voto l meses antes 
do '"' errccioçõ~ pcl~ conselho; em ca<o de objecçlo 
c!t: q!Jclquer rn:mbro, no ,:ozo do dli"C'ito de voto, 
IÇi"C:;cnt:ada dur61nte esse prezo. seri o- pedido aproo 
\~do p!!b cs~mblei• geral. reta maioria de dois terçoc 
(lcs rncm~ros de c1da catctcorla. As objecç6es 16 pode-
río incidir lõ)bre a insuficié:ncia do interesse da ora:•· 
ni:uçiio c01r.did.ata J·el3tivamc:nk la c.onser\'8çio da na· 
turcz• c dcs •~us ncursos, ou 10bre. cveorua.ls confli101 
d: lnh!w..~:C• oo ainda oobre o srupo escolhido. 

I (I·- N;., obtome Ls cli•l'<J&Içl>ca rio par,gralo an
terior, quando um Ellado pedir a admlnlo de qual· 
quer orr.oni•mo de direito p6blico depmdenle da 
tldmi:·Ji:;tuçfio ccntnl ou federal dene mnmo E1tado, 
ter' aquele odmhido como organlomo de direito p6· 
bfi<O. 

I I - Apen:.~ poderio ser admitidos como membros 
da UICN o: organismo\ cujA:; finalidades c activid•du 
niio colidom com os objccrivos daquela. Só poderio 
1tr edmitidos como organiuçõea nacionais membros 
ou. oreaniuçõcs lntcm1cionaia membros os organis· 
mos que dediquem substancial interesse l conserv•çlo 
da natureza c dos seus recursQI. 

'franeferlncla 

12 - Se o conselho, reunido na maioria de dois 
terços. entender que \Jm membro est6 clfts!ificado in· 
conectamcnle, transferi-le>' para o grupo adequado. 
A tro'!sfer!:ncia. bem como 101 ·seus· mt'tivos. 1erio 
comuntc11dos aos membros da 4JICN. No caso de, 
der.tro do prazo de 3 meses a panir dessa notific:açlio, 
aer fcrmul:ld1 qc-''quer objetçio • transrnt:ncia. pelo 
rrcmbro em. uusa ou por qul\lquer ourro 1 quem 
1nis11 (' dirtil(' de voto, a transrer!:neia 1eri sUbriletida 
A op,ova~~o da a<sembleia gerai, a qual ae pronunciar. 
aobrt o assunto, por uma maioria"de dois 1erços dos 
sufr,gios upressos por.,cada categoria de membros. 

Su1p1na1o • ••c:luelo 

13-Apenas· um membro ·.das ~1:1.tegoria A ou 8 
poder& propOr " suspenslo ou . • exelusio de outro 
membro da mesma caregorla;•por rviolaçio persistente 
doo objectivos ·fixados pelo:: 'EstatuiOL Toda•ln. no. 
caso de um Estado membro;,.ol •proposra só f'('(!<r( 
provit' doutro Estado 1ncmbro •e qualquer decisio na 
maltril 10 poder& ser tOm1da pelos n:star.t:: E:;u:.d:~~s 
membros. 

14: 

•> Qualquer proposto ck .auspe~lo ou d~ exclu· 
1io deveri aer apresentada ao conselho, o 
qual, pela maioria de dois terços de culrl· 
Jios uprcssoa, poder& pedir ao membro cm 
causa que, dentro .do pruo ·de 3 meses, 
uponha os ru6cs pelas quais, em seu tn• 
tender, tal medida .ae nlo juslifica; 

6) Depois de ponderar m: argumentos do membro 
em quesrio ou na falta destes o conselho 
poder-fi decidir, por maioria de dois .terços 
dos suf"gios expressoc, que o membro re
ferido 1eia Informado da lntenç.io do c:on· 
aclho de' propor l ·categoria e qu• aquele 
penencc que oejam tomadas medidas de 
suspcnslo ou de ex.cluslo a ltu respeito~ 

~) Se, no pruo de .3 m..., depois de ser noli· 
ficado dc&sa proposta, o membro em causa 
nlo se tiver manifestado c.ontr• ela jl.lftto 
do director·aeral, considerar-se-i que ele se 
retirou da União. Se o membro cm questlo. 
contestar a proposta. er' cata IY.bmetida 
aos membros votantes da mesma cateaoria 
do interc.ssado, Juntamente com os arp 
mentol deste, pan tuc H pronunciem 
a tal respeito duranlc a assembleia geral · 
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. HJ.ulntr, 1rndo • dccU.Ip 1om•d• J'Of maio
tia lk dois KI'ÇOI cSot ncmbrw prcK111CI 

........ ...soo. .. __ .... _ ... , ..... 
IS- Ao quotiu;Ou doo .,.mbra~ clcvcrlo oer pa-_ 

'"' o portir de 1 de Janeln> de cado ano. O nerclelo 
de direito dr \'0(0 de qualqua membro acd eutpcruo. 
lp110 J4C•o. ae •. quotiuç.lo daquele Ulinr alr.,.•da 
J 11110. Qvaado o quotizoçlo de um mcmbr~ c•uvcr 
atrasada 2 anos o 1ssunto Kri lendo • consulcnçlo 
do .....,.bleia Íerol, o quol poder' decidir que Hjam 
suapm101 todoc Ol"'dirl.!to&: do membro •cm causa. 
Elias mc<lidu do 1t11pcnslo HriD leYanuclu K o 
dilO ~~~tml?ro papr o .IOU.lidode éu quotizoç6cs at1. ·- -J6-Quolqucr membn> poder' retirar ... cm qud-
qucr lniJ<DCiliO do UICN desde qve .. ; .. o clin:CIOI' 
-soro!. por escrito, da ova dccisio Um membro que 
&e abs1c filo 1m dircilo .» rc.eraho!so das· quotãza. 
ela cujo pa&ammlo lcah• 1ido feitO. '?~lqucr me~ 
ltro que ae retire nlo poderA Hr odaúudo -de -. 
o Jlio Hf que tcaho 10tisfcito O piCIIDCDIO de·todU 
u quo~ que esuV&III cm divido 110 IIIOIDCftto 
ela 1110 uldo do UJCN. 

OU.IIotlo-

J7--'Apcnu "OS membroo clu catrJOriq-A c Jlp 
um do direito ele -'WOIO. · 
~-11-'Sauprc -que ae-proccda•ao·,.rJto!formal'pn
\'isto aO aniso tv. f to.•.-aem Hr·dur•ate uma elciçio. 
por csa>lba ·m&ltipla ou..., procrdo ·lO cscrutlnio-por 
conc.spoodeucia •prcristo-·DO aró&O •··'•• .. dopçio do 
quolqucr IIIOÇio dcpCDdcr' -'da -IIIIÍOIÍII ~oim"pfcs •dos 
-salr6pis,...prcssoo -por 'Cada -uma•tas·i:atraorias·dc 
memh~:·fl! !~~~~ .~.!: ===t;:·C::..üôi ~ooafr-'aiü.i.. 
NODD& 'delçlo ele acolha mt!Jiipl&.'Of"'NJIOS obtidoo 
por '-.tiJCID ·aeporada dos·- de -toda• cm..,.;. 
aer1o mmidos para ·formarem ""' fl'llpo _ Cillmbioado. 
tal ccmo estl prnboo.ao·rcr•....,.to'·iDtcrDO do 
aSS<mblda Jcrd. 
· dt-Os IDCIIIbroo IO"Cft""""Diois •excrcaio o -
... ircito de YOto aeJUildo -.s JDD<1a1i41da lCJ'IÍniCS: 

•> c..ta Estaclo IDCIIIbro. trm dndro • .l . 90101. 
· dnaJdo um deles ser .. trcldõ colccti

IIICOIC pelos 'OfJCJÜtiiiOI dr .direitO p6blico 
desse Es!ac!l) que rara~~ WDI>lm -membroo 
(oe 01 bou>cr), desde que ral Hjo ~
A a~~~~tiNiçlo elo EsLodo om caasa: 

6) Os oraaaisllloa ele dilãlll público, ,membros 
do UJCN, de ""' Estado que o Dio .. ja, 
l&D diJdiO. COicniYUILCDtr. a 11111 'IDIO. 

20- Os IIICmbRll Dio &Ovcnw~~tat.lls cxera:rio o 
1C11 din:lro de YOIO arJUildo U HJ'IÍDI ... aiodalidodca: 

., ,. orpalzapl)cs uc~atto• mcmb- : dilp.5cm 
de J YOto cado llmll: ao cot.lllto. o ulcw 
IOC&I doo - coocedicl01 aoa mcmbroo 
dCIIO catcJOria, ori&ia'rioo 1lo - EI
rado, Dio poder' ultrapassar 10 '11> do 116-
mcro rotai de YDL'll coa;cdicloo aoa .....,.. 
!>roo da cstel'>ria Di.> ,.,-cnnmcow; 

•J) Aa CNJ•nw;lice latorNclonai• .umo"" Jcrlct 
dJrdiO. a ~ ~ CAdl UE'.IIIú~ 

AllTI!lO III c;...., __ 
A ·uJCN é corutitulda: 

a) -rela aacmblcla acrol: 
6) Pelo conocl!>o; 

·"c) P<llo a•bint~e: 
4) Pelas CllllllW(Ica: 
"t) ·Pelo diroct~r-tcraL 

.U.TIGO N 

A •n nlbl ... ..,.r 
~çlo 

I-A aOCIDblcia ,.rol, que I o 6'1!i0 IUÍI elcYido 
c_,cpdo do politica da UICN, I compoola pcloa 
dcJcpdos, cJeridaJDCDf& mandotadc» pelos ==L
ela UICN. 

2 -O coruelho pode conYidar para o &SSelllblda 
acraJ -obscrtadorcs, que aio rcrio direito a vo:o. 

hnç6M 

3-Sio IUDÇ6cs da ......... leio acrol: 
4-"" i) EkiU O prcoldeo.tc-ela •UICN: 

ii) ElciU os consclhcircs -nJioD&Is; 
iii) Iqcr os _ prctidcntcs -.dao CGmiss6cs; 
I•) ElcJcr •• os -mcmbn>s ,honor,rios do UICN. 

• '!: .que ~ntenda .por .converúeutes: 
1') Dctcrmillar a politica .1erol,ela UICN; 
") Eulllirw c aprovar.o projcciO de ,.,..

,trienal: 
I'Ú) far.cr n<:OIIICI>daçiics ao Govcmo, Irem """"' 

· b DrJir.i:aç&:a • :;.;.;loouols e IDI&macio
aail, oobr~ qualquer IISSUilto ftlaciaaldG 
com os .objccti ... •JIIOISCJ'Ilcloo pela 
UICK: 

'lliü) Decidir s:>brc .O IIIOIII.IJIIC .clu ljliOiiuS~CI 
_ dos memb101; 

·- i.r) Aprovar os orçaiDCIIIOS ,clu rccciras e deto 
pesas do UICN para ·o lri&lio imedi•to 
e o rcW6rio do-revisar dos- da 
UICN: -

Jr) Namcar um ou ririas JC\ilores de coaras: 
.10) Enc:amtaMC de quolqacr ourra rareio que 

lhe Hja ODttfiada,-- tcrmoo doo ~ 
, .. Es11turos.. , ... __ 

•·4 -A &ISI:IDbleia arroJ ~de 3 cm 3 a-. 
cm sesdo ordi~riL 
5-ScrA con"OOCado llllUI assembleia pnl -

di"'ria: 
a) Quando, pelo mr-. um quioto dos .....obrcta 

do e&lrJoria A ou da C&IC&Oria 11 o nqucle 
nm: ou 

6) Cll:ando o cmsclho o julpc aec:cuArloo. 

6 -O conselho, depois de ter coos!derotb u .., 
ae•o5<a dos m<mb_ros, docidirf aobrc • dota e lupr 
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dc·oaliUclo ... --.-~ ..... .onliúdo .,, 
Ubi01d.llil4 0 Jupr Kr6 IHCihldo .. .odJO. _... ,_-"*Cio ... ··- rqlacl ......... . A declolo 4lo -'lllo. ,quaaiO • dela o lacei, ... , 
III 1cede - ••bnlo da UICN pelo dinciDropnl, 
jolnc n11: - ""'"'Ordem 4o dúJ pcovi16tio c com 
...,. ~ •lnlml de !I I!ICICI rclo1ivomcn1e 
aatlaoc:do. 
7-O pro•idcntc de UJCN, 01 -lbeiroo .rqj~ 

-* c 01 p:uklenles das comia6es:ai0 .cleiiOI pela 
usea:bleio cuol, conlorme poeft o 1CU ,.plamcn!O 
lalcmo. 

l-A pte~idfneio das aca6es do ·uscmblclo p:ral 
acd aiiUIIIidO pelo praiclcD!C OU, I pedido dale, pelo 
p<CIIdmtc do a•biftcoe ou por um doi 'VIce·prcoldcnlel 
da UJCN. 
9-A oucmblcio aenl .adoplor' um reguii.IDCnlo ......_ 

VOIO 

10-O prnidmtc da assembleia aenl pode decio· 
nr .~ '1.'1110 decisão foi 1omoda mcdionle vooo lnfot· 
JDal. se-·enlmckr que 111 ·f -necesdrio.,•podc .. , decidir 
que a: procrda • uma voteçio fonnal: dever' recorrer 
a •- se to! pe~id<? ror oprcsenlado por um membro 
- dimJO e YOJo! O ·proecsso·do vo10·formol ~o 
que esiA prcviSIO no n:gulamenlo in!Cmo do ossembleia 
a-J. 

llovblo4alclccls6n 

11- Podcrl ser ouspm~~,qulllquer dccislo roiaada 
- KJUillln -c;ond~. 

Y.')
•) .s.mpn: -que 110 .,scmblela · acral.coleja 'ftPR" 

•• 1õJ "scnudo um ndmerô~dc membros das calo
• • Irias A c B que ·reúna 1DCDOS 'de rne!Odc das 

;i'-Wias·de;cado'uma das·ca!eaorJu; · 
lfl:-6)~pre que·• 'doáslo''cm couso ·lneida·oobn: 

UDl IISUDIO que olo fAÇ8 pane da ordeJa 
~~~~:::~= ~~;1::of:!M'a ;~i~ Gk.~~Vi iliiiW 

~-Esta"'aspcnsso ftri&Càr.,... quando: pelo -· 
wa quiniO elos membros ele umo das m....,ionadu colco 
,nas o'rcqucira, dentro·do prazo ele ·l mesco a c:ontor 
do cavio &b acr:~ respeitante i, decisio cm causa. CoQ.. 
forme os , .. rmos do -pedido de ouspcnslo, ·pocled aer 
'lelmad• nora dccisio.· ou por meio de um YOlO cxpaso 
por•COO!tijJOiwl~ncio;"'nos•tcrmos do•uti&O Y, ou IIII 
oequEnao _de drscusslo,_ que :m lucor ·na ossemhleia 
..... ·IC&JIIRit. 

AltnGOV 

Veto por COII I p C ildlaca. 

J -As ~libera;6cs"sobn: asscn101 da compet2ncia 
cf~ ossemble,. 1em podo:tio ·Kr lomadu medionle ... 
crudnlo por ..,._;:<llld.:ncia. 

2-:- A. ~nos que os presentes EstatUtos disponJ .. m 
de modo cliferenrr. t&l cscrurfnio &6 poder' Raliur-sc: 
aa CIIO ele u,.Encia c por ooli<i11çio do conselho ou 
di J JIICIIIbros pencnccntes • calqllria A ou IÜDda de 
20 ~da CIICpiiB. . 

s-o. llolc!IM • _...., diltribufdol-...,. 
... - diNIIO de - por c- rqlalada. 0o ... ...... ...,.ar-,_. ladulr 4"Dfflllldl -·. ••:r .. ~ .............. ~ ... III -III ,...a ... I 11 

AaTIGO VI 

0-

~~ 

J- Slo membroo do -lbo: 
•l ·o pralclcft!e'da·UICN; 
6) S ··eonsei!Jcltoo por-cod• rerJio; 
c) 5 conae!Miros acolhidos por clciçlo· 
4) O prcaidenrc du -comlss6es. ' 

2-~·rcJi6es Ylsodu no ... •.1, ollneo 6), do pre-
sente onrso slo u aepin1a: 

•l l.lrica; 
b) Amtriel Ccob&l c Aalirica do Sul· 
tl :Amlrica do .Nonc c .Catolbao; • 
4) hia ·de lco!e; 
d J.sio de O..tc:· 
11 Austtüit c Occloia; 
&) Europo de Leste; 
h) Europo de Oes1e. 

.· ~ caftdidoJuru .. dé ,c:ada. ,rcaiio oerio opmeocodos 
pelos mcm~ros da carc&Ori• A,& .d• c.ateaoria D dessa 
"'""':" ,rc.,oo,..conf-.u1'!isposiçiico p<evilsas paro 
o eler!O no reaulamcnJO • .illtemo. A lista dos Estoclos 
ele cada ·siC&iio .·f'IUII :110 o~epi&IDCIISO m!CIIIO, Nlo 
~~ -ha-.mais .. dc·2 ~ .rcJiauis ori&l-
"""" do . - &todo. . 

.. 3...:.. Os ,mcmbrol.,do .. cnnUJhn, ~ ......... •·•· • ..;, 
po:.slvcl. ;>zÕcCclcriÕ·, .• ."clcÓipiaçió cÍÕo ~i
dei- EIICI ~-~1oem.aqucecr a,......;. 
dadc_dc DWIICr.um cquihbrio"&dequado ele qaolifica. 
ç6u, •.compeléDcias c apcic!õa .·voriodos no o:io do 
canselbo. Os.II!CIIIbroo.do.-...Jho, ao p<occdco
ts ·nomeoç6a, dcverio fUA!.Jo ele modo ·-·. pelo 
III<!~· . um .das snembroo. .clciJO> .do comelhO · seja 
ÜJ~no do .&lido - - .se .loc&Jiu a Kdc da 

4 :-0.'-.elho apracoiül' éandiclcNrU poro a 
pmidf!IC1& da UICN, ~-de 'aprceior as au,..llics 
cllliliclu pelos 'lllCIIlbiOS ilu Ú!e&orios A c 11. Poderio 
t1111Wm ser apn:sentadas canilídoiUrU por um quiii!O 
doo memb~ de cada ca!CIO;ria .'"""' din:iJa a VOJa, 
COla •. eond•çio ele ·que aso apracnloçio seja cavlada 
• sedei ·da •UICN COIII".Imrã·'aDIC<Cdéneio mlnima de 
&O dios rclarivomcntc l da!C ilc rcuoiio ele lliD& .....,.. 
bleia acrlll. · · 

S-: O conselho aprne~~torl: ao CO!Ididaruros l pra;. 
dlncia 'de cada ·comis~o····.tcpob de ler aprcci.ldo as 
su,cstõe&'feilu peloc membroo das" coleaorios A c B 
c pelos membros .da ·mmjssin :cm .causa. Nio podcd 

. bavcr maio -de ,2 pn:oiclcolea .de """'issio oriiUIJriDI 
do mamo &lado. . 
6-0. COIISCJho dcoipod • um 'p<Ciidcn ..... djuDIO 

posa ceada utD& du comios6a. 9 pn:siclcntc-adjunllo 
di cada comlsslo IUboliruiri .o prcsideale da ,...,... 
...,.. .,_ - lllo posso .aslistir a uma rcuDilo 
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do conaclho. O pre~lócn~eo-adjunlO .de cada tcomlaalo 
podcrt ainda ccmar pane n•• ~rcucaloe• do conaclbo, 
•• qutla aatllle o pn:aldcntc da aua comlulo. tendo 
cnLio considerado CIDIDO obacrvador acru dlrcllo a voco • 
• 7-0.prealdento·da UICN, oa.coooclhelrot rer~ 

nab c .CIIl pt"C&Idcalca du comb.OU acrlo cJc:hot para 
:nandato1 cujo tnlclo ae c.anlar' a plttir do ,fecho 

oda s:nlo ordin4ria da a"cmblcla JCtal no decorrer da 
qual foram clcilOS c .cujo termo "''·ao cnccrr~mcn&O 
da ~<~si o o ordon4ria .• aeEUinte • da ., usemblcla • Jenll. 
·Os conselheiros clch~ Jitrio nomeados para ·O tempo 
rcu&nlc do m.M~clalo para o qual os outros consclhcirol 
o foram. 
I-O presidente da UICN, oa um conselheiro ro> 

sional, nlo pode"' exercer u sua• lunçbcl durante 
I!Ws de 2 mandatos coasecuúvos • .Poder' ser abcna 
uma ueepçio no·uso 'do pmldentc ·da UICN, por 
clccislo da a•,.mblcia geral, determinada pela I'OCOIIWio 
daçio da naioria de clois lerçot do coaa<:lho. Igual· 
m:nte poder' ocr ·aberta uma •exeepçio no· o:&IO do 
qualquer cons.clheiro rcgioaal, o qual podcri continuar 
a curtcr .as 1uu tfw::~çõc:c .dur1.11tc um .m&ndato supl4> 
mentu,- ~e· para .tal .for vou.do,,dc .acordo com oe 
n... 1, alínea .c). e l .anterioru. Salvo .ate cuo, um 
conu:lhc:iro eleito podcr,·e.J.cn:.er .as :~uas :fUDç.Oêl du.· 
ranlc l mJnd.a'-Os .consc.c:.urivos. 
9- Qualquer.lusar .vaso ·poder' :ae :provido pelo 

con•elho para o re•tantc período do mandaiD, tomando 
em coosidcr&;io a manutençi~ da rcprucataç:io rC.. 
,icnal. 

1 O- Os membros do conselho exerce rio 01 KUI 
poderes cm nome da 1JICN c nio na qualidade do n:pro> 
sen;arues da sua organização ou·do seu Eaudo. 
· 11 -Os nprescnrant .. de organizaçõea •i.alcmtcio

nais·com 11s·quais • •UICN·manttm•n:laçóet !oficlw 
dc·uabalho·•erio~ireiro .~ puricipar nu rcUnJ&.I'do 
cons:lho. :..r.a·,qullidadc'lde -observadores 1Kru. ·dlrelto 
a yoto.•cx.cep:o quando·,,ê· trate~dc ~oess6ea •l ·porta 
f~lu.Ja,. por ó,c:etsio do cor-1elbo. 

12;... P1ra ·c.ad•'pcrlodo 'de l anoo;<clc enlrc 01 con
selheiros ·rca:ionais e os consl:lhciros Cleilor,·o COD&elbo 
dcsi,nar•: 

c) Os vicc-prcsidcnlco (cujo número nio poder' 
exceder 'quatro): 

lt) O 1esoureiro; 
tl O prcsidenae do gabinete: 
<o') S membros,· no m.úlmo, .do gabiDctc. 

13- Ao ... colher-entre :,; 'os !viee-prcsidcntca da 
UICN. o conselho ccved ter· na devida conra a n:prc
s:nra~o .gcogr.ili:a. 

t• -~Ao escolher enut si os inembros do &abinetc, 
o conselho dc:vcrt ter presente a DC'Cessidade de incluir 
pcuou devidamente b.abilitadu em m,alêria de finan· 
çu t ses.tio püblira.s. 

funç6oa 

15-Slo •• scguinle• IS run~&o do conselho: 
i) fornt.ul' d!rec1rize1 aos membroc da UlCN 

c • anembleia reral a.obrc qu:!lqucr quutio 
rclackln.ada com as: actividade' da UJCN: 

io) No qu•dro da J')iitic. sor•l da 1JICN d<finida 
pela assemblci1 a~ral, lllllllt. dt.;.i.~ cm. 

matt!ri• de poJflic:l • 1Cf,\11r. dcleftdklir 
oricnta;.6c.l COi'Dp1cment~ra c l~êYJr o pro
aramo de trabalho da U!CN; 

III) Rucber c aprovtr o relatório do direetor11ent 
sobre as actividade~ da UtCN durante o 
ano pt'cedentc, bem como o rc1at6rfo du 
con111 de ro;<iw e despcaat c o balanço 
de fun de ano: 

M Rucber c aprovar o proje<:IO de programa 
c de orçamento para o ano seguinte. devendo 
o proa:rama ~er u1abdecido dcnuo dot li
mllea do orç.~mtnlo: 

I') Comuniur aos membros da UJCN as decls&1 
tomad.u que posum afc.c:1ar malnialmcnte 
o protrama ou li _orçamento da UICN; 

.,,) Criar, cvcntuillmc:nac, distinções cm favor de 
~soas c de: organiu'tÕCf que contribuam 
regularmente paro ·o< trobalhos da UICN 
com donativOl cm dinheiro ou por outros 
me: i os; 

vii) Enc.arrcsar·se de quaisquer ourras tarclu que 
possam vir a scr·lhc ·oçomeaidu pela ancm· 
bléia·&:cral ou ~101 preKntcs E&tatutos. 

16- O conselho reunir·se·f, pelo menos. uma vez 
por e.no. Sempre que o jul~tJê ncusdrio, o presidente 
podcri convo-:u um1 rcuniio do conselho c seri 
obrig1do -a ··is!!o,· desde que um t~rço dos membros 
do conselho o•sotic:itc. ·Se, por .. qualquer-razio,. o pre. 
5idc:ntc se encontrar imfX)uibih11do de convocar't~i'na 
reunião do conselho. o rruidentc do e.abincie· poder' 
lazl·lo em oeu lugar. 

17 -O pmidenre ou, na ausénci• de•le, um dos 
'riu--prc&identca ·escolhido peJO& tonselhciros presentes 
ou o prc&idc:ntc 'do f&bioctcf•ISSumir' a :prtsidencia 
d~ nt.:.. .. Jô::: de =wr.•.::..L,,;,. 
·•·18-'-' O riEUiamcr.ro interno do con•elho ..,, lixado 
pelo reeulamcnto 'inte"'o d• UICI'l. 
·>1'19 -Qualqucr:..dccislo •rupei.tante a am assun1o 
que aio li:gurc na oidcm do dia d1 rc:uniio do conselho 
podc.ser·aptovada; .a ·nio 5er q1lc- 5 conselheiros prc· 
scnlca l ·reunião a ; isso .se .oponham ou que 5 cons~ 
Jhcirosl·notiíiqu.:m ~o G~t·~..;l,;)l·&era) da 1ua opostçlo, 
110 pruo de J .mé$ 1 coatar da data do tn\'io d1. acta 
ela · :rcuniio. 
t.'20-Em ·Circunsrlncias excepcionais, o conselho 

pode 10car medidas que. nos tenuos dos Euarulos, 
são 'da competência d,a usembleia geral. Neste casa, 
os membros da UJCN com direito a voto d:verio·1er 
notificados por coruspond!ocia, no mais curtO: pruo 
de tempo. Se, cm cad1 e&legoria. a maioria do' mem· 
bi"'l com dirti.to 1 ,·Oro li\·cr respondido, no prazo 
de 60 dias. exprimindo o stu dcucordo, a aplicação 
das mcdidu em causa 1erj 1uspcnsa. 

~to 

21 - A• de.:i!oÕcs do conselho acrio IO!n.ldn por 
maioria 1imp!es do' sufri$ios cxpteuos, a nio ser que 
•s dilpot>JÇÓC:i dos presentes Estarutos determinem 
doutro modo.. Cada membro do conselho dispõe de 
1 vo1o; o prcsidenle d.:~ lJJCN. ou. na ll.ll au$!n:ia, 

_ o prcsidc:nte da reu-niio, 1em vcro de dC$cmpnt em 
c:uo de iEuald4de dr: \Ot,:,s. 
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PrOC\.ItiCtO 

22-~ qualquer !los conselheiros ae ·encontrar lm• 
JIOiolbUirado de participar numa reunllo do conoelho, 
pode. pOr Jnrlo de uma procure;lo cacri11. cncarrcaar 
wtro conaclhclro de Calar ou votar cm aeu nome. de 
acordo com as lnacrvçOcl concidu na aua proeuraçlo. 
C1d1 conselheiro poded aceirar 1pcnas uma pro
c-~raçlo. 

ARTIGO VIl 

op.r .... 

Compollçlo 

I -O aablnerc t .consrirufdo: 

•> Pelo presidente do &•binere e 5 dos seus mem
broo, no mhimo, escolhidos pelo conselho; •> Pelo pruidenrc, oa vice·prcoidcnles c. o ruou· 
"iro da UJCN. 

. 2.- Se qualquer ~mbro do ,abincre estiver lmpe· 
. diclo de desempenhar as auas funções por ruOcs de 
aa6dc, 1c morrer ou pedir 1 dcrnisslo, o conselho de· 
IIJnari um oubuiruiO de cnrre os oeus componentes 
para o pcriodo restante do mandaiQ. 

Funç6os 

3 -A {unçlo do. cabinerc t aair~ em oubstiNiçlo c 
IIOb a 1uroridade do conselho no periodo .que mc~ia 
cnlre 11 uuoiOcs dure. 

funcionamento 

2-0s mcmbroo de eoda·um• das eo<nlssllci •••lo 
dnianadOI de ec:ordo com •• diapniÇI1::.:& ptcviltlol 
pora o c!ei10 no rcpllament<> ·lniJMO da UJCN. 
3-As comlssOco podom deotsnar oa seuo rcapon• 

ahcll. com caccpçlo do pn1ldcnte c do prclidc:ace
•ldjunro, · conlorme .urabclccc lo re,W.meoro IDrcmo 
da UJCf\1 

4-A Qrllnluçio ~ funç&s das comiss~s 110 
<derenulnadas pclo•rcrulamcnro IDiemo da UICN . 
.. 5-0. prcoidenre. de"cada . comislio deverA apr .. 
·tentar um relatório cm cada nsslo ordin,ria da &l:c:m· 
·blcia pai. 

1: 

ARTJOO IX 0-...... ····--
•> O dircctor·&eral,~ o.,~c!e do clCCUlivo da 

UICN: 
b) O directO .. ICfal E.naponslvcl perante o con· 

sc:lho t: opcnnte :o .Jtbloctc, agindo. em rc
prcscnraçio .daqueles, pela .cfcelivaçlo da 
poliúea da UJCN; . 

c) O dircciOr.geral .aer' >mponsivel !>(la gcorio 
fioanccira c:!>(lao·ICOIJras da UICN. 

2- O direoror·geral ICr' nomeado pelo conselho, 
por um período múimo.de,3 anos, que poderA ser 
zeoondo, scguodo u ,cQndiç&s:fixada~, pelo conselho 
& Cllipuladas '])Or·mcio.dc.~.·.COntratO. 
-1:·:3 ~O 1director-scral, ou o "eu ··rcprcsenttnce. pode 
tomar. parte. ltni direito .a :VOl!=J,1 nos rcur.iõcs da tsscm· 

.4-0 Gabinete rcunlri, pelo meoos, .2•vcze& por blcia·.scnl, do ·comelhQ,,do,gabinere, das·coalissOcs 
ano. ·o 1t" rcp1amento interno '· fixado.lpclo rcau~ ou,ainda:qualqucr outro .comi1~ .. ml I!".!~O :;!: .;.,:.l-t"'"' 
lamento lnlemo da IIICN ciaqu,clcs ,órgios e,rem o .:;reiro. 1de nelas usar.<la pa· 
5-As clccisúcl do 1•bioere serão IOmadas por maio- la>n. 

rio de dois te~ dos su!rAsios t~pl"CISOI.·Todas as deli: . -4- O jlirccror·•eral·c,scolhe;A .oo membros do ... 
-~·~· tomadu aerio enviadas ·101- membrOs ao· con· - crctariado dcJ~cordo 'com o .J,egulamcnto do pes.soal 
&elbo DO .prazo de .JO clias. Se lS .membroa do COD• elaborado pc:1o dircctor-1cral c aprovado pelo con~elho. 
aclhrt que nio façam parte do. sabincle ·notificarem O pu~l dever' acr designado numa base gcoer.l~ca 
o·dircctor"Eeral da sua objecção a qualquer dccisio do tio Jarga·quanto ·possrvcl c sem di~rimineçCo de ra~a .. 
pbiocre 1101 30 dias ~·· ae se0•ircm.1·.dara ·de de sexo ou de religião. 
avio ·da dccisio. c11a 1cri submc&ida · l, aprcciaç:io 5-No cumprimenco du suu ·runç&i, o director· 
do c:onsc:lho na •ua rcuniio ICJUiDlC. O coDSClbo apro- -geral e o pessoal não deverio· "pedir nem receber ins.· 
yu' ou n:jeillri 1 deoisão do gabinerc. ~ 5 II!Cmbros truçOca de qualquer •'1ul0ridade corranha l UICN. 
do _..lho Jlio tiverem inrerposiO 1 sua objccçio Absrer-sc:·ão de. rodo c qualquer acto incomp11ívcl 
- prazos previSios, 1 c!ec:isio do pbincle currari com.~ :<u~ '!uahdad~ de .membro do pessoal de uma 
Imediatamente cm vi&or. OfllnLUçao tnremaeton:li •. Todos os membros d• UICN 

se comprometerão • respeitar o eadctcr cxc1usi't'llla:encc 
ioteruacional das funções do -director-geral c dJ p:s.

ARTJOO VIII 

I-A assembleia ~Cral<riari as comissOcs da UJCN 
• defioir' os scw objectivos. 

O conselho pode propor l assembleia geral 1 cda· 
~o. auprculo ov cUvi~olo de uma ~CCmisslo ou a 
modilicaçio dO<\ obj..:rivos de qualquer • comissão. 
O conselho p:lde criar uma e;o:nhslo provis6.ri.a Cft. 
quanto ·~arda uma decislo da asscmb1ci& geral ,ordi· 
nl.ria ou cxtraordüária 5CEtJincc, de,dc .que os aeus 
objectivos não co~ idml com O$ de outra comissão j' 
cxntenre. 

soal.c nio prOc-Ur&rão in.Oucnci'·los na cxe.:cç.âo a.u 
suas tarefas 
6- O director-,eral aprescntarl. anualmente ao cor~

telho um relatório 1obrc as actividades da UICN d\1· 
rantc o ano precedente. bem como um relttório das 
conras de reo.iras c despesas, c um b•l111ço de 6m de 
ano. Este relatório, depois de ap<Ovado pelo eooselbo, 
aed n~vi.ado aos membros dAi UICN. 

7- O director~geral. para cada aessio ordinilria da 
assembleia geral. elaborar6 um relatório sobre " eta· 
balhoo da UlCN desde a assembleia geral an~<rio:. 
O relatório sert entregue 10 conselho pelo dirr.:t.j>· 
-aer•l c apresenu:do .li a:u.ea:.blcio1 geral co:u u c'cr.· 
tuab. ol»~n·açó:s que o conselho produza. 
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~'RliGO X ,_.. 
l-AI RCOltu d• UICN l<rlo u otJuinlu ,.... 

'WD~ncW: "-

a) Ouo<iu~, de& Euodoo ;..,mbroo, determbu
du an lunçio da populeçio c do rendimento 
D.acioaal do Estado tm quutlo; 

6) Oúotiuç&o doo out"" membroo; 
e) Suh-.-enç6C's. donativot c. oulTOI pl,&&meDtOI a 

. f•- do UICN; . · 
4) Rendimt:ntc. provenientes. de lnvcstlmccto c 

de .. ,..;~. 

2-O dir«1or-acralwbmctcr' ,l,aprova~o decida 
nuemblda Jer•l ordin,ria tJm projcclo de p:rou&m• 
tric::naJ c o oq:amcnto du rcccl1u c·dCspes.u previstas 
poro os J 01100 &<PJinlu, com • U.diuçio du r<loç&o 
t:nlte o programa c o orç:amco10~ 1companhados dos 
eomentirios do- tesoureiro c do consçlho. No decorrer 
da discussão do orçam.!nto. o tesoureiro podcrj emitir 
(JÕ~ • qualquer modi6clçi0 preposto com base 
em considera~• de ordem ÚIUilteiiL · 
. 3...:.. Todo$ 01 cnoS o dilittor-t<rol IUbllltltr' l 
eprovLç~ do conselho; um. o~~ftio anual, ba$cado 
DU receitas e bas dcspt~b privh1as. tomando oa 
dcvidll conta a c:zposiçio aprovada pela ancmblcia 
Jnal: o tesoureiro devcrj tomar toahec:imu:r.o das 
despesas impn:visw e Kr itd01mado d~ vari.l~ 
importantes que ocorram nu ra:ciJas prcvisw. Sem
pre qUe acj~ aso disso. o dircctOf-geral. com a con. 
Cordinc:ia do les.>urciro, lprts.eDiati ao conselho orça· 
_,.,. ~risroo. · · · · · · 
4-O diJeclor-ceral providemiui poro que ••i• 

fdtl a conubiliuç.io u1aa de toda u receit1s c 
dcspcsu dll UICN e "'' lgullm<nrc r<~ponshd pelo 
fiveJjze,io du ruciw c dcspcw previstas nn t:Ut~ -·· 5-As- dll VJCN ICrio eumilladu onuoJ.. 
- por anÍ>Oia ú - IIOÍDcador pela use.,.. 
Wda ,...r. oo quaiJ •pracntorlo ua n!o16rio escriiO 
M -.c!ID. O -u.o esltltlari o rdat6rio c hd 
fi d"9lla - IIICJIIbroo tobrc o 1tt1 conleúc!D. 
Os ICYi:lllftS • -· Ctll ade ....... on!intrio da 
11SCD1blcü Jn111. •pracatarlo utn~ relol6rio, que indo 
dõd IObn: ao cootas dll UICN du!"!'lc o lrilnlo. 

6-RapciWido as inauç6co fonnubdu pelo.,_ 
ee'Dao. c:abcd .., din:cror-trf•l ~iw. em ·nome de 
VICN. lodos 01 dwotiYD~.lei:•dor c ou1r01 coolributCJL 

. ' 
AII.TIGG XI· 

ltela;6ca ·-
0 dirco:lor.,.n!. auiDriudo pelo c:.1tiSCibo, em nome 

.. UICN c com vist. à s•ranlir COn(ICtos de trabtlho 
J>Od<r' cst;abelecu n:lações odcquadu COID SOV< mos 
c orp•dúçl)es ucionais ou .inu:macioOIIis, COVCfJ\1: 
IDCGtais ou aio. com e condiçio de dela dar conhê
cimcaiO .... JDCtDbroo e l oS5<1Dbleia aerod ltguiate.. 

AATIC.O .UI ....... 
... pulolblo puiodic:amet~te ... l>olotlm de la
,~ - U.,U.. o6clall ú UICN. o ••ai ..,, 

C'ft"Wlado • tcodos os. antmbro&.· Tai como 'Raliclo.k 
Wormor .,. ·membrvs IIOb,. u aeti•idocla f.• UICU 
e IIObn: OUIM upcc100 ilo ccnscrnçllo ú ... tuicu 
e dor ...,, ncu.,... ·lpola:mrc ... ,, uliliuelo 1'"'8 
,IJICIIIIOÇio .S... l>bjc<ti- do 1/iCN. 

AJITIC.O XIII -A UICN ltm o IUI otde ao SuiÇ8. 

AIITIC.O XIV • 

u.--
M Hneu•s oliciols da UI~ 11o o !ranc& c o iDJit&.. 

AJ.ncoxv _,__ 
~I -A IJICS ! umo assoeiooçio tonsliurlda lll.oliripo 

do ·artiJ.O 60 C:O C6dip Ciril IUIÇO e l qu•l; come
qui:ll!:mencc, !: oplõeJ:m u díspósiçõcs obriJal6riU 
do refer:dc Ctdõ:;o m1 !DIIfria ciC ossociapo c, -
lfo:.>d>III'!!IIC. <•I ltiH ottip 65 (f 3."), 61, 7S C 77. 

2 - O dt:c:•o:-s:eraJ. a;..a a concordiná1 do c:o&o 

1d!ao, ;:o<!< cl::ouar •• dUí&<nciu odcqued.u para a 
obtenção d.a ca~r;~dade jiarida DeeeSs.lria ao exercício 
das liCiivid•d•• da UICN num detcrmin•do pan, .de 
i.cordo com &I leis do mesmo.. 

AI!.TIC.O XVI ... ..,._.,. .... _ 
1 - O ·ccxl!:lho odoptori e podm modita• o ,... 

pãa.men1o m1'!rno da UlCN. O re.gulameatO inlaiiD 
cuad de acordo com 111 EsloiUICII.c roia limitori
alo<Jori o poder dor lllttDbroo de "'"""'""" 6st:al;. 
z.açõo lebre q111lquer """DIO 110 imbito doo Estaw,., 
"""' • outoridzde coo!Frido pelos Estowlas ao coasclho 
ou 110 direaor-:era!. 
2- Oua)q~:er disj>05i;io do rqulamtlll:l ÍlllmlD • 

modi!açio de quilquu doquelu dispmiçilcs.loJO que 
seje adoptecb. dtvorio lU -õcadts aos lllt1D!Irol 
do UICN 110 cais auto pruó de tempo. 
-J~Quolqu.."r membro pode sclicitar ao conse11to 

que oe pro.:ed• i · onilist: de 1lllili dada disp<uiçio. 
Qualquer disp....,;çlo .S... 11er aomiaada pela ...... 
bleia aeraJ, desde q\le Jol. 1tjo ·requerido por - -
bro can.dircitD a . .-_ 

AltTIC.O XVII 

~ 

1-O_c_l!lo -~~ quolqucr alcençio -
prcscatcs Esu:u:os propoo10 por 1m1 ~n<mbro do UICN 
can a .çond=5io de .... .......S. ... recebido "" .ccno: 
ta.riadO, pelo menos, 30 clw anta da nwüio ..,..lu 
elo comdho, no •no que ]mada umo ltUio CJI'IIiú. 
ria ou cxlraonliniria do assembleia Jtrod. O lllttDbro 
que prosX5c • emenda ... , DOCifado ú de;isõo elo 
coasdho. Em czso de deà.ao f•vo•~•d t1auo apli
ur ... -'i o prr;c~ru.ado DO a.• 2 que se KJUC. • 



Março de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Sábado 20 2537 

2- O con$Ciho pode propor emt"nd•a·dOI Eltatu
to&. O.· darcctor·Jtnl comunk•r' · u •propotiU .... ot 
membroo do UICN, com a onleccdtncla mlnlftia ·de 
4 II>Csco rclalivomenle ·• dolo de uma ocodo ord1n&rlo 
OU CXtraordinbia da II&C:mblela at:raJ. 

l-O dircc:tor·acrat comunicarA 1101 membros da 
UJCN qualquer rnodiftctçio a .lnlroduz.ir nos Eatacg. 
tos. proposta por l mcmbrCK da catceorla A ou por 
20 membr<>1 do colesorlo B,' dcodc que o propotlo de 
ahençio oejo enviado • oedr do UICN, J":IO .menos, 
6 meses entes -:Se ce'retliur' um''Jseislo~or'diri,ria ou 
excraordin&ria d1 aucmblcia Jeral. Esta comunic.açlo 
ck:vcrli acr 1companbada du expliceç6es dos autore.s 
da proposta c dos eventuais comc:nt'rios do conselho. 

4- As cmr:ndu propo~tas por~ aplicaçlo dos n ... 2 
e 3 acima .c_nunciJdos 1triu euminadas :pela .assem
bleia JCn[ C 1doptad11 l5t Obtiverem & maioria de dois 
terços. de votos de cada ca1cgoria de mcmbtOS; entraria 
imt'diatamenle cm vi1or .apót, • 1u1 aproveçlo. 

5 -Sempre que oo Eslolutos do UICN forem emen
dados c que as funçbes dos &oeus divenos ór&lo~ forem 
afrcuda1. 01 diloc 6qlol ·contlnuarlo 1 caerccr 11' 
tarei•• dcr,nid•• not lermos do1 noros Estltutoa du· 
rontc todo o perlodo de tronslçio. · 

AUIÓO lXVIII 

-~ 
"1 -'A uoemblclo'•sml .podt ·dctldir o disooluçlo 
do UICN com •bosc num.-.noçio escrila dirisid• a le>
dos os s:cus;mcrDbros 3 mc•u~antcs da aprt:,entaçlo 
deual'moçlo: i,·-as.semblcia'õicrtl. A adopç.io de 111 
resolução lar-se-i por maioria .de uh quartos dos mcm· 
brOs das cetcgorias A t B~'l.;tu .. 
2- Dcpoio da dissaluçlo, os beM do UJCN acrlo 

rnlrtJU<$ oo World Wildlile fund (fundo Mundi1l 
do Vido ·S<IvoJcm). •·~:· :n:·•· ,. 

AllfiGO'XIX 

·tJnt.,.l.çil 

_.As >"Crsl>cs 'snnmo ~ in&leu d~ presrnl<s E>toJu• 
aCK--110 J&Uilmtnfe-v~mau~---- --- - ------- --- --- ---

(À comi..s.1o d~ Rctac;lles lixl<'ri=s e Dcfc . .a 
Nacional.) 

EMENDA DA CÂMARA AO . 
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 1Al7, DE.l983 

(N• 5.568, naquela Casa) 

Institui a Semana Naci_onal do Jovem, e dá outras 
providências. 

EMENDA 

Substitua-se no art. 39 do projeto a expressão "de todos 
os níVeis" por "de primeiro e segul!_do graus". 

(A Comissão de Educação.) 

SUBS11TUTIVO DA CÂMARA AO 
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 2211, DE 1981 

(N" 6553/flS, aaqucla Cllla) 

Autoriza o Ministério da Educação e Des
porto a dlsclpllnar a obrigatoriedade de 
reprodução, pelas editoras d., todo o :País, em 

rectme de proporcionalidade, de Obras em ca
racteres Braille, e a permitir a reprodução, 
sem finalidade lucrativa, de obras já divulga
das, para uso exclusivo de cegos. 

O COngresso Naciona.l decreta 
Art. 1.0 A União destinará, anualmente, em seus 

orçamentos, recursos. específicos para publicação, 
através do sistema Braille, de obras didáticas, cien
tincas, literárias e outros materiais em relevo, utiC 
llzados na leitura de pe .. oas cegas. 

Parágrafo único. Os recursos concedidos na 
forma do caput de•te artigo serão utilizados me
diante alocação direta à. Imprensa Braille ou Centro 
de Produção de Braille oficiais, bem como através 
de contratos e convênios com Imprensas Braille e 
Centros de Produção de Braille, de natureza juri
dica de direito privado. 

Art. 2.0 As editoras deverão_ permiti r a repro
dução de obras e demais publicações, por elas edita
das, sem qualquer remuneração, desde _q,ue haja con
cordância dos autores:. a reprodução sela feita por 
Imprensa Braille ou Centros de Produção de Braille, 
credenciados pelo Ministério . da Educação e Des
porto, e o material transcrito se .destine, sem fina
lidade lucrativa, à leitura de pessoas cegas. 

Art. 3.0 O Mlnlstérlo da Educação· e Desporto .e 
o Mlnlstérlo da Cultu).'a regulamentarão, em con
junto, as publicações de que tratam esta lei, no prazo 
de 90 (noventa) dias, a partir de sua publicação. 

Art. 4.0 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 5.0 Revogam-se as disposições em con
trário. 

(A Comissão de Educação.; 

SUBS1TI'U1lVO DA CÂMARA AO 
PROJETO DE LRI DO SENADO N" 60, DE 1988 

nJO fY'fAIOO - .. -...-1 .. ,..._•'
_\~-..- 71"1fU0, LKI'tiA'JG '-AIIGJ 

Determina que o Poder Executivo e:o:lja 
das representações diplomáticas estranceJras 
o cumprimento da leclslação trabalhista. 

o conifresõo Nac!Óna.I decreta: . 

Art. 1.0 O Pode~ Executiv~. ~;.,do dos canais 
diplomáticos competentes, exigirá das representações 
diplomáticas e consulares estrangeiras acreditadas 
no Pais o cumprimento da legislação tràbalhlsta no 
tocante ao• empregados contratadoa em território na
cional. 

Art. 2. • Constatada a infrlngência do disposto 
na presente lei, promoverá o Poder Executivo a reo
ponsabllldade do &!tado estrangeiro consoante as 
normas de Direito Internacional. 

Art. 3.0 Esta le! entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 4.0 Revogam-se as disposições em con
trário. 

(A Comis8ão de Relações Exteriores e 
Defeaa NacfonalJ 



DIÁRIO IJ..<2 CONGRESSO NACIONAL (Seção Ill -M:!i~ÇO de 1993 

PARECER 

PARECER N• 57, DE 1993 

(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto ~gislaitivo 
N• 10, de 1992 (n• 61, de 1991; na Câmara dos· Depu
tados.) 

A ConiisSãO nrretOfa apresenta a redação .fiilal do Prow 
jeto de Decreto Legislativo n' 10, de 1992 (n' 61, de 1991, 
na Câmara dos Deputados), que aprova ~ texto_ da C~nv~nção 
n9 141 da Orgailiiação Irit~maçional do. T~.:_abalho. ~- OIT, 
relativo, às organizações de trabalhadore$ .rurais_ e-sua função 
no dese~volvin;tefl.tO eç:Qnómico e social; "adotada em Genebra, 
em 1975, durante a ~ SeSsão_da Corúer~nciã- Internacional 
do Trabalho. . 

Sala de Reuniões da Comissão, 19 de março de 1993. 
- Chagas RodrigUeS, Presidente - Levy Dias, Relator_
Nelson Wedekin- Beily V eras. 

ANEXO AO' PARECER N' s< DE 1993: .. 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n' 10, de 1992 (n' 61, de 1991, na Câmara dos Depu
tados.) 

Faço .sabe,r ,que O'Çongresso N~~~~-aJ ~provou, eu~ Presi
dente do Senado Federal, nos terrn,os qq art. 48, item 28, 
do Re$imento Interno, promulgo o ·segui,n_:te 

DECRETo'LÊ:GJSLATIVON0:. DE 1993 

Aprova ó texto da Convenção n•l41 d8 Organi
zação Internacional do Trabalhá ;_ OIT, relativa às 
organizaçOes de trabalhadores rurais e sua função no 
desenvolvimento económico e social, adotada em Gene
bra, em 1975, ii orante a 60' Sessão da Conferêlicia Inter-. 
riadoani dó Trabalho. 

Art. I' É aprovado o texto da Convenção fi' 141 da 
Organização Internacional do Tfabalho·- OIT, relativa às 
organizações de trâ.balhadores rurais e sua função no d~nvol
vimento económico e social, adotada em Genebra, em 1975, 
durante a 6()' Sessão-' da Conferência· Inte-rnacional do- Tra
balho: 

Parágrafo únít.o~ Estão sujeitos à _-aprovação do Con
gf~so Nacional quaisqlier a tos que possam resllltar __ e~ re_"_isão _ 
da referida ConveitÇão, bem como ·quaisquer-ajustes comple

. mentares que, nos termos do art. 49, inclso I da Constituição 
Federal, acarretem encargos ou c()mP!omis-sos gravosOs ao 
património nacional. . . : 

Art. 2o;~ Este Decreto Legislativo entra em v1gor na data 
de sua publicação. 

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

Há oradores-insctitCfs. -------- - ~ · '" - -- -- _ 
Concedo a ·palavra ao nobre Senador Pedro Teixeira. 

. O SR. PEDRO TEIXEIRA (PP - DF. Pronuncia o se
guinte discurso.} -_Sr. Pr~sidente, Srs~ _Senado~s, com a 
vigência da Constituição Federal, a partir de 1988, foi dado 
aos servidores públicos o direito de greve, instrunleD:fo legíti
mo do trabalhador para buscar vantagens e benefícios para 
o seu bem~estar e o de sua famüia. Entretanto, os militares 

coxltinuaram impedidos, por força de seus regimentos discipli
nares, de recorrer à greve para reivindicar melhores salários. 

__ Em- função desse _estado Q.e coisas,· obse~amos hoje a 
afliÇâo que- tOma conta- da famíl1a rriíHtar: A proposta de isõno~ 
mia salarial entre os TrêS POderes não apresentou ainda os 
resultados esperadOs e o· fosso onde se encontram os saláriOs 
dos militares tertde a aprofundar-se. · ' 

Apesar de reconhecermos as dificuldades económicas do 
País, não podemos ficar calados diante de tamanha injustiça 
P~~ coÍn os militares. Impedidos de mobilizarem-se em fun
ção.-4as re~Úiçõ~s di$ciplina!es _e pela obediêncía à hierarquia, 
esses servidores_ públicos, que· já prestaram e ainda prestam 
ieleVãntes serviços à Pátri~, a,ItJ.arg~:u_m~ :ieduÇão vertiginosa 

·dos- SeuS- soldos diante do processo inflaciOnário e da falta 
de UJP11 política salarial definida. - -

·sr. Presidente, Srs. Senadores, recentemente, a revista 
Veja apresentou uma matéria retratando as dificuldades en
frentadas pelos militares e suas famílias na busca de melhores 
c:Ohdições de vida. Muitas donas de casa ~stão faz_endo outras 

-ãtívidades domésticas, com o objetivo de ampliar as suas ren~ 
d~s.· fa!fl_il_iares. _ Assim~ milhares de esposas -de militares transw 
formaram-se em doceiraS, · Cosiureíras· ê ·cabeleireiras, entre 
'o'utras profissões. · · · 

. ;Hi-StOricámente-, os Qulitares nunca foram uma cate~oria 
privilegiada em termos de salários, nem IJ,a -~poca dos governos 
militares. A família militar sempre sobreviveu com dificul
dades. 

_o fim dos governos militares e as próprias conseqüências 
, políticas advindas desse fato fizeram com que a- Sociedade 
CiVil eStigmatizasse e_sses se~;viQores públicos. ASsim, Os milita

- resestão acumulando perdas_signifiCa.tiVaSde-salários.e poucas 
vozes fora dos quartéis levantam-se em sua defesa. 

. Mais uma vez, as mulheres deram uma demonstração 
de coragem e amor aos Seus maridos e às-suas fanu1ias. Segui
das vezes elas foram para as portas dos quartéis Ou aos Minis-

- térioS -militares, em passeata, protestar contra os baixos salá
rios; mesmo sob ameaças de punições contra seus compa
nhe_irQ.s. 

A despeitO dessas demonstrações de coragem;nâo- pode
mos ficar eternamente bus_cando esse tipO de encànli:ri.hamento 
para solucionar essas q~estões salariais~ O de que precisamos 
é Iever·o problema à luz das ~rdas dos salários. - -

Até dezembro d9 ano passado~ as perdas salaria-iS nas 
Forças Armadas-EXército, Marinh'a e Aeronáutíc'a--che
garam â casa dos 314%. _Como houve o reã.juste de 102%, 
em janeiro Ultimo, seguido de uma reposição de 26,67%, 
pata Uma i:qfl~ção fixa~a em 2~,_67%. naquele mês; a perda 
salarial dos militares baixou para 104,73%, em ja:neí:to deste 
ano~ Com o acréscimo da inflação de fevereiro, a perda já 
subiu novamente para 162,9%. - · · · 

Como todos sabemos, o militar é um servidOr plíblico 
dos mais preparados, necessitando de um ();perfeiçoamento 
constante, exigindo graD.des investú.iientos na sua formação. 
Entretanto, a despeito desses fatos, a remune_raçâo de seus 
salários não trãduz essa realidade. -

A situação reinante no seio da família m;ílitar vem trazen
do desespero e intranqüilidade a esses pais de família. Para 
se ter uma idéia da crise, o soldo de um General de EXército, 
topo da carreira militar, está fixado em Cr$12.779.540 (doze 
milhões, setecentos e setenta e nove mil, quinhentqs e qua
renta cruzeiros), a partir de lo;~ de março. Neste caSo; não 
estamos considerando a inclusão da Gratificação_ de Ati vi-
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dades Militares e habilitações militares, tais como _curs_Qs __ àe 
especialização e outros. _ _ 

Um capitão do Exército, na reserva, após 33 anoS-de 
serviço, com curso de aperfeiçoamento, gnitifica:çãó militar 
e ganhando um soldo referente a major da ativa, recebeu, 
no mês de fevereii"o passado, a quantia de 17 milhões de 
cruzeiros, Se esta é a -situação dos oficiais, é possível imaginar 
qual seja a situação entre os praças! 

Paralelamente ao empobrecimento dos militares, obser
vamos um processo de desgaste da imagem das Forças Arma
das. Fala-se, hoje, em redução de efetivo e o nieib eXpediente 
nos quartéis te-m sido prática comum, tendo em vista a diminui
ção de custos. Os uniformes e até os coturnos são reapro
veitados entre os soldados em regime de prestação do serviço 
militar. 

Diante da situação grave por que passam os militares 
das três Forças Armadas, incluindo também os Policiaís e 
Bombeiros Militares do Distrito Federal, há necessidade ur
gente de que o Excelentíssimo Senhor Presidente da República 
Itamar Franco determine aos Ministros responsáVelS_p_õt"éssas 
áreas. juntamente coin os das PastaS económicaj, uma te:visão 
imediata de suas tabelas de salários. O novo chefe d9 E;st~do
Maior das Forças Armadas, General Benedito Leonel, está 

· ciente da gravidade da questão. Mais do que qualquer outro 
servidor, uma vez que não podem manifestar-se abertamente 
sobre as questões salariais, os militares estão viVendo à base 
de salários minguados e defasados. que não traduzem seus 
valores e atuações como guardiães das nossas _fronteiras e 
da soberania nacional. 

É preciso_ dar um basta nessa situação que chega-a ser 
humilhante perante outros servidores públicos. Os militares, 
tanto- da ativa quanto da reserva~ merecem um salário digno 
e condizente com_ su_a_s_ nobres missões constitucionais. 

Este nosso pronunciamento, Sr. Presidente, Srs. Senado
res, é praticamente a transcriÇão de discurso proferido pela 
Deputada Rose Miranda na Câmara Legislativa do Distrito 
Federal. 

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

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Concedo 
a palavra ao nobre Senador Francisco Rollemberg. (Pausa.) 

S. Ex~ não se encontra no plenário. 
Concedo a palavra ao_ nobre Senador Garibaldi Alves 

Filho. (Pausa.) 
S. Ex~ não se encontra no plenário. __ 
Concedo a palavra ao nobre Senador Aureo Mello. (Pau

sa.) 
S. Ex~ não se enconti-a õó plenário. 

sa.) 
Concedo~ palavra ao nobre Senador Elcio Alvares. (Pau· 

S~ Er não se encontra no plenário. -
Concedo a palavra ao nobre Senador Magno Bacelar. 

O SR: MAGNO llACELAR (PDT - MA. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revjsão do orador.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, desde o início do ano letivo. temos acompa
nhado a preocupação do Presidente da República e do Sr. 
Ministro da Educação, Mun1io Hingel, sobre a falta de oferta 
de vagas na rede pública. O Governo se prOpôs à compra 
de vagas em. alguns colégios, principalmente da CNEC, para 
atender aqu1lo que no Brasil tem se constituído numa das 
maiores vergonhas nacionais: a falta de oferta de matrícula 
amais 60% dos nossos alunos de 19 grau, alunos que-o-Governo 
tem obrigação de atender- constitucionalmente, o-s Gover-

nos municipais, estaduais e federal - oferecendo matrícula 
obrigatOriamente. 

Louvamos, na ocasião, a iniciativã dO Governo e, poste
riormente, a decisão do Sr. Ministro da Educação em alocar 
recursos suficientes para que, em -tOdos os rincões do País, 
as matrículas se verificassem a contento; ampliando o número 
de vagas. 

Naquela época, havíamos registiado a nossa insatisfação 
com os salários pagos aos professores, já-que, quando fomos 
Secretário da Educação, constatamos que com os recursos, 
cos:n_. os salários, com os rendimentos que os professores perce
biam não poderiam se preparar para Oferecerem uma boa 
qualidade de ensino aos alunos. 

Posteriormente, Sr. Presidente, veio à tona o protesto 
dos alunos com relação ao preço das mensalidades escolares 
dos_ colégios particulares. E is-so -se agrava, principahrii:mte, 
quando sabemos que o Governo não tem capacidade de ofere
cer matrícula àqueles que, constitucionalmente, é obrigado. 
Mas, agora. Sr. Presidente, esse movimento dos esrudantes 
tem tomado espaço na imprensa e é uma luta legítima. OS 
caras-pintadas estão nas ruas de São P.aulo e do Rio de Janeiro 
protestando contra o contínuo e abusívo aumento dos preços 
das mensalidades escolares. 

O Governo já se pronunciou nesse sentido: o Ministro 
pediu um prazo de dez a quinze dias para fazer um estudo 
e ver em que sentido poderá intervir para fie3r um pouco 
a ganância dos empresários do ensino, que se tomaram verda
deiios cartéis no País, poderosos~- e que estão aí a erifientar, 
ou a desafiar os po~eies do GovernO," às leis e a bolsa popular. 

O Sr. Nabor Júoior- Pennite-nié V~ E~ '!ll;ll aparte? 

O SR. MAGNO BACELAR - Ouço o aparte do nobre 
Senador Nabor Júnior. _ 

. O Sr. Nabor Júnior -Senador Magno Bacelar, urge 
realmente uma providência imediata do Governo, talvez até 
envolvendo o Congresso, com o encamin}:lamel)tO de Qm novo 
projeto, determinando critérioS para que os estabelecimentos 
de ensino fixem as mensalidades escolares no Brasil. Isso está 
se constituindo, como disse V. Er, num verdadeiro abuso. 
Veja que no ano de 1992 tivemos uma inflação de aproxima
damente de 1130%, e as mensalidades escolares aumentaram 
em 1300%, ficando, portanto, acima da inflação. Enquanto 
isso. os salários dos professores foram reajustados em menOs 
de 600%, em menos da meci.de do que os-estabelecimentos 
aumentaram o preço das mensalidades! Hoje, a mensalidade 
mais baixa, mesmo em Estados distanteS. como é caso do 
Acre, está em torno de Cr$2,5 milhões._ Ora, qual é a famfiia 
que pode pagar uma mensalidade escola~: desse valor?! Preci
saria_ ganhar Cr$15 milhões! Agora, quem tem dois ou .três 
fllhos estudando em colégio particufar, pagando em tomo 
de Cr$7 ,5 milhões, precisaria ganhar. pelo menos, Cr$30 
milhões. Poucas famílias no Brasil possuem essa renda. Então, 
veja V. Ex• que muifos alunos estão fora da sala de ·aula 
porque os pais não têm mais condições ele pagar uma mensa
lidade tão elevada como essa que os estabelecimentos de ensi
no estão cobrando. E, por- outro lado, O Governo, ou seja, 
a rede pública escolar não tem capacidade de absorver a popu
lação em idade escolar, pelo menos aquela que a Constituição 
determina: a população escolar na faixa de 7 a 14 anos. O 
discurso de V. Ex• tem toda a procedência no momento em 
que encarece providências do GovernO Federal, notadamente 
do ~inistério da Educação, para solucíonar de forma defini-·-
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tiva, esse problema. Muitas tentativas já foram feitas por Mi
nistros anteriores. Recordo-me, por exemplo, que, no Go
verno do Presidente Sarney, quando ocupava o Ministério 
da Educação o ex-Deputado Carlos SantAnna, S. Ex~ se de
bruçou sobre esse problema objetivando sua solução. O Minis-. 

. tro de então chegou ·a encaminhar para o Congresso um pro-
jeto de lei que foi aprovado, mas, ainda asSim, os estabele
cimentos de ensino não respeitam a legislação. São eles, os 
estabelecimentos, que têm o poder de fixar os índices de au
mento, a seu_ bel-prazer, sem consultar os pais de alunos, 
apesar de a legislação determinar que oS reajustes devem 
ser feitos de acordo com os pais. Essa norma não tem sido 
obedecida. O que se vê é uma evasão muito grande de alunos 
da rede escolar privada buscando vagas nos estabeleciment 
os do Governo Onde- não há vagas. Quero parabenizar V. 
Er.' pela oportunidade e pela a justeza do seu próriiiiiciamento. 

O SR. MAGNO BACELAR- Agradeço a V. Ex• o seu 
aparte, nobre Senador Nabor Júnior. V. Ext, quando se pro
nuncia nesse sentido, engrandece o meu diScUrso e toca nuri:t 
dos pontos fundamentais que é o salário insignifi_tahte pago 
aos professores, tanto pela rede particular, quaôtõ pelo Go
verno. 

Na realidade, visto os salários com que se i'eiituneram 
os professores, não téril nenhum sentido os aumentos abusivas 
dos valores das mensalidades. 

O Sr. Mauro Benevides- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. MAGNO BACELAR- Concedo o aparte ao nobre 
Senador Mauro Benevides, com muito prazer. -

O Sr. Mauro Benevides - Nobre Senador Magno Bace
lar. ontem; durante a sessão do Senado Federal, alguns Sena
dores reportaram-se ao problema educacional brasileiro, de 
forma particular o nobre Senador Flaviano \.feio e o Senador 
Rachid Saldanha Derzi. Hoje, V. Er verr à tribuna, nesta 
sexta-feira, para focalizar igualmente os I ·oblemas e-duca
cionais do País. E, ao iniciar seu discurso, V. Ex~ já mencio
nava os propósitos -aelineados pelo Ministro Mun1io Hingel 
de solucionar muitas dessas·questôes·. espetlãlmente a relacio~ 
nada com o preço das mensalidades escolares. Ontem, o Minis
tro Mun1io Hingel, em entrevista coúcedida à imprensa, asse
gurou à opinião pública biasileira que, no prazo de sessenta 
dias, deverá apresentar uma solução para a-questão-relacio
nada com as mensalidades escolares. Essas mesmas mensali
dades -V. Ex• já viu -levaram às ruas do País a juventude 
brasileira, os caras.:.pintadas, enfini, uin segmento- inlportante 
da sociedade, são os jovenS reclamando a atenção do Governo 
para esse magno problema. V. EX'-, trazendo a debate também 
neste instante, nu Senado Federal, esSa matéria, certarilente 
ensejará a que o Ministro Murílio Hingel diligencie, com a 
urgência possível, o equacionamento desse problema, a fim 
de que, no que tange às mensalidades escolares, tenhamos 
contribuído não apenas com o surgimento de novas vagas, 
adquiridas pelo Ministério da rede priVada, como via de- Conse~ 
qüência, como tamf:lém para que o Governo Itamar Franco 
• pelo menos, mino:re a preocupação dos pais de familia que 
vêem os seus filhos sem. condições de acessO às escolas particu
lares e sem vaga nas escolas públicas. 

O SR. MAGNO BACELAR -Agradeço a V. Ex•. nobre 
Senador Mauro Benevides. Na realidade, o meu pronuncia~ 
menta se deve à preocupação constante que norteia a minha 
vida pública desde que _tive oportunidade _de_ ser Secretário 
de Educação no Maranhão. Sei o quanto é difícil o desafio; 

conheço em profundidade, principalmente nos ·:Estados do 
Nordeste, onde os recursos não são suficientes, as dificuldades 

_que e':lfrenta o Governo na busca de umã. solução paTã-o 
problema educacional brãsífeiro, principalmente porque tenho 
a.conVicção, nobre Senador, de que não hav~rá país desen
volvido com o analfabetismo a níveis tão elevados quanto 
~-~t!_gistra no Brasil. 

O Sr. Valmir Campelo- V. Ex~ me permite um aparte?· 

O SR. MAGNO BACELAR- Com o maior prazer, nobre 
Senador. 

O Sr. V almir Campelo -Nobre Senador Magno Bacelar, 
quero parabenizar V. Ex• por trazer a debate esse assunto, 
que é de suma importância para o nosso País, principalmente 
para os jovens, para aqueles que desejam ingressar na uniVer
sidade e que não têm condiçõ~s de fazé~lo, devido aos preços 
exorbitantes das prestações mensais. Ainda ontem, nobre Se
nador M~~o Bacelar~ tive a oportunidade d~ fazer urila pe
quena palestra numa das universidades de Brasília, no CEUB, 
para um grupo de, aproximadamente, 200 universitários de 
Direito, e eles aproveitaram o ensejo para fazer corO a esta 
questão que V. Ex~ traz, hoje, nesta manhã, ao Senado Fede
ral. Quero me manifestar favoravelmente a essa preocupação 
de V. Ex~ porque, hoje, as universidades particulares estão 
se tomando comércio, grandes empresas e temos que tomar 
uma providência em relação a isso. Ainda durante a Presi
dência do nobre Senador Mauro Benevides, quando, brilhan
temente, S. Ex~ presídiu a Comissão do Distrito Federal, aqui 
no Senado Federal, apresentamos um projeto criaitdo a Fun~ 
dação da Universidade Regional do Distrito Federal. O pro
jeto de uma universidade gratuita aqui em Brasília foi apro
Vádo nessa Comissão e encaminhado, no ano passado, à 
Câmara Le_g_islativa. É uma oport~nidade _que o Governo do 
Distrito Federal terá de implantar uma universidade gratuita 
para os filhos dos trabalhadores, porque um filho de traba~ 
lhador não tem condições de, sob hipótese alguma, pagar 
uma mensalidade altíssima como está ocorrendo atualmente 
no nosso País. E devo dizer a V. EX' que a sua pl-eocupação 
será levada à Comissão de Educação do Senado Federal, que 
te-ilho a honra de presidir.--Esté ãSsUritó será debatido, será 
dissecado e vamos levar sugestões ao Ministério da Educação, 
exatamente para dar condições ao aluno de classe média de 
freqüentar uma faculdade. __ Parabéns a V. EX~ - -

O SR. MAGNO BACELAR - Nobre Senador e Líder 
Valmir Campelo, veja a felicidade que tenho de contar com 
V. Ex~ hoje, em plenário, tendo em vista que, quando aqui 
vimos trazer nossas preocupações, estávamos exatamerite em 
busca de encontrar ressonância àquilo que propomos nesta 
Casa. No momento em que pronuncio este discurso, V. Ex~. 
na qualidade de Presidente da Comissão de EducaÇão desta 
Casa, já se propõe a levar ao debate o assuntO que preocupa 

_as fa,mílias brasileiras, mas, sobretudo. àquele& que têm res
ponsabilidade na Administração Pública. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, estou abordando esses 
assuntos, mas tenho um objetivo maior e final com relação 

_à educação, que se relaciona aos livros didáticos,_outra indús~ 
tria forte que vem cartelizando essa parte do ensino; não 
existe ensino sem acesso aos livros e à pesquisa. Tive oportu~ 
nidade de ver, num dos noticiários locais, um colégio que 
fazia o anúncio da livraria onde os alunos comprariam os 
livros, tendo por troca a oferta de material de limpeza para 
a escola. Vejam que absurdo, Srs. Senadores. Na realidade. 



· Março de 1993 . DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Sábado 20 2541 

existem inúmeros projetas, não sou eu o primeiro a vir aqui 
defender o ensino no Brasil. Presto homenagem aos outros 
Srs. Senadores, que aqui têm, numa luta constante, tentado 
levantar a questão chamando a atenção das autoridades brasi
leiras. 

O Sr. Francisco R.ollemberg- Permite-me V. Ex' um 
aparte, nobre Senador Magno Bacelar? 

OSR. MAGNO !!ACE:LAR-.,- Ouço, com prazer, o aparte 
do nobre Senador Francisco Rollemberg. · ---- -

O Sr. Francisco Rollemberg- Eminente Senador M~gno 
Bacelar, estava aguardando o desenrolar do pforiunciamento 
de V. Ex~. quari.do começa a percutir o problema dos livrqs 
escolares. Vou.tr~tax: da questão exatamente ~locida por 
V. E~ no início da sua oração, quando dizia das dlficuldãâes 
que têm os pais de família, hoje, de manter os seus filhos 
na escola, haja vista as mensalidades que extrapolam, de muí
to, o poder aquisitivo do brasileiro. Ora, emineilte Senador 
Magno Bacelar, o que ocorre, neste. ins~ante, po Brasil é 
a falência do ensi.:õ.o público que não está ofei-ecendo-· n~m 
qualidade, nem quantidade; por não contnbuir com essas 
duas condições, há essa demanda muito grande ao ensino 
privado que quase sempre oferece uma_ qualídade melhor. 
Isso é comprovado,. quando, no final da linha, na conclusão 
d.o segundo grau, assistimos nas universidades br~sileiras, prin
Clpal~ente nas universidades públicas, à aprovação, em núme
ro mru.or, daqueles estudantes que poderão freqüentar tradi
cionais colégios do BrasiL Sr. Senador Magno Bacelar, permi
ta-me fa~er uma rápida digressão. Há algum tempo, a Campa
nha Nacu:mal de Educandários Gratuitos, que V. Ex~ tão bem 
conhece, 1mplantou no hinterland brasileiro um número razoá
vel de ginásios, e eles eram gratuitos. Em sendo gratuitos 
e pioneiros, em áreas em que não havia possibilidade para 
aqueles estudantes pobres, filhos de roceiros, dos arrenda~ 
tários, dos .pedreiros, dos marceneiros, em suma, dos artesãos, 
esses memnos puderam começar a sua vida intelectUal fre
qüentando esses ginásios. A minha cidade natal através de 
um ginásio da comunidade, penilitiu utii "àSOOh;âó do esta
menta social a muita~. daquelas pessoas, rapazes e IrioÇas 
que jamais teriam oportunidade de fazê-lo. Mas, Sr. Senado; 
~agno Bacelar, eis que aparece um espírito inovador, moder
mzàílte, vem dos Estados Unidos, visita os grandes países 
e diz: "Is~~ nã': pode ser ed?candário gratuito,_ terii que ter ' 
uma parttcipaçao da comumdade. A comunidade tem que 
ser responsável também." Mas qual comunidade, Sr. Sena
dor? 

o_rigens, na alfabetizã.ção, no ensinar, no dar a formação gina
stana ao aluno. Depois, as nossas universidades, majestáticas, 
colocaram-se numa posição tal que se recusavam a fazer cursos 
noturnos. As universidades trabalhavam durante o dia e dor
miam muito b~m durante a noite. Algumas ainda continuam 
dormindo. Se não fossem Os gntos desta Casa, da Cânt_ara 
dos Deputados, do povo brasileiro como um todo, as universi
dades não estariam abrindo as portas para cursos de Ciências 
Exatas ~ algumas Cíêilcias Filosóficas. Tam_bém começaram 
a ser coados os cursos de EconOip.ja~ Administração, uma 
série de outros, com exceção daqueles de Ciências Biológicas--- -
à noite. A universidade, então, propiciou condições para qu~ 
funcionassem também à noite. Não são todas as universidades 
que fazem isso, também não são todos os cursos procurados 
que têm disponibilidade à noite. Aléril do -mais, nobre Senador 
Magno Bacelar, a tremenda disparidade económica no País; 

que permite que alguns possam fazer bons cursinhos e outros 
não, permitiu que as Universidades privadas viessem, de uma 
forma suplementar, ocupar um enorme espaço. E essas uni
versidades o que fazem? Algumas oferecem ensino de boa 

-qualidade, outras oferecem ensino de qualidade discutíssírna, 
mas há alguma oportunidade para que o jovem possa almejar 
um título universitário. Para minha surpresa-:- estive fa;zendo 
um levantamento-- descobri uma coisa interessante: embora 
se faça uma guerra muito grande contra o pfeço do ensinO · 
superior pago, existe, na minha Cidãde nó ineti Estãdo e 
possivelmente, no Estado de V. Ex~ e' nos demais curso~ 
primários, creches, ginásios e cursinhos que cObram n{ais carO 
que as universidades. E ninguém está fazendo passeata e recla
mando contra o ensino pago nessas áreas. AgOra, estanios·~· 
vendo os "caras-pintadas" indo às ruas. Creio que estão to
mando uma defesa séria da qualidade do ensino, lutando para 
que seja um pouco mais barato, maiSJiceSsível. Mas eles_devem 
também, ao ocupar as ruas, defendendo essas poSições. defi:n~ 
d:r a melhor qualidade do ensino público, porque, se este 
nao oferecer a qualidade, a q~antidade desejada pela demanda 
que o Brasil hoje carece, haja yís~a 3 Suã popUlação de_ jovens 
que procuram aqueles cursos, continuaremos a martelar na 
mesma tecla. Mas, Sr. Senador, deixemos o ensino pago. 
V. Ex~ disse que iria referir-se a este Senador, no passar 
do seu discurso, porque V. Ex~ te.stemunhou a minha luta 
aqui nes!a <?as.a comra os livros descartávçis. Veja. que, qu"afl
do_ a ~a10na de !16s, -aqui, estudamos, tínhamOs os livros-pa
drao: livros de leitura, de Gramática, de Matemática, de Ciên
cias Biológicas, que sofriam a correçãÇ> da a~ualização, ma'S 
que quase sempre serviam para que uma família, eni com
prando o livro para o seu primeiro filho, pudesse fornecê-lo 
ãté o quarto ou quinto filho quando esses che_gassem à idade 
escolar. O que ocorre hoje, Senador, é que, se o aluno repetir 
o ano, nem par~ ele próprio aqueles livros servem, porque 
mudam a todo tnst_ante, _a !oda hora, os autores, e o livro 
tem páginas para que o aluno possa fazer os se"uS --exerCícios 
e deveres no próprio livro. São livros para serem jogados 
fora, descartáveis. 

A comunidade que não tem emprego, que Dão tem traba
lho, que não_ tem comida, que não tem casa, que não tem 
dinheiro? Qual a participação dessac_omunidade? E a Campa
nha Nacional de Educandários Gratuitos m"udou de nome 
passou a ser Campanha Nacional de EducandárioS da Comuni~ 
dade. Em mudando de nome e de filosofia, o qUe oCorreu? 
os· gfrtãsios passaram a ser pagos. Os pobres do interior do 
B~asil começaram a pagar uma taxa mínima, taxa essa que 
fo~numcrescendoe, ao final, veioaserivalizarcomoscolégios O SR. MAGNO BACELAR- É a indústria do livro! 
pnvados em todo o Brasil. E os ginásios da comunidade come- O ~r: Fr_an~_isco ~o~emberg -ESse é um luXO que· talvez 
çaram a ser extintos, porque os Governadores esfa'duais, aque- até ~s patses dç:sen~olvidos meditem para usar. imagtne fiÔS-, -
les que puderam, começaram a criar ginásióS ·estaõilã.is em b_:aslleu:_os.' que paga~os caro o-pap·el, que temos uma impres-
algumas cidades, competindo com o ginásio da comunidade sa~ cariSstma! Essa e uma indústria que explora isso com 

para d~~ ensino gratuito, que era a função precfpua para --a mUtta dedicação. Isso vem sendo denunciado. O Ministerro·-
qual fo1 fundada a Campanha Nacional de Ginásios da Comu- _"·~da Educação!. inclusive, certa feita, quando era MiniStfo· da 
nidade. O ensino público no Brasil é difícil desde as suas Educ_ação um ex-Colega nosso, fe:Z-ine·um ofíció, até pouCo· 
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cortês, quando eu defendia isS(), dizendo :que eu desconhecia 
que o Ministério já estava üizendo isso. E sabe V. Ex~ qu~ 
não estava, como também não está entregando o livro· escolar 
em época upottuna. Agora mesmo o Sr. Ministro Mqríli,.o 
Hingel nos comunica que começa agora a distribuição dos . 
livros didáticos que serão vendidos a· preços módicos, mas, 
quando chegarem, o ano escolar, por certo, já estará fin
dando. 

O SR. MAGNO BACELAR- O início dessa distribuição 
já se dá exatamente quando temos um trimestre vencido. 

O Sr. Francisco RoUemberg - Então, observe v: Ex• 
que há uma série de erros sobre erros e que, se eu fosse 
comentar o pronunciamento de V. Ex~. que tem sido de uma 
justeza, de uma profundidade excepcional, estaríamos V. Ex~. 
e eu a fazermos discursos paralelo~. percutindo num tema 
que, para todos nós, constitui uma preocupação prinfOrdial. 
Eu o felicito e assõcio-nie a V. Ex~ Encerro o meu aparte 
porque não devo continuar mais: V. Ex• é o dono do discursp. 

O SR. MAGNO BACELAR- Agradeço a V~ EX' Infeliz
mente, a luz vermelha já nos dá sinal de que a nossa preocu
pação coincide com a_ do Sr. Presidente _em fazer cumprir 
o horário. Para o nosso entendimento, a luz vermelha está 
acesa também para a educação no Brasil, Srs. Senadores. 

Quis exatamente enfocar o problema da rotatividade do 
livro escolar e da sua má distribuição. Quando se fala em 
preços das mensalidades altas, não podemos esquecer que, 
para se matricular um aluno de 1" grau, compram-se Cr$4 
milhões em livros, que não servem pata o- ano seg_(!.inte: 
Além do mais, as escolas se encarregam de indicar determi
nadas editoras e livrarias que lhes oferecem vantagens. No 
momento, dizia V. EX' que o Ministro Murílio Hingel nos 
anuncia que vai distribuir os livros. Ano passado, tive oportu
nidade de falar nesta Casa que·, no fmal de jUlho, os livros 
escolares da rede pública não haviam chegado ao meu Estado. 

· Sr. Presidente, o tema é realmente importante e fasci-
nante, mas não pOdemOs esquecer que, enquanto não tiver
mos escolas, enquanto o Governo não tiver· a consciência 
de que esse é o dever mai~r da Nação, et:aquanto não comba
termos os cartéis que se formam em escolas particulares e 
vendas de livros, não teremos respondido a ansiedade daque
les que nos enviaram a esta Casa.- para, em falando, protes
tando e criando leis, possibilitar à juventude do Brasil sonhar 
com um Brasil melhor. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bemt 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE:. (Cbagas Rodrigues)__- c'i>'~cedo 
a palavra ao nobre Senador Aluízio Bezerra. (pausa.) 

S. E~ não se encontra em plenário. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Valmir Campelo. 

SR. V ALMIR CAMPELO (PU! -DF. Pronuncia o se-
guin~e discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, poucas vezes na História do Brasil assuntos 
pertinentes a_ tributos estiveram tão em -voga quanto agora. 
A criação do IPMF tem monopolizado as atenções dos meios 
de comunicação, dos empresários, dos banqueiros, dos políti
cos, dos sindicalistas. Os que prote~tam contra a implemen
tação desse imposto o fazem na convicção de que existem 
outras formas mais eficientes para aumentar a arrecadação 
do Governa.· Unia dessas soluç§es _é _através, da contenção 
da sonegação ou, mais .Prój:uiameilte, da evasáo fiscal. 

No ano passado, esteve em funcionamento nesta Casa 
uma Com.issão Parlamentar de Inquérito que investigou as 
causas da evasão fiscal. Após colher o depoimento de especia
listas. na matéria, os Senadores chegaram a algumas consta
taçõe.s e conclusões que precisam merecer atenção e uma ação 
firme e resoluta da nossa parte, elaborando legislação fiscil 
simples, atual e eficiente, e, por parte do Governo, colocin
do-a em prática de forma serena, mas com determinação. 

De acordo com as conclusões, em vias de áprovação 
na CP!, a sonegação tem proporcionado um gran-tie prejuízo 
ao nosso País e, se nada for feito para estancá-la, num futuro 
próximo, a situação poderá ficar incontrolávef, a ponto de 
os valores sonegados suplantarem aqueles recp1hidos. 

Normalmente, a evasão fiscal tem duas distinções: a pii.
meira é a elisão ou a evasão considerada ,lícita, por existir 
em decorrência de lacunas e imperfeições legais, de anistias, 
de incentivos fiscais, de tratados e convenções sobre dupla 
tributação. · --

A segunda é a evasão ilícita, constitUída pela sonegação 
e pela inadimplência. -

Uma terceira forma de solapar os cofres públicos é através 
dos litígios fiscais, representados por processos decorrentes 
da inoperância administrativa e judicial. 

Vejamos, agora, com mais detalhes, cada uma dessas 
formas de lesão ao fisco. -

No tocante à evasão lícita, decorrente d"e -falhas e imper
feições da legislação, dois exemplos se nos apresentam de 
forma bem atual: o primeiro diz respeito à Lei n" 8.2Q0/91, 
que dispõe sobre a correção monetária para efeitos fisCais 
e sdefetãrios, cujos itens mais polêmicosforam, recentemente, 
revogados pelo Presidente da República, através de medida 
provisória. Somente com a aplicação dessa lei, a Receita Fede
ral constatou uma perda de 14.5% na arTecadação do Imposto 
de Renda- Pessoa Jurídica- no primeiro semestre de 1992. 
A perda total de arrecadação, em virtude dessa lei, é estimada 
em US$ 13 ,2 bilhões. 

O outro exemplo diz respeito a legislação que regula 
o·FINsOCIAL. Somente em razão dela tramitam na Justiça 
cerca de 350 mil aç6es contra a União. Confçmne dados do 
Banco Central, os depósitos para garaD.iia dessas aç_óes ascen
dem, aproximadamente, cinqüenta trilhões de ç_ruzeiros. 

-Outro exemplo de evasão ilícita vem através dos incen
tivos fiscais. A renúncia de receita daí advinda foi estimada 
pela Receita Federal, para o ano de 92, em 1,88% do PIB 
e, para 93, está prevista ~.13%. 

Quanto ao segundo tipo, a evasão ilícita que abrange 
a inadimplência e a sonegação - tnõutaristas e técnicos da 
Receita Federal sabem que ela existe e que assume proporções 
;alarmantes, mas têm dificuldades em quantificá-la. Entretan
to, com o cruzamento de dados da Receita, estima-se que 

·a sonegação equivale àquilo que é arrecadado, ou seja, para 
cada cruzeiró\arrecadado sonega-se um. 

De aca:rdo com o apurado pela CPI, os maus contribuintes 
normalmente se utilizam de quatro expedientes para ludibriar 
o fiseo. O primeiro deles é a inadimplência intencional, em 
que, cOnscientemente, o contribuinte Opta por não cumprir 
o seu dever fiscal, pela simples falta de pagamento do débito 
lançado e vencido, ou pela falta de recolhimento do imposto 
·retido. Um ~gundo estratagema é através da omissáo docu
mental, quando o contribuinte deixa de emitir um recibo ou 
a nota fiscal' de-:- um serviço ou produto, quando há a falta 
de apresentação de declaração de rendimentos ou simples
mente a falta de cadastramento. 
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O terceiro mecanismo utilizado é a falsifi~ação de doeu- -O SR. VALMIR CAM!:JELÜ --Agradeço as suas pala~ 
mentes. A falsificaçãO pode oCõrrer com a emi~~ãO cte-I:Iotas Viã:s~-nobre Senador Mãgno Bacelar. 
frias; de notas "'calçadas", de recibos falsos; com a eScrituraÇão Como V. _Exa~ _podem verificar, a situação fiscal do 
falsa ou incOmpleta (caiXã 2); corri d-épó-Sitos e aplicações Brasil, se não é de caos total, é de um pré-caos. 
em nome de terceiros; com mais de uma inscriç_ão n9 Cadastro Neste ano em que se implementará a revisão constitu-
de Pessoas Físicas- Ou Jurídicas; com o subfat\iraÍlJ,ento ou Ciortal, temos~ nós, Senadores e Deputados, a obrigação de 
o superfaturamento em operações de -in::rPortaçclo e eipOt- ptôCurar uma solução adequada a esse problema. A verda-
tação; com a cle_c}aração falsa de bens; com a imputação à deira reforma fiscal e tributária tem que acontecer neste anó 
pessoa jurídica de despesas de pesSOas físicas e até Com fraudes e, ·a noSso vei, deverá ter por escopo principa-l colocar ordem 
em caixas registradoras. -- - -rt<rcaos. Há que se reduzir o número de impostos, de simpli

ficai" a· sua: legislação e toiná-la mais prática. Acima de tudo, 
Uma quarta modalidade de fuga do Fisco ê' a ex~inção há que se estabelecerem normas q~e possam durar, colocando 

ou cisão da pessoa jurídica ou a dilapidação de seU pãtrimôniO. - fim àquela prática nefasta que já Virou rotina de, ao final 
Normalmente ocorre a extinção fraudulenta da empresa quátl.: · de cada exercício, fazei'-se nova regulamentação tributária 
do a União_ é ciedora Qe itnportância muito elevada. No ato a vigorar no ano seguinte, pois a profusão dos atos adminis
da execução do .d.ébito, .verifi~~~e. qu_e nã~ há quem possa trativos só faz dificultar o trabalho do Fisco e desorientar 
ser executado. A cisão ocorre quando-~ parte encarregada o çontribuinte. Assim, estaremos colocindo fim a uma outra 
de responder pelas exigêncías·nscais não _fica_ com _p~~iimônio prática tambéin funesta de nossa economia; de se aumentarem 
suficiente para saldá-las. A dilapidação acontece quandC? se as alíquotas para fazer crescer a arrecadação. A experiência 
alienam os bens da empresa e o que _resta não é_ sufi~ente -tem demonstrado que_ toda tentativa de melhorar a arreca
para a quitação dos débitos. dação por meio do aumento das_ aJíquotas só fez, até hoje~ 

Existem também os litígios fiscais'; ·os quais; pela morosj- incrementar a sonegação. 
dade adminiS"tr"ativa e jl}.<}içial, atigg~~ cifi:is ãstron-ôinica~: Há que se rever, também, a legislação que define os 
Basicamente essas cbntertd_as ae:çm~e~em porta1lias na legisla- - crimes contra·a ordem tributária. A Lei n" 8.137/90, segundo 
ção e por inoperância do órgão arrecadadCn-;-e flSCalizaâor. Os técnicos d~ Reçeita e o tributarista Jves Gandra Martins, 

De acordo com dados fornecidQs àC_P~ pela R~i~~ ~e~e~ apresenta tantas brechas que fic3 difícil caracteriZar c.Ompletà
ral, em julho de 1992, por lá tramftav-am cetéa ·de 7~ mil menteumdelito.Emrazãodisso,proliferamasaçóesjudiciais, 
processos, à espera de julgamento ou de _cobqnça a.4If!inis~ e: o Governo perde mais de 50% delas. -
trativa. Nos Conselhos de Contribuintes do Ministério da Fa- -:"_Para a carga tributária excessiva e mal distribuída, há 
zenda mais de 17 mil processos aguardavam _a::a_p_iêCiãÇâO e de-se promover a sua dimiiliilÇãO e de Se ã.inpliar o universo 
0 julgamento. - -- -dos contribuintes. Caso a carga tributária correspondesse uni

cainente àquilo que é arrecaâado; nãO seria elevada. Estaria 
Co_nforme a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em tomo de 20% do PIB. Entretanto, se considerarmos que 

eram, nessa época, cerca de 270 mil os pro-cessos de débi~O a sonegaçâo.- Se- equivale à arrecá.dação, concluiremos q.u;: 
inscritos na_dívida ativa oti com crédito trib~tário já inscrito,. em verdade,. a carga tributáriá corresponde a 40% do PIB, 
e mais de 115 mil aqueles em tramitação_n9 Poder Judiciário. o que~ ~xo_tbitante. _ · · ·· · · ,_ - -------
No total, são mais de 470_ mil os processos ·a:dministi"atiVos _ Por· ou"tro lado, 'de nacia ~diantará tornar a legislação 
e judiciãispertinentes a créditos tributários, o que, etrf agosto mais aplicável, simplificiiYe úriiVeisaftz3.r a tribUtação, se_ não 
de 1992, correspondia a mais ou menos 60 trilhões de ~ruz,e~ós. Se apãrelhar :ideqUadanitmte o órgão _arrecadador e fiscali~ 

zador, que é_ a Receita Federal. O emarãnhado da legislação 
O Sr. Magno Bacelar- Permite-me V· Ex~ um aparte? e a inoperância da Receita sãO; Sem sombra de dUvida,- uni 
O SR. V ALMIR CAMPELO - Concedo Q aparte ao convite à sonegação. . . · 

nobre Senador Magno Bacelar, com.intiito prazer. O desmantelamento da Receita Federal é mais um dos 
saldos negatívos do Governo Çollor. O Seu Governo, embora 

O Sr. Magno Bacelar- Nobre SenadOr V almir __ Çainpelo, curto~ foi longo o suficiente para desarticular toda a- máquina 
V. Ex~ alude a um tema por mim analisado, quando_ conStatei a.ri-ecadá.dora e para fazer com que ·o seu quadro funcional 
que a Prefeitura de São Luís, que_J).ão- tetn arrecadação sufi~ . fosse desfalcado por aposentadoria de quase mil auditores· 
ciente para pagar a folha de pessoal, tem a receber, somente fiscais com mais experiência e cohhecimento dos meandros 
relativo ao JPTU, cerca de 3 trilhPes.9,e_ CJU:zeiros."_ÇOJ!S:i.il~ tributários. 
tamos o Ministério da Economia e a_ Assessoria desta Casa, ·-· · Além de _modéinizar a Receita, para: qUe cumpt::cadequa~ 
no sentido de tomar possível ao Poder PúbiJ.C-9 ·ll-~íJ.!Z~~ letcis damente as SU3.S fúríçõeS, é necesSário-que se abram concursos 
de câmbio ou outro expediente mais ágil para cobrar as suas e se cOntraterri" _nOVos funcioriári.õs. lsso servirá para que se 
contas. Na realidade, como bem disse V. EX•, ·a rriorOsidade preencham as vagas existentes e para que se façam novas 
da tl:amitação dos processos beneficià-O infrator; O sone$aüor, contratações que atendam às novas exigências que lhe são 
que, ao--final de determinado tempo, tem caducado o seu 1riipostas. · · 
débito. Coniõ o Gover:go tiãO pod~_ protestar, não pode execu- Na atualização e simplificação da legislação não se pode 
tar, não pode utilizar. o serviço-de informaçõeS cãdastrais, esquecer a pecessidade premente de se tornarem cé_leres os 
não há como receber os seus recursos. Penso em apresentar processos adiniD:istratiVo~ fiscaiS, a aplicação de pen-alidades. 
um projeto que possibilite ao Poder Público e_x~_çu~~, como a cobrança cl~ débitos. 
no ~l2ireit0 Civil, as suas contas. No momento em: que_ os Outra ffiêdida iffiportante é- eXerCer. conti:ole niã.is rígo~ 
sonegàdores não puderem operar ent banco e não tiverem . roso e eficiente sobr~ o cadastro dos contribuintes, de modo 
a beneficiá-los a morosidade do Poder Público~ teremos mais a evitar que pessoas- ou em-presaS -protegidas por in~rições 
eficiência e- talvez- uma carga menor de tributação neste· cadastrais Várias deixem de cumprir suas obrigações fiscaif. 
País. Aplaudo o pronunciamento de V. Ex' oU aS cumpl-am só em parte. 
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O Sr. Ney Maranhão- V. Ex+ me concede um apãrt~? do Nordeste que migravam paTa São Paulo. por falta de condi
ções de vida, pois até _Q_ mandacaru secava. Falta planeja-

0 SR. VALMiR CAMPELO- Nobre S"enador, com o mento! Se o Governo_ desse co.g_dições de meJ)wrias na parte 
maior prazet-ôtiÇO V. Ex• - de irrigação, a Situação ia melhorar muito. Veja o ~so _de 

o Sr~ Ney Maranhão _ Senador Valmir Campelo, v. -- Petrol_ina e das outras regiões que estão _irrígada"s. Nessas 
E~ está trazendo, nesta manhã, para 0 Senado, um assunto áreas não exiSte fome, rniSérí3_, nem me~digos. Não deveria-
da maior importância para a Administração Pública, para 3 mos ter somente SOO mil hectares irrigados, _poderíamos 
solução dos problemas sociais e económicoS deste :País. No ter 10 milhões de hectares irrigados. Fal:ta planejamento, 
meu entender, nobre Colega, 0 maior responsável por todos e é isso que temos que discutir. T~mos que mostrar que 
esses descalabros, 0 maior devedor do Governo é 0 próprio o maior erro é do Governo, desde os tempos de Getúlio 
Governo, cujo lema é: "Faça 0 que digo e não faça 0 que Vargas. De lá para cá, o lema é: "Faça o que digo e não 
faço". Veja v. E~ a dívida das estatais, das prefeituras e f3ça o que faço". Portanto, quero me solidarizar com V. E~ 
dos governos- estaduais para c'oin 0 INSS e 0 FGTS~ No meu por esse pronunciamento tão importante em que chama a 
Estado, por exemplo~ Senador Valmir Campelo, uma prefei- atenção do povo brasileiro. Parabéns. 
tura há vinte anos não pagava INSS._ Nessa área tão sensível O SR. VALMIR CAMPELO -Muito obrigado, nobre 
do País, que é a área social, o débito do_Ç:~verno ascendia Senador Ney Maranhão~ Agradeço a V.Er. o aparte e digo 
a mais de cinquenta por centO do débito da Previdência. O que, além do planejamento, falta a execução, porque não 
Senado Federal, através de nós, Senadores, gue somos os adianta planejar sem executar. Dentro desse planejamento 
homens de cabeça fria e pés no chão, aprovamos com muito de que todo o Nordeste necessita, como V. Ex~ se refere, 
trabalho, com muita paciência, a Resolução n~' 58, que penni- deve-se, realmente, dar prioridade à alocação de recursos 
tiu ao País uma melhor arrecadação. Hoje, essas prefeituras e à e_xecução de ponta. 
estão pagando uma soma imensa ao INSS. Gr3ças a essa·reso- Concl~o meu pronunciamento, Sr. Presidente. 
lução, o âtual Ministro ·da Previdência c; Assistência Social,~ Queria dizer apenas que as medidas aqui citadas por mim 
Antônio Britto, está pagando os nossos apOsentados em dia. precisam s~r tomadas de forma simultânea. . 
Mas,_ na verdade,_o que fizemos? ~.remia~.;>-~ os relapsos. De nada adiantará melhorar a legislação se_ a fiscalização 
Se, ao assumir uma prefeitura, iilit prefeito encontra um débito _ não _se mostrar eficiente. De nada adiantará aumentar o núme
imenso, sua obrigação ê pagar a Previdência. É lei. V. Er" . ro de fiscais, reaparelhar a receita com recursos- humanos, 
sabe que, se o empresário deixa de pagar, as penalidades materiais e tecnológiCos, se a legislação continuar a emperrar 
são juros e correção, acusação deapropri3Ção indébita, cadeia. a arrecadação. 
O Governo não fez nada disso. Premiou :.____ e tinha que Tenhamos nós, Sr. "Presidente, S~ e Srs. SenadoreS, bem 

fazê-lo, senão não pagariam. O parcelamento da dívida das vivás essas ponderações, pois, na revisão constitucional que 
prefeituras, dos governos estaduais, das estatai~, assim como s~fãpi-oxiiria, elas não poderão, de forma alguma~ ser olvida-
o da iniciativa -privada, de 60_. para 240 _ ~eses. No _entanto, - das, sob pena de comprometer o futuro do nosso País. 
se essas prefeituras, gOvernoS estaduaiS e estatais não apresen- Er~ o_ que _tinha ~ d~zer, SL P~esidente. 
tarem certiftcado de regularidade de 90 em 90 dias, não rece- COMPARECEM MAIS O$ SRS. SENADORES: 
bem pagamento do Governo Federal. Isso graças à Resoluçáo 
n~' 58. V. Ex~ está chamando a a atençãp pa_ra essa questão Albano Franco - Aluizio Bezerra - Bello_ Parga -
de tanta importânci~ que d.Í3_ reSpeito aos -fiscais. _Durante Epitácio Cafeteiia- Eva Blay- Aaviano Melo- Garibaldi 
o Governo José Sarõey~ }ui procurado pelo Sindicato dos Alves -Gilberto Miranda- Guilherme Palmeira -Henri-
Fiscais do Açúcar e do Alcool, uma área ·qu_e _:-V. Ex~ que Ahneida- Humberto Lucena- João França -Jonas 
sabe - representa quase 5% do PIB nacional. Tivemos um Pinheiro- Levy Dias -Márcio Lã.cerda- Nelson Carneiro 
entendimento com a -Receita Federal para que os fiscais do - ~ev Maranhão--:-_ RaimundO Lira- Ruy Bace.lar.-
antigo IAA entrassem, em bloco, no Ministério da Fazenda, o SR. PRESIDENTE (Ch.agas Rodrigue~) ~A .l're~~ 
com direitos· iguais, para- fiScalizar essa área-:' A fiscalização dência recebeu 0 OfíCio n~' 93/93; de 25 de fevereiro último, 
executada por eles é diferente. Esses fiscais vão às usinas, pelo qual 0 Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, 
aos· engenhos, verificãm a ãrea plantada, fazem o cálculo da Secção de.São Paulo, manifesta-se contrariamente a quaiqu~{ 
quantidade de toneladas de cana e estimativa de quantas sacas proposição que objetive diminuir -para 14 anos a idade de 
de açúcar e quantos metros cúbicos de álcool serão produzidos. responsabilidade criminal. . 
Assim, tem-se uma idéia dos impostos federais~ serem_ recolhi- o expediente será encaminh~o, para conhecimento, a 
dos. Até hoje, existe -Jhá vontade, falta de_ entrosamento ComisSáo de Constituição, Justiça e Cida_dania. _ 
nessa área. Por- aí percebe-se a falta de planejamento do 
Governo, que resulta em problemas, tais como_ o desemprego, O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presi
a miséria, a fome. Neste País, 40 milhões de brasileiros-- · déncia recebeu, do Presidente dp _:Panco Central_ do Brasil, 
a população da Argentina- estão, ou na miséria ou abaixo o Ofício n~' S/28, de 1993 -(n~> 593/93, na origem), solicitando, 
da linha da miséria. Há, inclusive, uma matéria na edicão nos termos da Resolução n~> 36, de 1992, do Senado F~der~, 
de hoje do jornal Estado de Minas: "'Um País sem Planeja- autorização para que a Prefeitura Municipal de Criciúma, 
menton. José Américo de Almeida dizia: "O Nordeste Estado de Santa Catarina,_ possa contratar operação de crédi-
não precisa de esmola, precisa apenas viabilizar o rio São · to, para os fins que especifica. 
Francisco, para molhar as terras calcinadas pela seca a · A matCria será despachada à Comissão de Assuntos Eco

fim de tornar-se a Califórnia da América do Sul, abastecer (Ú&mico~. · · 
o Brasil e exportar para o mundo". Nobre ~enador Valmir . ()SR. PRESIDENTE (Cllagas Rodrigue~)- Os Projetos 
C~mpelo_, a música "-Asa· Branca", que saía c!_o coração~ de Decreto Legislativo n~ 4, 6 e 7, de 1993, lidos arÍterior-
da sanfona de Luís Gõn.Zaga, i"epresetftava-a reVolta dos fiiho.s mente, terão, nos tennos_do art. 376, ~,do Re~ento Interno. 
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perante a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
o· prazo _de c_ip,c_q_ dias para recebimento de emeD.das, findo 
o qual a referida Comissão térá -15 dias, ptori'ogâ.Veís por 
igual período, para opinar sobre as proposições. 

Esgotado- esse prazo, sem parecer, os projetas ·serão in
cluídos em Ordem do Dia, de acordo com o art. 172, II, 
c, do Regimento Interno. 

O Projeto de Decreto Legislativo n? 5, de 1993, 'terá 
tramitação com prazo determinado de 45 dias, nos termos 
do art. 223, § 19 da Constituição, combinado com o art. 375 
do Regimento Interno. 

De acordo com o art. 122, II, b, do Regimento Interno, 
a matéria poderá receber emenda pelo prazo de cinco -dias 
perante a Comissão de Educação. 

. O SR. PRESIDENTE (Chagas ROdrigues) --' Sobre a 
mesa, Comu_nicações que serão lidas pelo Sr. 1<?- Secretário. 

São lidas as seguintes: 

COMUNICAÇÕES 

Brasfiia, 19 de março de 1993. 
Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 7" ~ § 2~' do Regimento Interno do 

se-nado Federal, comunico a Vossa Excelência a minha filiação 
ao Partido Democrata Cristão ..:.... PDC. 

Erri conseqüência, deixo de integrar a Bancada dO Partido 
Trabalhista Brasileiro- PTB. -Senador Affonso Camargo. 

OE. GL PFL N• 006/93 
Senhor Presidente, 

Brasflia, 17 de março de 1993. 

Tenho a honra de dirigir R me a Vossa EXcelêiléi3., ria quali
dade de Líder do Partido da Frente Liberal, n6stã Casa, para 
indicar o nome do ilustre Senador MEIRAJ'!):.HO, por ces· 
são, para permanecer integrando a Comissão Parlamentar de 
Inquérito destinada a apurar denúncias de irregularidades co
metidas em fundos de pensões de estatais e na Petrobr~s. 

Aproveito a oportunidade para reiterar a Voss_a E~ce
lência protestos d_e e.stim_a e CQ!l,sid~ração~ -Senador Marco 
Maciel, Líder do PFL no Senado f~eral. ----- -

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- As comuni-
cações lidas vão à publicação. -- --

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

É lido o seguinte 

RÉQUERIMENTO N• 261, DE 1993 

Nos termos-do art. 210 do Regirilento Intemo,_requeiro 
transcrição, DoS Anais do Senado, do artigo "A _pena de morte 
e o Brasil", de autoria do Prof. Antônio Augusto Caiiçãdo 
Trindade, publicado na Folha de S. Paulo, de 15 ·de março 
de 1993. _ · 

Sala das Sessões, 19 de março de 1993. -Senador Marco 
Maclel. 

(A Comissão Diretora.) 

QSR·; PRESiDENTE (Chagas Rodrigues) -De acordo 
com art. 210, § 1"' do Regimento Intemó, o ·reqUerimento 
será submetido ao exame da Comissão DiretOra-:--

- Esgotado o período destinado _ao Expediente. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Não há quorum para votação. 
Em conseqüência, os itens n{>! 1 a 3 da pauta ficam adiados 

para a próxima sessão ordinária. 
SãO os seguintes os itens ·adiados: 

-l-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N' 5, DE 1993 

- (E:ril regime de urgência, rios teimas do art. :336, 
c, do Regimento Interno.) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n95, de 1993 (n• 3.520/93, na Casa de origem), 
de iniciativa óo Presidente da República, que dispõe 

-sobre a vinculação do servidor público civil, ocupante 
de cargo em comissão sem vínculo efetivo com a Admi
_nistração Pública Federal, ao Regime Geral de Previ
dência So.cial e dá outras providências, tendo 

-PARECERES, proferidos em Plenário. Rela· 
--.~,tores: , . , : ___ _ 

- Senador Bello Parga, faVorável, em subSti-
tuição à Comissão de ConstitUiÇão, Justiça e Cidadania; 
e 

- Seriádor Cid Sabóia d_e Carvalh0 1 favorável, 
_ nos termos_ de Substitutivo que apresenta, em substi

tuição ã Comissão_ de Assuntos Sociais. 
(Dependendo da votação do Requerimento n• 236, 

de 1993~ -de preferência para votação do Substitutivo 
sobre o Projeto.) 

-2-
PROJETO DE LEl DA CÂMARA 
N• 67, DE 1992- COMPLEMENTAR 

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

(Tramitando em conjuntô com o Projeto de Lei 
do Senado n' 46, de 1992- Complementar) 

Votação, ein turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n• 67, de 1992- Complementar (n• 71/89, 
na Casa de origem), que dispõe sobre o_ processo judi
cial de 4~apropriação por interesse social, para fins 
de reforma agrária, tendo 

~PARECER, proferido em Plenário. Relator: 
Senador Alfredo Campos, favorável, na forma de Subs
titutivo_ que apresenta. 

- . -3-

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 46, DE 1992 COMPLEMENTAR 

(Effi regime de urgência-nos termos do art. 336, 
c, do _Regimento Interno.) 

(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei 
da Câmara rt' 67, de 1992- Complementar.) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do 
Senado n"' 46, de 1992 - Complementar, de autoria 
do Senador Humberto Lucena, que dispõe sobre o pro
cedimento contraditóriQ especial, de rito sumário, para 
o process_o_de desapropriação por interesse sQcial, para 
fins de_. reforma agrária, de imóvel rural que não es_teja 
cumprindo a sua funçãO social. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Volta-se 
à liSta de oradores. · 
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Concedo a palavra ao nobre Senador César Dias. (Pausa.) 
S. Ex• não está presente. _ _, -- ~ 

Concedo a palavra ao nobre Senador Nabor Júnior. (Pau-
sa.) 

S. E~ não está presente. - - ----- ------ ---- - ----

Concedo a palavra ao nobre Senador Beni V eras. 

. O SR. BENI VERAS (PSDB-CE. Pronuncia o seguinte 
discurso. Sem reVIsão do orador.) -Sr. Pr~idente, Srs. Sena
dor~ ~ Comissã_o que trata dos desequilíbii9s inter-regionais 
brasileiros e os discute, contando com a participação de inúme
ros parlamentares, tais como os Srs. Senadores Esperidião 
Amin, Francisco ROlle,mb~rg, Marco Maciel, Ney Maranhão, 
Dario Pereira, Lavoisier Maia, Garibaldi Alves Filho, E'IciÕ 
Alvares, Jonas Pinheiro, TeotôniOVilela Filho, Albano Fran
co, B~ni Veras, além de vários DeputadOs Federais, esteve 
na tílt1ma sexta-feira, dia 12, em Recife, para discutir os pro
blemas da Região Nordeste e, em contato com a Sudene, 
buscou conhecer os pontos de vista daquele órgão e de várias 
o~:ras pessoas que foram co~vidadas a participar daquela reu
ruao, como o Deputado Gustavo Krause, o Sr. Francisco Ur
bano, Presidente da CONTAG-, o _Senadôr -Mârco ~aciel 
o Governador Ciro- Gomes _e o Sr. Emeisori Kapaz, ·o -Dr: 
Roberto Cavalcanti, além de outros participantes. 

Es~e conjunto de pessoas esteve analis~ndo a condição 
da Regtão Nordeste _no_ contexto da economia nacional. 

A discussão da questão regionál, anteriõirrielite à consti
tuição dessa Comissão·, não énc0ntr3va muiiO.espaço. De um 
lado, os preconceitos da sociedade brasileira _frente_ à questão 
regional; de outro, o envelhecimento das instituições das polí
ticas de desenvolvimento regional. 

Por trás disso tudo, a permanência de uma sociedade 
estratificada, desigual, injusta, onde a grande maioria dO povo 
continua viyendo muito mal,_e a constataçã_o __ çle que o sistema 
de incentivos ao desenvolvimento regional nãO tem sido capaz 
de alterar essa situação. Permanecem alarmantes os dados 
de injustiça social. Isso se d~ve a qu-~, pOr' um lado, não 
tenha havido uma críticã- nacional construtiva; a crítíca micio
nal é sempre eivada de muitos preconceitOS. Também não 
houve uma autocrítiCa regional. Nós, norde~itlilos, por temor 
de que os fundos fossem mexidos, sem r ~e fomos muito caute
losos no exame de seus defeitos e de suas qUalidadeS. 

Também pela auséncia de autocrftica, que-nãO tn.teressou 
às elites regionais; 6 sistema- envelheceu; e··não foi mudado 
conforme o tempo exigia. Elas conseguem- tirar proveito da 
situação das desigualdades existentes e tém sido capazes de 
firmar o pacto da miséria, em acordo com as elites do Sul, 
através do qual se m_antém a dominaç~9 sobre_ a grande maioria 
da população, frustrando seus anseios de desenvolvimento. 

As grandes massa~ continuam táo marginalizadas quan-to 
sempre o foram. É preciso que a el_ite regioh~l se esclareça, 
modernize-se e seja capai de-prOmoVer ã tiaiiSformação de 
uma sociedade ~atrimonialista para uma socü~dade capitalista 
moderna, onde todas as pessoas ·sejatn envolVidas e benefi
ciem -se do progresso daí derivado. 

Tudo isso passa pela necesSidade extrema de uma ação 
transformadora sobre a realidade regional. NãO se deve buscar 
o desenvolvimento industrial em si, mas sim procurar os meios 
para que a população se beneficie do progresso. O que se 
busca é mudar a condição da população regi.OD.iíl O -desenvOl
vimento industrial pode ser um dos caminhos, mas _não é 
o único .. Os incentivos para a econoniia priVada apenas não 
se constituem no caminho mais eficaz. Há ·necessidade de 

uma política muito mais abrangente e mais ligada aos proble
mas da transformação da sociedade. Na experiência de polítí
ca~ region:ns. verifica~se que as elites não têm tido um compro
misso maiOr com os grandes problemas da sociedade e da 
economia. Uma prova é a falta de apoio político para os 
programas de erradicação da pobreza, de apoio ao pequeno 
produ~or, de reforma agrária e. em geral, de transformação 

-da sociedade. - -- -
Esses programas nunca conseguiram a contínuidade ne

cessária ou o apoio político indispensável. As reuniões da 
Comissão tomaram evidente que o País não acha que seja 
um bom negócio continuar .subsidiando o Nordeste. De um 
lado, por estreiteza de visão, afinal o Centro-Sul se beneficiou 
d: todos os incentivos ao seu-desenvolvimento, mas faz ques
tao de esquecer; de outro lado, contudo, porque nós, nordes
tinos;·não fomos capazes de nos livrar dos_ interesses mesqui
nhos de pequenos grupos, de gerar políticas coerentes e com
prometidas com o desenvolvimento horizontal da sociedade 
de forma a integrar o povo aos seus benefícios. · ' 

É falsa a idéia de que o Nordeste é um sorvedouro de 
recursos nacio-nais, qile gasta· muito e mal a poupança.de 
Outras Regiões. Nem os recursos são abundantes e nem o 
~e?- uso é tão if!-eficieDte como se diz. Mas o fato é cjue, 
InJUStamente, eXIste. uma convicção, no Sul do Brasil, de que 
oN ?rdesre desperdiça os recursos do País, àcusta do desenvol
vímento das demais Regiões. 
- _ Embora falsa, essa percepção é generhliZa~a-e:nti-e políti
cos. governantes e na opinião pública do Sul e do Sudeste, 
chegando até a se transformar em ban_deira política, exaustiva
mente usada pelo Governador do Rio Grande do Sul. 

Na Comissão, partiu-se para uma crítica realista da sit~a
ção nordestina e chegamos a algumas conclusões básicas, em 
tomo das quais precisamos criar, na Região, algum tipo de 
consenso: que os incentivos fiscais já não são mais cá.pazes 
de sequer gerar o desenvolvimento industrial d~ que a Região 
pre~isa. As empresas maiores já-n10têi:n interesse neles e 
a sua aplicação, hoje, se acha, ell! _grande part~. entregue 
-a: _grupós que sã~ espec~alistas na utilização desses recUrsos, 
sem- que contriDuam significativamente para a mudança da 
ee()tlomia regional; que os órgãOsenCãtregados da adminis-
tração 9os incentivos deixaram que a suá visão fOsse b1oquea
da, deixaram de ver o problema regional como um todo. 
O programa dos incentivos fiscais se transformou na próplla 
esséncia do trabalho dos órgãos de desenvolvimento. A Re
gião fiCou carente de uina visão estratégica, porque o_s_ órgãos 
perderam a capacidade de ver os objetivos maiores. Como 
decorrência, os órgãos se acham agora enfraquecidos, fracio
nados e preocupados a pena~ com a sua própria manutenção, 
como se fossem o fim em si. 

Nosso compromiss-o é com a solução dos grandes proble
mas da Região, não com os interesses corporativos das institui
ções. As instituições são_ meiOs que precisam--Ser ãdequ3dos 
aos fins. 

No trabalho pelo desenvolvimento da Região não pode
mos_ deixar-nos bloquear, restringindo nossa ação à preocu
paçao da manutenção do status quo~ quando a Região continua 
com 52% dos analfabetos do País, 40% da população desem
pregada e índices de pobreza absoluta e de mortalidade infantil 
in_teiramente incompatíveis com qualquer idéia de justiça so
cial. 

O Sr. Elcio Alvares - V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. BENI VERAS - Concedo o aparte a V. EX' 
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O SR. Elcio Alvares- Senador Beni V eras, parece que 
houve uma coincidência. Eu me propunha, há poucos miriõ.tóS, 
a falar sobre a reunião da nossa Comissão no Recife, principal
mente na sede d::;t Sudene. V. Ex\_ que é um apaixonado 
pela problemática do Nordeste, está-se reportando à reunião 
de uma maneira muito inteligente, porque, na verdade, criou
se, dentro de Pernambuco, uma idéia de que a COmiSSão 
estaria contra os interesses pernambucanos. Mas a sua clarivi
dência e a sua honestidade de propósito~ definem bem qual 
é o real pensamento da Comissão e dos seus integrantes em 
relação principalmente ao Nordeste. Quando essa Comissão 
foi instituída, é importante frisar, houve um cuidado muito 
grande coro o nome que daríamos ao terna em debate, Essa 
Comissão foi destinada a estudar o problema do desequilíbrio 
ec_onômico inter-regional brasileiro e propor sOluções. Já tive_ 
oportunidade de dizer que V. Ex~ foi muito feliz e muito 
inteligente em dar esse título genérico à Comissãp, porque 
aí estão envolvidos todos os Estados brasileiros e todas as 
Regiões. Mas, inegavelmente, pela magnitude dos problemas 
que avultam, confo_r_n:te:_vimos em Recife, a Região Nordeste 
tem uma moldura privilegiada. E, por coincidência, quatro 
Senadores aqui presentes fizeram essa viagem a. Recife: o 
Senador Garibaldi Alves Filho, o Senador Francisco Rollem
berg, V. Ex~ -e eu, além do Senador Ney Mã:ranhãq, que 
é exatamente um dos grandes representantes de Pernambucq 
nesta Casa. Eu queria fazer uma colocação: temos tido u_m_ 
trabalho parlamentar que. às vezes, merece determinadas críti
cas, porque, na verdade, o acesso à midia depende da oportu
nidade do tema que está sendo cogitado. E, agora, quando 
a opinião pública nacional se convulsiona em relação ao pro
blema da seca, um problema da mais alta gravidade, o Presi
dente da República convoca todas as lideranças, principal
mente as lideranças do Nordeste, para debater o tema. É 
importante frisar que esta Comissão- de que V. Ex~ é pratica
mente o mentor, é o responsável pela sua criação - tem 
um alcance muito grande, porque, ao longo de um ano, vem 
realizando sistematicamente reuniões com_ os .sociólogos, os 
estudiosos do problema do desenvolvimento econômico brasi
leiro; para encontrar, exatamente, esse tipo de solução. Coin
cidentemente, estamos c_oro_J,un problema que é o maior do 
Nordeste, principalmente do seu Estado, o Ceará. Nós, que 
somos de outra Região, que não temos o problema da seca, 
temos que ter um pensamento nacional. E exatamente essa 
solidariedade ""'""':"'"_que esta Casa representa muito bem, pois 
todos os Estados aqui são iguais na sua representação -que 
nos leva a dizer que essa Comissão, que V. Ex~-sonhou, ide_ali
zou e realizou, tem realmente um compromisso maior com 
o País. Quando tivermos a oportunidade de conhecer o relató
rio, tenflo a certeza de que vamos encontrar uma valiosa foto
grafia sobre a realidade econômica brasileira, principalmente 
desses'problemas que avultam no Nordeste. Vou estender-me 
um pouco neste aparte, e peço a V. Ex~ que me permíta 
isso. 

O SR. BENI VERAS- Tenho prazer em ouvi-lo. 

O Sr. Elcio Alvares- Vivi, em Pernambuco -sou de 
um Estado, da Região S_udeste, o Espírito Santo, que, sob 
determinado ponto de vista, sob o enfoque econõtliico, tem 
posição privilegiada. Mas vivi, naquelas horas que passamos 
na sede da Sudene, a intensidade da problemática do Nor
deste, principalmente porque os Senadores que representa
vam os Estados envolvidos nesse sofrido e.spectro da seca 
estavam ali para prestar o seu depoimento. Guardei muito 

bem as palavras do Governador Joaquim Francisco -se bem 
que envolvido numa outra temática - , e, principalmente, 
as palavras do Governador Ciro Gomes. Tem, V. Er, reite
rado aqui: o Nordeste não quer se beneficiar de favor fiscal. 
algum; o Nordeste quer se afirmar exatamente dentro da sua 
realidade, quer se afirmar pelo valor do trabalho dos seus 
filhos, daqueles que vivem com intensidade essa angústia de 
sociedade do Nordeste, que, para os olhos daqueles que não 
são da terra, a idéia que se tem é de que são um bando 
de mendigos, um bãndo de flagelados, quando, na verdade, 
o Nordeste, ficou mais do que claro na reunião da Sudene, 
tem Uma potencialidade muito grande de trabalho e, acima 
de tudo, tem capacidade para resolver oS seus próprios proble
mas. Não pode o Governo fiÇar auSe"Iife. Outra coisa que 
m_ç pare_ce iinpOrtarite, agora que a seca está num ponto inten
so, ·o Governo deve se reunir, convocar todo mundo. Mas 
esse é um problema cíclico. De que adiantam Soluções palia
tivas, quando, na verdade, o grande desafio não está sendo 
enfi'i!nta:do? Li notíchi num jornal de Pernambuco, no dia 
seguinte à nossa reunião, Diário de Pernambuco - que, se 
nãO Ine engano, é o maior jorn:al de Pernambuco- , sobre 
um comício- que o Lula realizou no sertão de Pernambuco: 
~<Lula exige presença de Itamar". Não é Lula que exige a 
presença do Presidente da República, não é ninguém que 
vai exigrr: Acho que o próprio Presidente tem que tomar 
essa iniciativa porque Sua Excelência tem demonstrado reite
radamente a sria preocUpação com õ"·social. No momento 
em que a seca aumenta, há uma realidade social grave. Porém, 
o qUe nãO pode acontecer, é que venhamos viver- somente 
as emergências, medidas paliativas quando o problema está 
mais crítico, e V. Ex~ tem reiterado isso na Comissão. Quero 
até dizer que tenho me sentido gratificado porque na convb_ 
vência com V. E:x1' tenho aprendido muito do Nordeste e 
dessa visão gi"aD.de de Brasil que V. Ex~ tem tido em todos 
os momentos·, sem ser -exclusiVamente um Senador do Ceará 
ou da região nofde.Stina.-0 Governo tem que se conscientizar, 
neste momento, da agudeza da seca, principalmente a que 
o Estado do Ceará está sofrendo, assim como os outros Esta
dos ao seu redor: O Governo precisa fazer efetivamente um 
projeto a longo prazo, para que amârthã nós não tenhamos 
que voltar com os mesmos discursos, com as mesmas providên
cias, ·com as mesmas reuniões. Creio que esta ComiSsão, que 
foi vivificada por V. Ex~, tem um compromisso mtiit<f Sério 
com o País, prinCipalmente com a região nordestina. Acredito 
que, logo após ter sido concluído o seu relatório, o Senado 
da República vai prestar uma contribuição magnífica ao País. 
QUeira Deus que o Governo compreenda que aquelas páginas 
do seu relatório representam uma realidade viva, tomada do 
depoimento de pessoas que são altamente capacitadas e têm 
condição para depor sobre um problema tão grande, como 
é o desequilíbrio inter-regional brasileiro. Portanto? felicito 
V. Ex~ ContinUe cOm o seu idealismo, faça dessa Comissão 
realmente um instrumento válido para erigirmos alguma coisa 
positiva em faVOr, não só- do País, mas, principalmente, do 
seu Nordeste, o Nordeste de todos os brasileiros que precisam 
da atenção efetiva do Governo Federal. 

O SR. BENI VE~l.AS - Obrigado pelas suas palavras, 
nobre Senador Elcio Alvares. 

Queria~ aproveitar a oportun4:lade para dizer que esta 
COriüssão deve bastante, talvez-_m~s a V. Ex~ do que a mim 
mesmo. O apoio de V. Ex~ com(} um homem do Sudeste, 
e a sensibilidade que revelou no trato dos problemas da região 
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e das demais regiões do País, a forÇa que dedicou à organização 
de reuniões e encontros; o sacrifício que fez, às vezes, para 
se deslocar em momentos impróprios, e que não pOdia fazê-lo; 
revelaram a intenÇão de um homem do Sudeste, sensível, 
preocupado com os problemas nacionais, disposto a ajUdar 
no enfrentamento desse problema. 

Acredito que a -participação de V. Ex~ nos sugere ·qUe 
nós Senadores possamos sair um pouco mai~, deiXarmos os 
nossos gabinetes e andarmos mais pelo País. 

O País é enorme e precisa da compreensão dos seus S~na
dores que representam esta Nação, que precisam ter coiidiÇões 
para avaliar adequadamente os problemas, sem preconceito.s! 
porém com conhecimento de causa. _ _ - -

As visitas que fizemos aos vários Estados <!o P~ís nos 
deram oportunidade, assim como a alguns Senadores que nos 
acompanharam nessas andanças, de nos depararmos com si
tuações novas que não conhecíamos. 

Hoje. por exemplo, quando me falam a respeíto do TO
cantins e Araguaia, já tenho algum conhec!mento a respeito 
dos fatos, pois estive lá, conversei com as pessoas daquele 
Estado, senti os seus dramas, suas aspirações, suas necessi
dades. E, agora, quando penso no Nordeste, não penso o 
imagino isoladamente, mas, sim, como uma região problema~ 
em meio a um enorme· País que também tem outros problemas 
que precisaiJl ser postos em uma balança e ponderados por 
nós Senadores. De tal maneira que, quando chegar~ ~omento 
de podermos realizar um projeto para este País, possamos 
fazê-lo sem preconceitos, com conhecimento _de causa, com 
capacidade de avaliarmos as diversas r~giões, sabendo como 
escolher as prioridades no devido momento. -

O Sr. E leio Alvares - Permite V. Ex• retomar mais uma 
vez? 

O SR. BENI VERAS- Pois não, nobre Senador. 

O Sr. Elcio Alvares - Sua lembrança foi muito feliz, 
Quando voltei de Recife, após a reunião da Sudene, trouxe 
dentro. de mim essa sugestão. Creio que o deslocamento de 
Senadores para o. centro dos graves problema_s brasileiros é 
quase uma imperiosa necessidade do nosso mandato. E a 
Comissão, da qual V. Ex~ é relator~ é tão importante que 
já comecei a receber algumas solicitações de Estados. V. Ex•, 
também, teve oportunidade de conversar com as lideranças 
da cidade de Montes Claros, Minas Gerais, entendendo que 
seria importante uma audiêncí~ pública naHuele mul)icípio 
daquela região· mineira·. Também temos conhecimento que. 
São Paulo já está sensível a essa audiência pública. A partir 
daí, acho que o Senado da República poderia começá.r a consi
derar isso. No momento em que temos graves problemas -
a seca no Nordeste e as enchentes no Sul - é preciso que 
o~ _Senadores vivam a realidade. Confesso, homem que sou 
~"Sudeste, que me senti altamente sensibilizado com: o pro
blema nordéstino até no _arróu_bó de um discu,rso que fiz me . 
incluí como um dos S~nadores do Nordeste no momento em 
que fosse nece~ssário tomar posicionaÍnento político para levar 
o._ Gbverno a adotar realmente gr~_ndes soluções para a região. 
Portanto~. mais uma vez, V. E~ -e!stá sendo feliz. Vamos ver 
se conseguimos incrementar, dentro desta Casa, esse sentido 
que fjcou bastante claro na viagem que fiZemÇJs Jiara Recife. 
Os Senadores que para lá se deslocaram prestigiram não só 
as lideranças~ assim como tomaram conhecimento ao vivo 
dos grandes problemas regionais e muito maiS ainda: vão tra
zer ao plenário desta Ça~a, p~ra _as suas Comi~s Té~c~, 

algumas idéias, que são verdadeiramente soluções, adequada~ 
à realidade económica brasileira. Mais uma ve:z, parabéns 
a V. Ex~ pela sugestão. 

O SR. BENI VERAS -'-V, Ex' diz muito bem quando 
afirma que é um Senador do Nordeste. V. Ex~ é niais dó 
que isso: é um Senador do Nordeste, do Centro-Oeste, do 
Norte, do Sudeste, dada a sensibilidade que tem e o potencial 
de lidt;::rança que pode ser completamente utilizado por esta 

.. Casa; tem o Senado Federal em V. Ex~ um dos seus melhores 
vultos. 

Acredito que essãs andanças pelo País são a parte mais 
rica- da experiência que fica dessa ComissãO, porque nas re
giões pof onde andamos as pessoas tiveram oportunidade de 
sentir que há, da parte do Senado Federal, do Congresso 
Nacional, uma preocupação em conhecer os seus problemas 

·de viva voz, no seu próprio local, onde eles vivem, porque 
só assim podemos· receber a confiança que a população precisa 
ter no Congresso Nacional. 

Ela não a tem, hOje, talvez, por falta, por ausência, por 
distanciamento nosso dos problemas do País, no sentido de 
estar jU.rito às pessoas e onde as coisas acontecem. 

Não podemos viver informados apenas pela televisão, 
pelos jornais'· e pelo rádio. Temos que· ir lá~ viver, sentir o 
pulsar do País. Este é um País que tem tudo por fazer. 

Estive no Centro- Oeste, por eXemplO, que tem aquele 
potenciãl gigantesco de liderança, e. não entendo como o Brasil 
pode ser pobre. Tenho dificuldade em compreender isso vendo 
aquela imensidão verde disponível para ser aproveitada. 

Pergunto-me se o nosso erro não é eScolhermos , aqúi, 
as prioridades inadequadas ou inoportunas'? Será que não 
aplicamos os recursos que· temos, que não são tão poucos 
assim, em locais impróprios para essa aplicação, por ignorância 
nossa, por desconhecimento da realidade nacional? Talvez · 
pudéssemos pegar esses recursos que temos- que são poucos 
mas eXistem --=- e aplicá-los onde possam _ser multiplicados 
de forma a dar crescimento e desenvolvimento ao nosso País. 

Vejo, por exemplo, o probleQla do transporte no Centro-· 
Oeste: salta aos olhos que uma estradá de ferro- ccrttando 
o Ce.õtro-Oeste trará um fetorno gigantesco para o País, hoje, 
agora, de imediato. 

Vê-se claramente que Tocantins é um Estado com uma 
potencialidade enorme, pronto para ser explorádo. bastando 
que haja alguns investimentos~ 

A Ferrovia Norte-Sul, tão censurada no País inteiro, no 
meu modo de ver, é um caminho natural para integrar o 
Centro-Oeste, Norte e Nordeste, regiões q~e têm uma afiní
dade muito grande e podem compor o grande corredor de 
exportação nacional. Teríamos aí oS vazios humanos do Cen
tro-Oeste e do Norte aproveitados pelo espaço nordestino 
que tem população, cidades, estrutura urbana, energia elétri
ca; capazes de beneficiar os produtos produzidos na Região 
Centro-Oes~e e no Norte, e se uniriam os interesses dessas 
regiões. Penso que há muito o que espectdar em cima disso, 
sendo necessário, para que cheguemos a melhores soluções, 
que nós, Senadores, realmente nos debrucemos sobre o pro= 
blema·e façamos isso com conhecimento de causa. E esse 
conhecimento de Ojlusa, no n;teu entender, só pode ser adqui
rido na medida em que estejamos junto ao problema. 

Agradeço o aparte de V. Ex• 

".Sr. Garib8Idi Alves FDbo - Permite-me V. EX' um 
aparte? - -

O SR. BENI VERAS .:... Com satisfação, ouço o aparte 
de, V. EX' 
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O Sr. Garibaldi Alves FiUto- Senador Beni V eras, V. 
Ex~ .e o.Sep,ador Elcio Alv:;.res permita_m:ine que eu retorne 
à reunião de Recife, e que fale especificamente Sobre o Nor
deste. Sei que eSsa COrilissão tem urii compromisso muito 
mais amplo e ele está sendo explicitado aqui nesta hora· em 
que se debate não apenas os problemas do Nordeste, mas 
também dos problemas e das potencialidades das outras re
giões do País. Voltando ao Nordeste, quero dizer a V. Ex~ 
que, na verdade, estivemos em Recife, na sexta-feira, próxima" 
passada, e já na terça-feira seguinte, aqUele auditório da Sude
ne, onde estivemos, era invadido por um grupo de líderes 
trabalhistas, líderes sindicais, insatisfeitos Com a ausência de 
providências com relação ao problema da estiagem. Estou 
me reportando ao fato para dizer que há urgência de que 
não apenas se atenda o Nordeste com_ Il!edidas paliativas, 
mas, também, com m-edidas de caráter definitivo; e para lem
brar que esta Comissão se acha habilitada a fo~ecer essas 
soluções, essa perspectiva reclamada, inclusive, pelo Presi
dente da República, naquela reunião realizada no Palácio 
do Planalto, há dois dias passados. Congratulo-me com o 
trabalho da Comissão, da qual faço parte, e digo que chegou 
a hora dela colocar o.problema na mesa- e aí está o Presi
dente pedindo soluções definitivas para o p10blema do Nor
deste - , dizer o que foi apurado, o que foi levantado nesta 
Comissão. Agradeço a V. Ex~ por este aparte. 

O SR. BENI VERAS - Obrigado, Senador Garibaldi 
Alves. V. E~ dá um brilho muito especial à Comissão, por 
sua inteligência, por seu conhecimento de causa e lembra 
um fato importante: é que, num momento como este, todos 
nós falamos do Nordeste, da seca, de mandar dinheiro imedia
tamente, que existe o problema da fome etc. Agora, esse 
problema só existe porque nós não trabaJh~mos no_ devido 
tempo, ao longo do_ tempo essas questões. E nos falta uma 
visão a longo prazo dos problemas regionais. Os prOblemas 
regionais são solucionáveis. O_ Nordeste tem na zona úmida 
-do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, · 
Sergipe e Bahia- um espaço geográfico bastante importante 
para a produção agrícola de larga escala. No entanto, essã 
região se encontra ocup3.da pelo plantio de canaRde-açúcar, 
que é altamente desempregadora: os trabalhadores ficam, ape
nas, durante um pequeno peóodo de tempo. Uma elite domin_a 
aquela produção canavieira e exclui os interesses da região 
porque, na medida em que pensasse nos interesses daquela 
área, transformaria aquela região úmida numa produtora de 
alimentos; seria a condição natural. Mas a resistência da estru
tura social da região evita que isso ocorra. Num. _di_ª como 
o de anteontem, quando fui ao Palácio do GovernO, fiCo enver
gonhado, e aquilo me parece uma demonstração evidente 
da nossa imprevidência, da nossa incapacidade de impor ao 
País, levar o País a pensar ó- ilõSSo problema da maneira 
que: nós sabemos . ...Tem-9s o interiót do Nordeste, que é uma 
região seca, árida, mas hoje o mundo_ já domina a irrigação. 
E a irrigação pode ser cara, uma irrigação de 10 mil dólàres 
por hectare, mas também pode ser uma iiTigação·à-chinesa, 
à indiana, à egípcia: de pote, bolandeira, pedais, cataRventos. 
Quando criança, assi~ti em Limoeiro do Norte, no Estado 
do Ceará- a cidade tmha uma produção de laranjas e limões 
gigantesca que o Nordeste não conseguia absorver- a irriga
Ção, que era toda baseada em cataRventos artesanais, feitos 
nas próprias casas de família. Esses cata-ventos pegavam aque
las águas rasas das m._argens do rio Jaguaribe e irrigavam poma
res de laranjas e limões. Isso ac:abou. Quer dizer, são coi~s 

pequenas, mas coisas que juntas podem levar a nossa região 
a se desenvolver. O problema é que nós, nordestinos, perde
mos o nosso tempo com essas questões, nos comprometemos 
com aspectos outros e esquecemos de trabalharmos nós mes
mos pela solução dos problemas da nossa região. Creio que 
o País precisa fazer riluito pelo Nordeste mas, mais do que 
isso~ os nordestinos precisam ser mais responsáveis pela sua 
região; serem mais legítimos. Ouvi-, por exemplo, um diSCurso 
pronunciado na Câmara dos Deputados, pelo Deputado Car
los Wilson, onde S. Ex• dizia: "Como pode, Sr. Presidente, 
um representante do Nordeste propor praticamente o aniquiR 
lamento da Sudene, símbolo da luta da nossa gente contra 
as injustiÇas das disparidades regionais?" Isso é a respeito 
do trabalho que estamos fazendo. Essa é u_ma opiníãO que; 
no meu modo de ver, se acha comprometida com vários fatos 
que não são os do inter~sse da região, pois não há no nosso 
trabalho a menor intenção de destruir a Sudene. Eu fui daque
les que lutaram na política estudantil pela valorização e criação 
da Sudene, na época das ligas camponesas de Francisco Julião. 
No Estado do Ceará fizemos Hnn seminári6s a esse respeito 
e todos buscando valorizar aquele órgáo. Agora, nós não 
podemos aceitar que aquele órgão fique Velho, carcomido, 
imobilizado e pensar que isso é bonito. Quando o Presidente 
da República pediu um Plano para o Nordeste, a Sudene 
não tinha nada a dizer. Quando Sua Excelência pediu a situa
ção do clima da região, a Sudene não tinha nada a dizer. 
Ora, se ela não tinha nada a dizer. por que valorizá~ la como 
um substrato etéreo de uma coisa que existiu? Se quiser set 
valorizada, ela precisa que nós, nordestinos, façamos com 
que ela seja útil, dinâmica, capaz de realizar o seu trabalho. 
Mas ela se acha, hoje- esta é a verdade dos fatos-, escon~ 
dida atrás de um biombo: é o biombo do FINQR. Estão 
lá alguns industriais e comerciantes da região, atrás desse 
biombo, aproveitando-se de recursos públicos que deveriam 
estar sendo usados para o bem do povo e que não estão 
sendo usados. Esta é uma verdade que não se diz mas que 
é evidente na região. Qualquer um que vá lá, encontrará 
empresários que têm de 7 a 8 empresas, formadas através 
do FINOR, e que não produzem um grampo, um parafuso, 
um alfii:u!te. -

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

O SR. BENI VERAS - Pois não. Ouço o aparte de 
V. EX' 

O Sr. Ney Maranbão_- Nobre Senador Beni V eras, pri
meirame-nte, queió solidarizar~me com V. _:ex~_ pelo trabalho 
que está realizari.do, juntamente com essa Comissão referente 
aos ~tudos e soluções defin~tivas que nós temos que· dar aõ 
nosso Nordeste. Naquela oportunidade, na última sexta~feira, 
aquele meu pronunciamento, de maneira alguma, nobre Sena
dor Beni Veras, significou eu estar contra o ponto de vista 
de V. E~ Ao contrário, apenas mostrei, com os dados que 
V. Ex' conseguiu· até hoje -e que o nosso Congresso, do 
modo com que estamos nos. modernizando,_ através dos com
putadores nos nossos gabinetes, enfim, dando todas as condi
ções -, que temos que nos atualizar em tempo e a hora, 
principalmente nessa l~ta pela competitfvidade no mundo. 
Hqje, V. Ex• sabe, são os blocos que estão se formando. 
Temos _o exemplo de Portugal, com quem tivemos um inci
dente recente. V. E~ sabe que a pressão é da Comunidade 
EcOnómica -EurOpéia, dos países ricos, que estão forçando 
Portugal a adotar um determinado sistema; e, acima das ami
zades, está o. inleresse maior_ Qe Pq_rtugal. Senador, temos 
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outros grandes laboratórios: a China e-o Estado de Israel. 
A irrigação é a solução para o Nordeste. Senador Beni V eras, 
tenho muito respeito e admiração pelo Governador Roriz 
e pelos Srs. Senadores do Distrito Federal, mas não entendo 
por que, numa situação dessas de carência <;Je_~ecursos, esta
mos fazendo um metró aqui em Brasília. se V.- Ex• foi à 
China, a Pequim e a Xangai; deve tervistooque 80% da pópu
lação lá anda de bicicleta. Recife terá agora a sua primeira 
dclovia, porque vou trazer a verba de Formosa para o Prefeito 
Jarbas Vasconcelos construí-la. Setenta por cent<? da_ popu
lação de Recife, se Deus quiser, irá para o trabalho de bicicle
ta. E veja -v. Ex•- o dinheiro que se está gastando com esse 
metrô, e numa cidade plana, Senador! Se esse dinheiro- fosse 
para Xingó, essa usina já pOderia estar sendo inaugurada em 
pouco tf 1po, e isto iria beneficiar uma regiãO cJúe tem uma 
ecessidaue muito gran-de de energia, que é o Nordeste. Veja 
também o problema de Israel e dos Estados Unidos. O proble
ma da Califórnia, por exemplo, é muitO -Inais sério do_ que 
o do nosso Nordeste. Lá o clima é diferente, pior do que 
o nosso. Na Califórnia, um hectare de terra irrigada custa 
mais de US$46 mil; em Israel vai para US$60 mil e no nosso 
Nordeste cai para US$10, 11 ou 9 mil. E se fizermos um trabalho 
mais racional, custará a metade, Senador. Ess_e empreendi~ 
mente que V. Ex~ está desenvolvendo é sério, e t<?dos temos 
·que apoiá~lo. V. Ex~. que é Senador de um Estado que tem 
os piores problemas da Região, está dando agora demons
tração de competência e capacidade. Seu Estado tem h_oje 
um governo sério e está dando exemplo de credibilidade ao 
País. Mudando de assunto, apesar de discordarmos de opinião 
a respeito do sistema de governo, tenho_ certeza de que, se 
a minha emenda passar aqui, o Governador do seu Estado 
terá a tranqüilidade de fazer um plano de mais quatro anos. 
Todos nós, Senadores, defenderemos a sua linha de pensa· 
mente, para que nossa Região tenha a con-sciência de que 
o Nordeste não é o Ceará, não é Pernambuco, não é Sergipe, 
nem é a Bahia: é um tOdo que só terá força se- estiver unido. 
Parabéns a V. Ex~. nobre Senador. 

O SR. BENI VERAS- Nobre Senador Ney Maranhão, 
trarei uma questão para: que V. Ex• me ajude a resolver. 

Temos na Região Nordeste uma necessidade premente 
de investimentos capazes de gerar empresas multiplicadoras, 
aquelas que são o centro de um pólo de desenvo~v~m_ento 
regional. E o caso, por exemplo, de uma laminadora de chapas 
planas. Se tivermos uma lamínaçáo de chapas planas a frio 
no No r deste. teremos o desenvolvimento de uma grande in
dústriã- mefal~mecânica, que já houve no Ceará, em PemamM 
buco e no Rio Graride do Nõite, m3s que se encontra preju
dicada hoje pelo custo dos fretes de chapas que são levadas 
para o Notdeste. 

Temos o minério de Carajás, temos O Porto de São Luís 
pronto para fazer uma siderúrgica de milhão de toneladas_ 
rapidamente, e temos as cidades de Fortaleza, Natal, Recife 
e outras mais que podem sediar essa laminadora .. Precisamos 
fazer essa laminadora, mas onde buscar os r~cursos? Nós não 
os temos. O Porto de Suape precisa ser coiicluído, mas onde 
buscar os_ recursos para isto? Nós não os temos.~ 

As perspectivas de aproveitamento do sal do Rio Grande 
do Norte; do sal-gema de Sergipe e da indústria cloroquímicá. 
da zona da cana-de-açúcar, oferecem amplas possibilidades. 
Os pólos de Irrigação do Ceará podem ser, se bem financiado~, 
um imenso gerador de riquezas em frutas, legumes e outros 
bens que possam ser exportados para o mundo todo. 

Pergunto: onde buscar financiamento para essas obras? 
Na própria Região! Estamos recebendo quase US$500milhões 
do fundo constitucional e quase US$300 milhões do FINOR. 
Se pegássemos esses recursos e os ertttégássemOs~:fumá etiftda
de capaz de g_eri-los, qu~ ser!-~ um~ corporação financeira 
de investimentos, estaríamos com_ esses problemas resolvidos, 
e a Região estaria muito melhOr. P<:>de ser que haja outra 
solução, embora eu não consiga vislumbrá-la. Por isso; creio 
que'; "tal como está hoje essa questão, ou seja, o FINO R sendo 
usado picadiriho, para manter várias pequenas empresas e 
alguns. especuladores; o fundo constitucional para financia· 
mente também de empresas privadas, enquanto a Região tem 
claramente uma grande oportunidade de multiplicação de sua 
ri_q_u~z'! a~ra_vés- de empresas _g~radoras, não há l_ógica, e~; 
neste momento. brigar pela instituição do FINO R, uma vez 
que se tem a oportunidade de criar uma entidade que possa: 
alavaucar o desenvolvimento regional de maneira muito mais 
prç:tmissora no presente momento. Não concorda V. Ex~ com 
isso? 

O Sr. :Ney Maranhão- Concordo com V. Ex' em parte. 
O problema principal está no seguinte: hoje temos condições 
de trazer para o Nordeste grandes capitais da Ásia. O Goyêmo 
do seu Estado é competente. Nunca me esqueço do dia em 
que chegou aqui o Ministro da Economia- de Formosa, Sr. 
Vincent Siew, e o seu GoVerilador foT ao HOtel Meridien 
-não sei se V. EX' estava presente- e, com muita compe
tência, expôs ao Ministro os problemas do Ceará. Aliás, o 
folder apresentado nessa recepção, eu o levei, como modelo, 
ao Governador Joaquim Francisco naquela viagem que fize· 
mos para lá. Senador Beni V eras, Taiwan, q~e hoje tem US$94 
bilhões de reservas, quer investir no Nordeste. Na segunda 
viagem que fiz a esse país, assisti a: unl filme ·sObre_ Súape. 
Como Senador de Pernambuco, tive acesso ·a dados, em Tai
wan, dos quais não tinha conhecimento.- Eles têm, no compu
tador, tudo sobre o problema da Transnordestina; sabem, 
por exemplo, o que vai acontecer economicamente em Per
nambuco e no Nordeste quando ela estiver pronta; sabem 
da existência do cerrado da Bahia, de onde poderá chegar 
a·soja, o milho, tudo pela Transnorclestina e pelo São Fran· 
cisco. Eles têm isso tudo detalhado, todo o exame· sobre n 
que poderá acontecer quando ela estiver pronta. Pois bem: 
essa gente quer investir no Nordeste. Na área do açúcar, 
por exemplo, eles têm todo ·o interesse. Por quê? Porque 
querem pegar o açúcar do Nprdeste, porque poderão exportar 
a sobra. Eles querem fazer investimentos e experiências náo 
é na Zona da Mata: é no sertão, porque lá, cavando,_encon
tra-·se água, e o clima é o ·melhor do mundo. Há_ um proje~o 
de minha autoria na Ccmissão de Economia, que já tem pare· 
cerfavorável. O Líder do Partido de V. Ex• pediu vista, achou
o ótimo e rlão apreSentou nenhuma emenda; ele está para 
ser aprova-do. Essa é a saída do trem da estação. Senador, 
se essa gente quer investir, quer saber o que terá de volta. 
E aí está o exemplo de que o Brasil andou seinpre com o 
carro à frente dos bois. Na China comunista, hoje, uma empre
sa com US$4 bilhões é considerada uma média empresa, mas 
é uma empresa forte aqui no Brasil. Lá o lucrO, Senador, 
no fim do ano, é livre~ pode ser remetido para f0ra do país 
sem problema. Isso, na China comunista, enquanto aqui ainda 
'estamoS regulamentando essa ·questão. V. Ex' veja, por exem
plo, as ZPE. Nos anos 60, eu era Deputado FederaJ e alertava 
este País para abrir suas fronteiras, montar as ZPE, na época 
em que íamos aproveitar a mão-de-obra barata do Ceará, 
d9 .Norde:ste.,_ co_I_J;!Q __ fi_zera~ ÇI_S _Estados Unidos na costa ociden-
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tal, o México e os Tigres Asiáticos. Não temos ai.nda uma 
ZPE; estamos apenas começando. Não vanro_s &proveitar ne~ 
nhuma mão-de-obra barata do Nordeste, porque lá não há 
mão-de-obra especializada. Essas empresas são modernas pa
ra competir cada dia mais. É para isso que V. EX~ eSfá cha
mando a atenção nesta tribuna. Temos que sentar à mesa 
e, com a cabeça fria, resolver essas· questões. Ainda há muita 
gente pensando no muro de Berlim. Precisamos realizar mu
nstituição: ela tem 78 artigos rel~cionados com os dir~itos 
dos cidadãos, 46 relativos às garantias, quatro artigos Que 
aludem aos deveres e somente um_ relaciçmado à_ R_ro_~~i~i
dade .. Não nos podemos ater apenas à retórica; precisamoS 
partir para soluções prátiCas com VistáS ã ·sólução-dos prOble
mas. Mais uma vez parabenízo V. Ex' pela luta -em defesa 
da Região nordestina. V. EXl'-, nobre Senador Berií Veras, 
tem não só a experiência política. mas também a experiência 
empresarial, calcada na chamada escola da vida. Saib,a V. 
Ex~ que tem todo o meu apoio nessa luta que vem empreen
dendo em favor do povo do Nordeste. 

O SR. BENI VERAS -Muito ·obrigado. _ __ _ 
Nobre Senador_ N_ey JY1aranh~o1 Jreq_ü~nte~enie tênhO 

ido a Recife noS_ últ\mos. meseS, procurando con_ven_cer os 
pemambucanos da necessidades de nós·, nordestinos, traba
lharmos juntos na bUsca de soluções para a'nossa Região. 
Há muitos preconceitOS e ainda- muitas-lembranças de diver
gências interestaduais, que- parece-me- são coisas muito 
pequenas para serem obstáculo à mudança que propomos. 
Espero poder contar com a inteligência e a clariviQência de 
V. Er. para que esse prQble_m_a, a exemplo do que vem suce
dendo no Ceara; sejâ dlS_cUtidó em Péinambuco. Os EstadOs 
do Ceará, Pernambuco e Rio Grande do Nqrte, Iuntos, f)()c;lém 
encaminhar os problemas de man~ira $~tisfat9f_ia. É preciso 
que tenhamos abertura e franqueza no trato desse tema. 

Eu concluiria --dizendo que o que- falou mais alto nessa 
reunião de Recife fói ·o Compromisso oom- a- realidade e com 
a necessidade de mudá-la. Se nós, nordestinos, queremos en-
contrar espaço no País para implementar uma política regiOnal 
adequada, precisamos antes revelar a capacidade de nos estru
turarmos, com coragem moral para identificarmos as feridas 
que marcam tão profundamente a nossa Região. 

Se quisermOs mOtiVar o País a fazer um novo e gr~de 
esforço pelo desenvolvimento da sua regi~o ma~s p~bre e pela 
redução das desigualdades regionais. é necessário mostrarmos 
competência, definirído prioridades e administrandQ os recur
sos de maneira eficiente. Precisamos sair do ·folclore e do 
"pires estendido", recolhendo as migalhas dó País, que tanto 
tem depreciado nossos políticos e beneficiado nossa elite retró
grada. 

Em meio à nossa pobreza. a forma de mostrarmos eficiên
cia é desenvolvendo um trabalho com seriedade, estreitamente 
vinculado à solução de nossos grandes problemas. Não -é a 
pobreza que nos transforma em maus gestores, mas, sim, 
a falta de compromissos com objetivos bem fixados, perse
guidos com firme_~_a e determinação. O Estado do Ceará tem 
dado esse exemplo à sociedade. Trata-se de um EStãdo pobre, 
mas que usa os seus poucos recursos em setores fundamentais. 

Por tudo isso, o trabalho até agora desenvolvido pela 
Comissão, qu·e incorpora opiniões de políticos,-eStUdiosos, 
académicos, técnicos, aponta uma série de sugestões para uma 
nova política para o Nordeste. 

Queremos compartilhar esse trabalho com as_lider~nças 
políticas, empresariais, sindiCais -e ·representativas da socie
dade civil do Nordeste, para que, juntos, a partir de uma 

compreensão adequada, ·não percamos de vista o objetivo 
m.a"ioi _da promoçãó do desenvolvimento _sustentado ~aRe-_ 
gião, entendida como o método capaz de incorporar toda 
a população de forma estável, com justiça e eficiência, sarjan
do e.ssa noção de pobreza, que humilha a todos nós brasileiros. 

O processo está ainda em andamento. Esperamos que, 
dentro de mais uni ·mês, possamos chegar à sua conclusão. 
Estã.mos certos de_ que o esforço vai valer a pena. Mostraremos 
ao ~~ um bom diagnóstico da ~i1u~ção inter-regional, que 
servirá. de subsídio para o estudç. d.e programas e alternativas 
para a solução das graves questões que afligem o povo nor-
dCsUriõ. . - . 

Erã o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Beni V eras o Sr. Chagas 
Rodrigues~ 1~ Vice-Presidente, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Bel/o Parga. 

·o ·sR. PRESIDENTE (Betio Parga) ~Concedo a palavra 
ao ~obre ~enador N_ey Maranh~O.. -

O SR. NEY MARANHÃO (PRN-PE. Pronuncia o seguin· 
te ~:HsctJ.rso. Sem revisão doorador.)_-: Sr. Presidente. Srs. 
Sei}idpres,- venho à tribuna do Senado Federal para falar TIO V a· 
mente- faço-o há muito tempo -sobre a fÔme neste País.-· 

Quando me refiro à questão d~_ fome, citó __ .sempre o gran
de líder chinês Mao-Tsetung, que dizia: "O povo de barriga 
cheia não pensa em revolução". O reFiultado não se fez espe
rar. Todo o império comunista ruiu com a derrubada do muro 
de Berlim e com a desintegração da União Soviética. A China, 
no entanto, com a população dez vezes maior do qu_e _ ~ do 
Brasil, continua com o seu regime em abertura. Nesse país, 
apenas 18% das_suas terias sei"vem para_a agricultura e, desse 
percentual, 16% são cultivadas. Mais ainda: 70% da sua popu· 
lação está no campo e não nas cidades_. _ 

. Para termos uma idéia da grandiosidade da agricultura 
na China, lembr.o que 65% dela é desenvolvida à mão, a 
fim de se fornecer trabalho aos camponeses. Nos restantes 
35%, utilizam-se tratares. A Çhina__é responsável por 7,8% 
d!i- agricultura total do planeta, e o governo chinês dá comida 
a 22% da população da Terra. 

O Brasil, por sua vez, é um país novo. privilegiado pelo 
clima. Há fatos que nos fazem crer que Deus é realmente 
brasileiro. Por e'xemplo: li, há cerca de duas semanas, que 
a p-opulação de Limeira, município de" S_ão Paulo, preocu
pava-se com sua grande _safra de laranjas, que é exportada 
para a produção de suco. O preço_ do produto estava em 
baixa no ·mercado_internacional, porque os Estados Unidos 
estavam produzindo laranjas. A reportagem mostrava o pro
blema económico de Limeira, que vendia trinta carros por 
mês; com a queda do preço da laranja, passou a vender apenas 
um. Vejam como Deus nos ajuda: ocorreu uma borrasca na 
.Ariu~rica do Norte, com frio e neve, que ocasionou a quebra 
da safra de laranjas na Flórida. Até nisso temos ajuda! 

Acredito que nossos dirigentes deveriam ir à China ou 
a Taiwan, para encontrar as soluções de nossos problemas. 
O que vem ácoritecendo no Brasil tem um nome: demagogia. 
Q_ provável candidato à Presidência da República, Lula, vai 
agora visitar o Nordeste, suá terra natal. Viajará de ônibus, 
para lembrar os. tempos em que saiu de lá, de pau-de-arara, 
a caminho de SãO Paulo. Coincidentemente, isso ocorre agora, 
justamente quando se canditará à Presidência da R_epública. 
Isso é demagogi~ barata, uma vez que não o tenho visto, 
ao longo desses_ anos, lutar para resOlver a miséria d_o Nor
deste. 
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Já que falo do Nordeste, cito aqui Um grande paraibano, 
José Américo de Almeida, que dizia da grande Califórnia 
que poderíamos ser. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, hoje tenho a oportunidade 
de fazer alguns comentários ·a respeito das manchetes dos 
jornais: "Itamar decreta prioridade ao combate à fome no 
país". Na Folha de S. Paulo, os títulos mostram: "Fome coloca 

"0 país em estado de emergência". "Seca, fome, cólera:" 
"A seca do Nordeste, que já atinge 8.6 milh.ões 

de pessoas, persiste há_ quase um ano. O Governo Péde~ 
ral prepara mais- um plano de emergência contra 'eSte' ' 
flagelo periódico .. ". · · · · ' ' 

"Um país sem planejaritento·"- mariche"te- de um artigo' 
do jornal Estado de Minas - é uma afirmai;ão verdadei)"â." 
Outra manchete: •'Presidente aponta emergé.ncia social'•. E 
fmalmente: "Mapa da fome". 

Recebi também um ofício do Presidérite do Sindicato 
dos Cultivadores de Cana-deMAçúcar do- ESt3ao de Pern-ain
buco. denunciando que váriOs municípiOS-esHro-erii eSt'ã"d~· 
de emergência. 

Isso tudo. Sr. Presidente, poderia ter sido evitado. Essa 
ladainha acontece praticamente todos os anos. porque nãõ 
há uma solução definitivã para oS problemas- essa é a verdaM 
de -mas temos todas as condições de encontrá-la. 

Vejam V. E~ o interesse que tem a Cliina Popular e 
a China Formosa-em investir no Nordeste. Porque? Porque, 
se cavar. encontra-se água em todo canto l E o clima é o 
melhor do mundo. 

Observem o que CicõrteU ein alguns mun~cípios no Nor
deste, cumo Petrolina, por exem-plo, em Pernambuco. Lá não· 
há esmoler, não há desempregado. Por quêf A redenção é 
a água. Por que o mesmo não foi feito ·em ·OUtros municípios 
do Nordeste? 

Há uns dois an-os. SI:-. Presidente, apreSeritei Um plano,. 
que continua tramitando no Senado, sobre-:o." proble~a_4e 
abastecimento alimentar para o Brasil, priÇ.cipalmente para 
o Nordeste, cuja população, que é praticamente igual à da 
Argentina, está morrendo de fome. Apresentei esse plano 
no tempo do Governo Collor, quando foi implantada a Conab, 
resultado da união da CIBRAZEM, da CFP e da COBAL. · 

Baseei-me- justiÇa se faça -em um irâ6iiho do ex~Gô-
vernador de Pernambuco, Miguel Arraes, que criou o Cestão 
do Povo, órgão que tinha como objetivo abastecer, com 15 
produtos apenas, as populações ca~entes: $empre defendí a 
idéia de que a COBAL n~o et:a 6rgão para vep~~r perfumaria. 
Por isso consegui jl!!_ltÇ> ·ao Presidente Collor f-1, extinção da 
COBAL e convenciwo a montar um órgãO e~8,tamente igual·
ao que o Governador Arraes fez em Pernambuco: um cestão 
do povo. Naquela época, 10% da população do Estado abaste, 
cia-se nesse cestão. Havia pequenos financiariúmtos, através 
do BANDEP, para o ·médio, pequeno e nliCI-óagricullor. O 
agricultor pagava· o financiamento com grãoS, .n~ próprio m-u
nicípio; evitando o trãnsporte - esse transporte que repre
senta uma contradição neste País, Sr. Presidente. 

Na última visita que fiz à China PopUJar: Chefiando uma 
delegc..jio de dez Senador~c: f!' l)~putados, víájaJnos nove horas 
de avião e percorremos Ul__&is de l.OOOk. 1 de.eSiradas qe roda
gem péssimas. Mas vf?..mos e-::.tladas dt.! ferro em todos os 
cantos. É jUstamente-o -de·q-ue preciSa estlj Pa(S,~mas acabaram 
com nossas estradas àe fer:- ------ ~-:---

Depois da Segunda Guerra Mundial, _ã Jnglaterra nos 
devia uma fábula, que nos pagou em ferro velho. O que ocorre 

é aq':J.i~o po~ _qu_e_ ~empre m~ bato e que sempre derrubou 
os.Gov~rno~, neste_País: .o~ oligqpólios, os cartéis,~ _!.rill;lt_iJ;Ja-. 
ciQitãfs. __ Para essa gente, flão intere.Ssa baixar a inflação~ Int~
ressa é que a -inflação fique como está, nos 25o/o, para eles 
ganharem dinheiro, pois quem ganha com a inflação é com 
a miséria do povo é essa gente. -

_ Já tive oportunidade, por várias vezes, de falar da tribuna · 
deste Plenário, mostrando dados estatísticos a respeito- dos 
cax:t:~is, demonstrando quç tre$- o_u ·quatro empresas multina~ 
cionais e nacionais cartelizadas dominam o ranking desde a 
indústria leve e a pesada à agricultura e à pecuária. Os dadõs -
que .e.u· trõuxé 'nlos.travam o perce-ntual de abfangénçi_a de 
~Q~ uma, m~s informações çOmõ essa ~ao Se publicam porque 
não itlteressam. . _ . 

Sr. Presidente, não estou c-ulpando de maneira alguma 
o Governo, que está aí instalado, do Senhor Itamar Franco. 
Pelo_ contrário, conhecemos o Senador Itamar Franco, daqui 
deste plenário_e sabemos da sensibilidade que Sua Excelência 
tem com relação à área social; mas uma andorinha só não 

--faz verão. Existem sabotadores, que prejudicam e sabotam 
planos quando estão_ para serem e;'(ecutaclos. _ _ _ __ _ 

C.itarei um exemplo, Sr. Presidente. Há_lO_ anqs, o Go
verno que montou a_ COBAL po.deria ter criado condições 
para a comercialização de géneros alimentícios de primeira 
necessidade, _o que de maneira nenhuma prejudicaria as em
preSas privadas nem com elas concorreria. O programa pode
ria ter sido posto em execução através das _cento e vinte mil 
el\lpresas que existem neste País. Refiro-ine- às padarias, que 
estãg f~lindo, graças ã força dos grandes supermercados, que 
Vendem pão a _custo_zero, para atrair o freguês, que, ao fazer-
sua feira, compra ()-pão ali mesq:to. _ _. 

. ~ui presidente desse 6rgã_o d_urant~ dpis anos e arrecadava 
65% _de toda a COBAL nacional. Os maiores prog'ranÍas Sa
ciai$ .daqpela_ge_slão_ fqram. executados_por mim, da Bahia 
à Paratba. _Tenho experiência nesse ramo pois tive contato 
com os cartéis e por isso tenho muita raiva deles. Eu comprava 
duzentas, trezentas mil sacas de arroz e de feijão, cujo Preço 
é ditado por eles, sempre gananç:i_osos. _ . ~ " 

Apresentei uma proposta para que o Governo, através 
da Conab, consignasse os produtos para as padarias, que só 
poderiam vender os produtos da Conab com um lucro mínimo. 
A óase do lucro das padarias, a sustentação de seu negócio 
não seriam esses produtos. É o pão. Os produtos da Conab 
sefia_m apenas uma atração para o fregués que, ao ir lá comprá
los, compraria também o seu pão. como acontece nos super
mercados. 

O Governo não teria ne~!!_um~ despesa, porque já existe 
o ~potftO, ·a água, a 1':1~. o telefone e um pessoal altamente 
especializado na l~ta pela sobrevivência. São 120 mil ponl:qs 
em -~odo o_ Bra_sil, mas nada foi feito até agora. 

Tive uma conversa com o atual Presidente da Conab, 
que é um homem sério designado pelo Presidente Itamar pãra 
colocar a ~'máquina no trilho'', porque existiam mUitas irregu
laridades. Ele está sentindo dificuldades. A primeira ação 
que tentaram- realizar não está dando certo, como eu havia 
avisado, mas me proponho ajudá-lo nesse sentido, porque 
é importante, principalmente neste momento, dar comida 
àqueles mais necessitados. Eu havia aconselhado o Presidente . 
da Conab a_ colocar em execução o meu plano, quando este 
estivesse organizado: quando as mercadorias estiveSsem so
brando, as mesmas seriam vendidas, em última instância, à 
Rede SOMAR. 
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O que é a Rede SOMAR, Sr. Presidente? É um mercado 
pequeno, mas que tem, além dos produtos da Conab, gêneros 
alimentíCioS de -outras empreSas ·e fi:tmâs. ·É um mercadinho 
que Vive doJucro desses produfos. Portanto, é humanamente 
impossível, Sr. Presidente e Srs. Senadores, ha'(e.r uma fiscª'li
zação na Rede SOMAR, ·onde os produtos são misturados; 
não é u_m único_ produto, são vários· 6sprodutos da base de 
sustentação económica da Rede SOMAR. Não _é _comg_nas 
padarias onde o produto básica é o pão e os outroS são apenaS 
o chamariz para a compra do pão. Quantos fiscais _há_ no 
Rio de Janeiro· para um mil e duzentos estabelecimentos -da . 
Rede~ SOMAR? Cill~o fisc11is'. Então, não:existe plano. É 
po'r'iSso'que·estOu fazendo- um apelo veemente ao Presidente' 
da Cciriab, a quem vou pedir uma audiência-ria-pr6xímá Serria- · 
na, porque assumi um compromisso, neste sentido, com o 
Presidente Itamar Franco. Sua Excelência me pediu ---:- em 
função da experiência que adquiri nos doiS anoS de adminis- _ 
tração de órgãos de importância no Nordeste -que ajudasse 
o atual Presidente da Cónab, para que S.S~ faça e execute,-
o mais_breve possível, esse plano que atenderá às populações 
mais carentes, principalmente as do meu Nordeste, minorando 
a miséria daquela: região~ · · · 

· :Assim sendo-, Sr. Presidente, ·quero parabenizar b Presi
dente Itamar Franco 'e Congratulàr-me·com sua·EXci!lêncía: 
por sua sensibilidade. Semana passada,_ neSte Senado, tive 
a oportunidade de comunicar que seria encaminQ_ada uma · 
medida provisória com ·a abertura de um crédito de 200 mi- . 
lhões para socorrer Çlquelas regiões e, realmente, Sua Exce
lêilci"a, ·no 'tnC:sinO dia, enviou essa medida provisória ão Con.:. -
giesso Nacionãl. _ ___ _ -

,Ontem, estive em reuriião oom- o Miiiisfiõ Alexan~re 
Costa, homem sensível, que tem trânsito· livre dentro deste 
Senado pela sua capacidade e c.on'lpetênda;· S. Ex~ está· em 
seú tercéiró mandáto de Senador, ·prOva eVidente de sua capa
cidade e- de sua responsabilidade no contexto gera1· dOs- inte-
resses deste País. Tenho certeza de que, com a experiênCia 
de Alexandre Costa e com a sensibilídade do Presidente da 
República Itamar Franco, haveremos de minorar e de resol
ver, pelo menos paliativamente·, ·essa miséria que está ocor
rendo periodicamente tiO Nordeste. _ _ _ _ _ . 

Lembro as palavras proféticas do grande nordestino José· 
Américo-de Almeida, que dizia _que o Nordeste não precisava 
de esmolas, e sim que se viabilizasse .o.-Rio. S~q- Francisco 
para molhar suas terras calcinadas pela seca, tran~formando 
o Nordeste na Califórnia, abastecendo o Brasil e exportando 
para o mundo. -· : _ 

A música "Asa Branca", de Luiz Gonzaga, traduz a reVol
ta; na sua sanfona, ele cantava para o nordestino essa música 
que marcava ·a mente daquele povo, quando se via obrigado 
a ·sair de seus pagos, porque a inclemência da seca o obriga 
a ir para o Sul do País. Eram essas as palavras que eu queria 
proferir no Senado da República. 

Reitero minha certeza de que Sua Excelência, com sua 
sensibilidade, juntamente com o Ministro Alexandre Costa 
iráo- resolver rapidamente - paliativamente, põi" enquànto 
-o problema dessa seca, dessa miséria que está prejudicando 
todo o Nordeste brasileiro. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. PreSideriie.r 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Garibaldi Alves Filho. (Pausa.) 

S. Er não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Aureo Mello. (Pau

sa.) 

-S. Ex~ não está presente. _ _ ._- _ 
Concedo a palavra ao nobre Senador blcio Alvares. 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. Pronuncia() seguinte 
disCurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Sena
dores em relação. ao meu Estado, o. Espírito Santo, tenho 
questionado, nos últimos tempos, o alcance dos grandes proje
tes, -principalmente o da .Aracruz __ Çelulose e o da Cp~p~~hia 
Siderúrgica de TubarãQ. 

_Q_Espíritó santo cresceu b~stant~ e_ esses dois projetes, 
inegavelmente, contribuíram p~_ra 9 a~~ento _de renda per 
caplta. Porém, em virtude de unia poluição atmosférica éada 
vez mais acentuada, verifico que a Aracruz Celulose e a Com
panhia Siderúrgica de Tubarão precis~ de uma vig~lância 
maiS Severa e,- mais áinda, é necessáno que os órgaos do 
Goveino Estadual e do Governo Federal, assim coroo também 
dÕs mllilicíi)Tos,--dêein uma eXplié~ção nüiiS Cabal ao povo. 

· O céu de Vitória, muito bonitõ e bastante estrela~o .•. _nos 
dias em que a ,Çompanhia Siderúi-gica de ~ub~rão. está em 
plena produção,. transfor~a-se __ n~m ~~u fe_IO. mte1raomen_te _ 
coberto, que não nos penn1te dtstmglllr as estrelas. _ : 

-- Por outro lado, as casas das praias que estão. na,s, media
ções da Companhia Siderúrgica de Tubarão, principalmente 
as casas da Praia do Canto, da Praia da Costa, estão se transfor
mando num suplício para as donas de casa que, todas as m_a
nhãs verificam uma· camada fina de minério sobre os móvets. 
Obviamente, não sOu médico, sou_a,dvogado, portanto leigo 
no assunto· mas sabemos muito bem, que o pó-de IJl.inério 
proliuz várias doenças. A televisão, ~s jornais e ~ emissoras. _ 
de iádio no Espírito Santo têm enfatizado o crescunento das 
doenças respiratórias. 

· b·muito impórtante ó desenvolvimento. Há pouco, ·ouvia -
o Senador Beni V eras falar, como legítimo representante dos 
anseios do Nordeste, sobre o desenvo_lvi!llerito. Mas ·agora 
me pergunto, ·numa reflexãO de seXta-feita, -quando_ já ·está 
praticamente aCabando o expediente· Dó Senado, se o desen
vo!yimento pode ser feito com o sa_crj.pclo-da saúde das pe_s
soaS; se a-poluíçàõ, a agressão ao meio ambiente, é admissível_ 
,diante de uma re~lida~e_ que estamos a cada ~a constatando. 
Gostaria inclusive de ã.ssínalar que este é- um depOimento 
qUe nãO terá efeito técniCo porque· nã6 conheço o assunto 
em profundidade, mas estou me comprometendo, a partir 
do dia de hoje, -a examinar os relatórios--Sobre a política de 
meio ambiente do meu Estado. Fui um dos peScadores de 
beira -c;te :Priiiã:-·"Leritbro-me de que o EspíritO Santo tinha 
uma característica; das praias do norte às praias do sul: a 
pesCaria de arreiilesso era feita colll muitã. fartura, os_"peixes 
estavãm praticarqente nas praias. Dei)óis dã Aracruz Celulose, 
da Companhia Siderúrgíca 'de Tubarão, os peixes rarearam 
na costa do Espírito Santo, que é, hoje, um dos pontos turís
ticOs de maiOr' inipOrtância do murido na pesca do marlim. 
Os peixes estãd em alto mar praticamente_ a uma hora e meia 
de lancha a paitir do Iate Clube. Esses questionamentos real
mente são impõitantes:: 

Começo, agora, dentro do meu mandato d~ Senado_r, 
a examinar os telatóriõs de -meio ambiente do Espírito Santo 
porque entendO que os níveis de agressão no Estado e~tão 
se tomando insuportáveis, principalmente por parte da Com
panhia Siderúrgica de Tubarão e também por parte da Aracruz 
Celulose, situada a 70km da Grande Vitória. É in~~port~vel 
o mau cheiro nas noites em que os gases··oriu{ldos dessa side-

. rurgia alcançafn_ a capital do meu Estado. 
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O Sr. César Dias- ?~ri?it~-me V. EX~ üin:aparte~ nobre 
Senador Elcio Alvares. - -

O SR. ELCIO ALVARES·..:__ Pois nãó,"nõbre SenadOr. 

o Sr. Cêsar Dias- Nobre Senador.Éicio Alvares ·v:·· 
Er faz um pronunci3.mentá~iriiiito importanieL Na reaÜd~de, -
a doença que V. Ex' tentOu relatar, causada pela pulverização 
dos_ restos dos metais, chama-se antracose pulmonar,_ e é uma 
doe,nça irrecuperável. QuandO um pacieÕte é _,_acOinetido de 
an_tra~ose, somente um transPlante pulmonar pOderá salvá-lo, 
pnnc1pal!Dente se for criança, fase em que o parênquima pül
monar amda está em fdririação. V. Ex~ realmente tem de 
ir a ~urido nessa questã9; p~~tegendo <?S ~dãd~os que viVem 
próXImos a ess-a região. ~~- m9mento atual, ·após a EC0-9:2~ 
fala-se, no mundo, em dç~envplvimento. autP~susten1:áv"e1 

onde cabe às empresas também um importante_ papel no Pró:· 
cesso de proteçáo ambiental~ Ctijo objetivo maiOr é a proteção_ 
à vida, prinCipalmente a Vida urbana. Enlão, V. Ex~ fala, 
nesta manhã, de um trabalho' que deve ser desenvolvido e 
conta com o apoio nossO,' p~ra q-úe, real~eDlÇ, num fUturO 
bem próximo, a população dessa região Pos-sa contãr-- com-
uma _prôteção. - -- -· - · · - -- · 

O SR. ELCIO ALVARES- Recolho o ~parte do Senador . 
CéSar DiaS com muito 'ín_té~eSse, porque,- se!ido médico, S. -
Er', evidentemente, po':f~ p~rceber a extensão da poluição 
provocada pela Companhia SjQerúrgica de Tu~arão, princiPal
mente. em relação às crian~a:!! .. Esse quadro, eu vi em duãS 
reportagens de televisão~ onde mulheres _do. povo, mães cpm _ 
as crianças ao colo, reclamavam que, a partir do Inomento 
em q~e foi intensificada ~ poeira de minério sobre a Grande 
Vit~ria,, h_ouve um aUill:en~o significativo c4t~ pç~nças de vi~_ 
respxratónas e, certame,nt~, das do'!=_nças pulmo11:ares, j~ que 
o Senador César Dias, qUe é_ médico, teve_a.oportuiiidade 
de identificar. - - .. - -~ o - • ---

A Si~erúrgica de Tu_b~rão e a Aracruz foi':im dOís pólos 
de desenvolvimento sau~dps como a r~d~~ç~p do Espíiitó 
Santo,.em um momento pm que· o-_Estado p~~~va por graves · 
problemas económicos. Atualmente, a Aracruz-- tenho lido 
constantemente nos jornaiS.....:..... está -Vive:O.dó-riffia crise. Têm
grand~es-~stoques de Celulose, mas Q_ preço ntfmercado, que 
no ano passado chego~ a 5,00 dólares/tonel3d.a1 p_aiu, fazendo 
com que a empresa, que chegou a fatorar, em 1992, 480 ·mi- · 
lhões de dólares, comece a ter o decréscimo da sua renda. 

Essa empresa, lj~é é .~~ntida prlõci()-alrriente por trêS 
grupos - o Grupo Safra, o Grup·o Lo"reD.tZen e o Grupo 
Souza Cruz -· , tem uma enonh~ importânéi~ ·na regi3.o do 
Espírito Santo, que é compreendida princiPa!mente pelo mu
nicípio de Aracruz e limítrofes. Diria, até, qUe-mudoU a filoso~ · 
fia de vida daquela região. ' ~ 

· Quando comecei a tomar Conhecímento por nieio dos 
jornais, de que a Aracruz estava anunciando· a suspensão_ da 
sUa produção, veio-me ._..como se não -bastaSse o problema 
do meio ambiente, que s.e tran~forma, a partir de agora, numa 
constante preocupação minha, levando~me, inclusive, a estu
dar o assunto a fundo ---, um outro tema -que também é 
muito importante: a questão do.desêmprego-. Com essa reces
são que estamos vivendo, com o País sem a~ perS{>ectiva, a 
curto e· médio prazos, de um deslanchamento económico, o 
desemprego çomeça a avultar. 

No Espírito Santo, quando a Companhia Siderúrgica de 
Tubarão foi privatizada, vários funcionários dela.foram -deMiti~ 
dos, e aí cresceu o número daqueles que fiC_ayam à inargem 
de um emp~ego_que permitisse a martutençã'o de suas famílias. 

--paralelamente. para surpresa de todos nós, a Companhia 
Vale do Rio Doce, ciue é urpa _est~tal poderosíssima do Gover
no, que tem atingido índices muito grandes de lucratividade, 
também começou a demitir, principalmente fullcioriârios com 
m'UitóS anos -de trabalho, e, aié certo ponto, estabelecendo 
a 'OOiuliÇâo de 'qUe. se ó cidadão não pedisse a demissão com · 
um determinado prêmio, seria demitído simplesmente, sem 
qualquer opção. 

o Recebi, há poucos dias, uma comissão de desempregados 
da COiiipãnhia Vale do Rio Doce, pedindo uma audiência 
córil ·o MiriiStro Paulino CícerO para relatar por inteiro o prti~- -
blema que estão erifrentando. Segundo dados que me fornece
ram, foram desempregadas duas mif pessças ---apesar de 
terem recebido as inderiiza.ções, quero ressaltar, mas não por 
liVre e_espontânea vontade e; sim,:em virtm:Je de uma propo
siçã<i administrativa - ; o que deve_ atingir, evidentemente, 
cercá de duáS mil fammas rio Espírito Santo. - -

Agora, tenho e~ mãos o ofício que me foi enviado pela 
Intersindical dos trabalhadores da empresa do grupo Aracruz, 
que_ gO'Staria de ler para V. Ex16. A partir deste instante, chamq 
a atenÇão das autoridades do País para o aumento do quadro-. 
de des.emprego no Espírito Santo, um Estãdo que, inegavel
mente, tem uma situação, até certo ponto, em comparã.ção 
com os· demais, privilegiada, tendo inclusive levado o Ministro 
EliseU Resende a dizer ao Governador Albuíno Azeredo que 
gostaria ·que as finanças do Brasil fossem administradas confor
me foram as do Espírito Santo, porque os- govern-adores que 
por lá passaram tiveram o cuidado de preservar a coisa pública .. 
Hoje, o Governador Albuíno Azeredo tem uma situação rela
tivamente tranqüila, sob o ponto de vista económico, em virtu
de dessa concepção dos governantes qoe por lá passaram, 
que compreenderam muito bem- que b Estado -do Espírito 
Santo tinha um destino económico, tinha uma posiçãó ptiVile-

. giada no País que só seria mantida ati"avés de uma política 
de muito rigor no exercício da coisa pública. 

Sr~ Presidente, passo a ler o ofício: 
"As entidades infrafirmadas, que constituem a In

tersihdical representante dos trabalhadores no Grupo 
Aracruz Celulose, vêm, pelo presente, manifestar pe~ 
rante V. Ex• a preocUpação com o assustador númerO 
de demissões imotivadas, nos últimos- dias, nas empre
sas do grupo: · · 

Nessas horas de recessão, preços altos e inflação 
galopante, que corrompem e aviltam o trabalhador, 

_ as demissõeS que Ora se processam trazem, alé:in da 
instabilidade social, o desespero e a aflição a todas 

·· as famílias desses trabalhadores. 
Neste quadro, ante a omissão e a passividade das 

aUtoridades municipais e estaduais, convocamos a aten
. Ção desse ilustre parlamentar a manifestar nossa indig~ 

-ilaÇão perante as mais ãJ.tas Casas Legislativas, no sen~ 
tido de pôr um fim a essa dramática situação." 

Sr. Presidente, a Intersindical, inclusive, envia~me um 
quadro que quero deixar registrado. 

Piua se ter uma idéia das demissões na Companhia Ara
cruz--Celulose S.N., verificamos que; em 1990, o núníefo de 
demissões foi da ordem de 100; em 1991, houve 93 demissões; 
em 1992, 171 demissões; e agora, em 1993, somente nos nieses 
de ja_p.eiro e fevereiro, houve 56 demissões, com a perspectiva 
cada vez maior de aumentar esse número. 

· Um outro fato'está surgindo na companhia Aracruz Celu
lose. No momento em que demite trabalhadores com ma_is 



Março de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Sábado 20 2555 

de dez anos de empresa, portadores de problemas de saúde 
que foram adquiridos no e_xercício do_ trabalho, a empresa 
contrata emprciteiras para substituí-los. Ou seja; está ocor
rendo a famosa terceiriz.ação. A Companhia Aracruz está op
tando por esse expediente e os trabalhadores que iniciaram
com a empresa, que foi inaugurada nos idos de 1978, começam 
a ser dispensados, sendo que alguns, conforme falei, com 
graves problemas de saúde, adquiridos no exercício desse tra
balho. 

Portanto, ao fazer este registro, quero riiãriifeStàt aos 
trabalhadores da Aracruz Celulose S. A. a minha solidariedade 
e compreensão, colocando-me inteiramente à disposição da 
lntersindical dos Trabalhadores da Indústria de Papel, Pasta 
de Madeira para Papelão e Cortiça de Aracruz para, junto 
às autoridade competentes, fazer ver à empresa a importância 
social do emprego, principalmente para aquela região, com
preendida pelo municípiO de-Aracruz e municípios vizinhos. 

Hoje não é iiln dia d~ fala muito feliz. Falei no desem
prego que está começando a preocupar o -Espírito santo -e 
agora, Sr. Presidente, quero falar sobre um outro importante 
ponto; manifestando, de início, a minha solidariedade_ ao Go
vernador Albuíno Azeredo. 

O Espírito Santo, de resto como vários Estados brasi
leiros, está enfrentando o problema da cólera. Um problema, 
boje, que deve preocupar bastante o Pre_sid_e_nte~ ltam;~.r Fran- _ 
co. Tive a oportunidade d.e ver,_ontem, an~n~iado que cerca 
de 13% dos municípios brasileiros já estão atingidos pelo vi
brião colérico. É- muito grave isso, como se não nos bastasse 
a tristeza imensa de saber que o cólera somente acomete 
países do_Terceiro Mundo, que não têm saneamento básico, 
que não têm a mínima condição d~ .vida, para que o povo 
possa viver um pouco mais fe_liz. _ _ _ 

O cõlera representa um atrasoL O cóle_ra.representa um 
retrocesso. E nós do Estado do ESpírito Sãntõ-=- estado de 
praias belíssimas, de uma região que é toda marcâda pela 
fartura, pela alegria do seu povo; o Espírito Santo que tem 
o milagre de suas praias; Estado que tem, a cerca de uma 
hora de Guarapari, um clima de montanha semelhante ao 
dos países europeus; o Espírito Santo que produz frutas euro
péias, que na sUa grande região de montanha, é colonizado 
pelos descendentes de italianos, pelos alemães, pelos polone
ses, que ali encontraram um clima propício ao ~aeSenvolvi
mento da atividade agrícola - , esse Espírito Santo que nos 
orgulha sempre, agora está vivendo esse problema. 

Recebi um expediente da Secretaria de Estado da Saúde 
para o qual chamo atenção, não só do Presidente Itamar Fran
co, mas também de todas as autoridades do Ministério da 
Saúde: há menos de um 01ês, de 12 de fevereiro a 10 de 
março de 1993, já foram Cóiifirmados vinte e trêS casos da 
doença no Estado do Espírito Santo. A- situação capixaba 
é a mais grave em relação à dos demais Estados do Sudeste, 
proporcionalmente ao número de seus habitant~s. O Rio de 
Janeiro tem um número de casos de doentes próximo ao do 
Espírito Santo, mas a Comissão Nacional _de Combate ao 
Cólera e o Ministério da Saúde só se sensibilizaram com os 
cariocas. Hoje, todas as ações envolvidas no combate a cólera 
são custeadas apenas pelo Governo do Estado e por alguns 
municípios que, afn~da, podem fazer isto. 

O Governador Albuíno Azeredo, quando esteve aqui 
:,;..._ eu quero deixar claro que não sou companheiro poütico 
de S. Ex~, mas acredito que, numa hora dessas, tanto eu 
quanto os Senadores Gerson Camata e João Calmon estamos 

.solidários c-om o Governo e com o povo no CoMbate e'Qler· 

gente, vigoroso, presentâneo, ao suplício do cólera que já 
começa a tomar conta do nosso Estado -repito, o Gover
nador Albuíno Azeredo pediu ao Governo Federal fossem 
liberados cerca de 85 bilhões, 851 milhões de cruzeiros num 
plano adrede oferecido para fazer face a esse surto de cólera 
que j~ se transforma, evidentemente, numa epidemia. 

Precisamos intensificar essa ajUda porque o Estado, desde 
1991, de forma modesta, de forma mais distante da realidade 
do problema, se preparava no mOiriento ·em que su"rgitam 
·as prirÍleiras notícias· de cólera vindas do Norte e Nordeste 
brasileiros. - · · 

Esse pedido, de cerca de 85 bilhões de cruzeiros, nãO 
foi o único feito pelo Governo do Estado. Há duas semanas, 
a Secretaria de Estado da Saúde do Estado do Espírito Santo 
pediu à Comissão Nacioilal de Combate ao Cólera medica
mentÇ)S suficientes para o tratamento dos doentes pelo prazo 
de três meses, mas não obteve qualquer resposta, apesar da 
evidência do surto no Espírito Santo. Tudo isso,-sem contar 
que óS hospitais e os centros de saúde pública não" têm em 
seus estoques nenhum envelope de soro oral, imprescindível 
paci. ti"atar de pacientes coléricos. A SESA pediu sessenta 
mil envelopes e- ã.té- agára nada chegou ao Espírito Santo, 
colocando-nos numa situação dramática que merece, eViden-
temente, a atenção do Governo. - - - - -

Neste momento estou solidário cOin O Governador Albuí
no Azeredo, com o povo do meu Estado, principalmente com 
aqueles menos prestigiados pela sorte, que vivem naS palafitas. 
O primeiro momento de constatação da existência do vibrião 
c:oléilco fOi nos alagados ao redor da Universidade do Espírito 
Santo. Grande parte daquela populaÇão menOs fãvOfecida, 
como acontece em todos os Estados em que a capital é uma 
ilha - Vitória é uma ilha - vive naS cercaniaS dos mangues 
e, af, por certo, reside um momento de oportunidade" para 
o vibrião colérico crescer em intensidade. 

As nossas obras de saneamento não tiveram a velOcidade 
necessária para dar a cólera o comb3te razoável. Evidente
mente, para a melhoria de condições. de vida do povo, estamos 
pedindo ao Govemo do President~ Itamar Franco,_ através 
do Ministério da Saúde, que não deixe o Espírito Santo órfão 
de apoio, no instante em que o nosso Estado, através de 
seus mecanismos, da Secretaria de Saúde, 3:través de seus 
municípios, enfrenta realmente, como o Brasil todo está en
frentando, o problema da Cólera. 

Ontem, conforme já tive oportunidade de falar,_já foi 
constatado que 13-% dos municípios brasileiros estão atingidos 

. pelo vibrião colérico. 
E~ aí, Sr. Presidente - eu que tenho sido crítico da. 

Secretaria de Saúde do Espírito SantO - ,-tomo a dizer: 
o Espírito Santo tem de avançar muit~_e_m matéria de saúde. 
Crescemos economicamente, mas as condições de vida do 
povo não estão ~companhando a elevação de uma r~nda per 
capita que já se torna realmente exemplar. 

Tive notícia - quero fazer este registro -que surgiram 
dois casos de raiva humana registrados na grande Vitória, 
no município de Cariacica. A últim!). vez que houve, no Espí
rito Santo, um caso de raiva humana foi em 1988, no município 
de Iúna, praticamente n·a fronteira com Minas Gerais. 

No instante em que faço este prOnUnCiamento; tenho 
preocup-ação acentuada com o problema do desemprego no 
meu pstado, principalmente agora que os trabalhadores da 
Aracruz solicitam a nossa atenção para a demissão em massa _ 
que começa a ser r~lizada naquela em_presa. 
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Também não po-ss-o-deixar- de manifestar, neste instante, 
com a minha palavra que por certo representa as palavras 
dos Senadores João Calmon e Gerson Camata, a riossa solidaM 
riedade principalmente aos humildes do Espírito Santo que, 
vivendo em condições subumanas, começam a conviver com 
o grave problema do vibrião colérico atormentando as suas 
vidas no dia-a-dia. 

Assim sendo, declaro-me inteiramente à disposição do 
G_overno do Estado do Espírito Santo, do Governador Albuí
no Azeredo, para empreendermos, com a Bancada Federal 
e com o Governo do Estado, uma ação conjupta e fazer sentir 
aos organismos do GovernO, que tém a responsabilidade de 
combate ao cólera, que não_ podem esquecer o Est~d_o_ do 
Espírito Santo. O Brasil é riiuíto grande, mas o Brasjl não 
é somente o Rio de Janeiro; o Brasil também é o meu querido 
Estado do Espírito Sânto. 

O SR. PRESIDENTE (Belio Parga) -Prosseguindo com 
a lista de oradores inscritos, concetlo a palavra ao Senador 
Aluízio Bezerra. (Pausa.) ~ 

S~ Ex• não se encontra no plenário. 
Cõncedo a palavra ao Senador César Dias. 

O SR. CÉSAR DIAS (PMDB-RR. Pronuncia o seguh1te 
discurso. Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente e Srs. 

· Senadores, ocupo a tribuna do Senado, nesta manhã, apenas 
para informar â nação brasileira que recebi, anteontem, no 
meu gabinete, uma comissão de índios ianomamis de Roraimª' 
representando, mais ou menos, cinco tnbos. Cinco tuxauas 
vieram reivindicar que suas ricas terras sejam exploradas, co
mo diz a ConstituiÇão, por uma empresa mineradora, ou por 
cooperativa de garimpeiros. 

Esse fato é inédito porque esses índios são primitivos 
e, pela primeira vez, vieram a Brasília. Hoje, na minha_ opi
nião, esses índios viVem segregados pela Funai. 

Sr. Presidente, fui contra o projeto_ de demarcação da 
área ianomami -devido a sua-enorme extensão - nove milhões 
e meio de hectares -dimensão superio~ à de_ muitos países 
e muitos Estados brasileiros, para albergar ~penas 4.500- íi:t
dios. Creio que esse projeto, além de segreg~té.rio-, foi, JlPU
bém, inconstituciorial, rião atendeu aos_ interesses nacionais 
e não atendeu aos interesst;?S dessa população indígena. 

EXistem alguns projétos reguJameJ?._tando a exploração 
mineral nas áreas indígenas. Eu os levei à presença do Ministro 
Maurício Corrêa; fizemós unla documentação, Solicitando que 
o Ministro desse prioridade a es~ .f~to, porque_ hoje os índios 
ianomartiis estão morreitdo Ue fome, de doenças locais, como 
oncocercose, malária~ febre amarela e da intensa qu~ntidade 
de vermínoses. Mesmo assim, não está havendo qualquer 
apoio nessa árêa. Por isso, creio qüe ·exiSte--na Funai 'algl!nS 
antropologistas que são verdadeiros reacionários e não c.Qnhe
cem, in loco, a vida daqueles índios, a verdadeira vida daquela 
população indígena. 

Sou da opinião dequea cultura indígena deve ser preser
vada, mas que eles pertençam à comunhão nacional, porque 
o Japão, por exemplo, que é um país que mantém a sua 
cultura milenar, é um--p-afs civilizado. Nós temos que agir 
desta maneira com essa população, porque eles, daqui a pou
co, serão dizimados pelo baixo nível de vida em que vivem, 
principalmente porque já tiveram o primetro contato com 
a população branca: primeiro, eles conheceram o sal, o açúcar, 
os medicamentos alopáticos que curam rapidamente; depois 
conhecera:m o rádio à pilna. os meios de _transporte como 
o avião, a canoa motorizada, e assim que eles experimentaram 

dormir na cama, não querem mais continuar naquela vida 
selvage91 em que viviam; eles querem, realmente, aproveitar 
o progresso. 

Por isso penso que a política indigenista nacional possui 
muitas falhas. -

Anteontem, quando estive no miniStério, acónipanhando 
esse grupo indígena, estavam lá outras populações indígenas 
como os caiapós, os terenas e outros, numa verdadeira revolu
ção contra o Presidente da Funai. Isso indica uma verdadeira 
inc:Jignação contra a política indigenista nacional. _ 
·--- Sr._Presidente, acredito que o Ministro Maurício Corrêa, 

que é um homem sensível, um político nato, deva realmente 
avaliar essa política indigenista nacional, porque não creio 
que ela esteja correta, uma vez que existe uma verdadeira 
rebelião de quase todas as tribos indígenas. 

Como médico de saúde pública, já visitei, in loco, toda 
essa população de índios ianomamis._ Se fizermos um plebiscito 
naquela área, todos optarão por se aproximar da civilização. 
E suas terras, seus subsolos são ricos em ouro-, diama_nte; 
a cassiterita aflora à terrã; há outros metais nobres, como 
o tungsténio, nióbio, etc. Então, poT que não fazermos uma 
parceria com esses índios para eJ:tpl~rar, trazer essa _riqueza 
para o solo, dar riquezas aos empresários, vida melhor aos 
íqdios, .a.o próprio Estado de_ Roraima que está passando por 
sérias dificuldades e que aiO:da depende do Erário Público 
da União? 

Sr. Presidente, como disse o Senador do Ceará, o País 
realmente Dão se acredita. Não se_ entende como um país 
liCo; cÕmo é o Brasil, esteja numa Situação lamentáveL. É 
esse tipo de política radiCai, conforme ·esta!llOS vendo. 

O Sr. Elcio Alvares- V. Ex~ me pennite- um aparte, 
Senador César Dias? 

O SR. CÉSAR DIAS - Pois não, nobre Senador E leio 
Alvares. 

O Sr. Elcio Alvares -Tive a satisfação hoje, logo de 
manhã, de ver a imagem de V. Ex• no vídeo, no programa 
"Som dia, Brasil", ao lado de elementos da tribo ianomami, 
ex:a.tamente experidendo esse ponto de vista que V. Ex~ traz, 
agora, de forma muito ampliada, para o plenário do Senado. 
A sua convivência com os fndios, a sua integração com a 
comunidade de Roraima dão-lhe uma credencial muito válida 
para depor num assunto que envolve nãó _só o sentimento 
nacional, mas, também, os organismos internacionais que se 
preocupam com a preservação da cultura indígena. V. Er 
disse muito bem: não adianta querermos preservar a cultura, 
deixar os indígenas intocados, no momento em que, já tendo 
cçntacto cóm a civiliza_ção, amargam também alguns graves 
problemas da evolução da sociedade, que não é indígena, 
mas sáo_aqueles que, por força do descobrimento do Brasil, 
tomaram a terra dos seus primitivos donos. V. Ex• deve mere
cer, não só do nosso colega Mauddo Corrêa mas de tpdo 
O- MiniStério da Justiça e da própria Funai, o respeito pela 
autoridade do depoimento. E, muito mais airlda, no momento 
em que as lideranças da tribo ianomami procuram V. Ex• 
é porque encontram realmente dentro da sua pessoa um porta
voz honesto e _digno para levar os anseios da comunidade 
às autoridades que têm a obrigação de zelar pelos indígenas 
brasileiros. Portanto, neste momento, conhecendo o trabalho 
já desenvolvido por V. Er, as medidas que têm sido preconi
zadas por V. Ex~ em favor da causa indígena, quero lhe dar 
a minha solidariedade e dizer que V. EX' deve perseverar 
nesses pontos de vista que tem tratado com tanta proprleda~e 
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porque, acima de tudo, os índios, nossos irmãos, têm o direito 
de viver com dignidade e, acima de tudo, com a sua integridade 
física resguardada, não ficando sujeitos às doenças que, às 
vezes, dizimam tribos e que são de responsabilidade, quaSe 
todas elas, da convivência com os branCos: -

O SR. CÉSAR DIAS ...,- Nobre Sena<!qr Elcio A!var!'S, 
agradeço-lhe pelo aparte que ilustrou o meu pequeno discurso. 
Realmente estou prevendo, num futuro bem próximo, um 
verdadeiro enclave internacional periférico na Amazônia, com 
essa demarcação da área ianomami, uma demarcação exorbi
tante, totalmente fora dos cálculos reais, porque esse projeto, 
realmente, contém interesses inconfessáveis.de corriunidades 
de países ricos; porque o interesse naquela área talvez seja 
para preencher, demograficamente, no futuro, a população 
excedente desses países ou a sua própriã exploração mineral. 
Hoje, aquela população não recebe um centavo de dólar da 
Funai, nem das ONG e nem das organizações ambientalistas. 

Por iSso estou dando o meu testemunho de que aquela 
população está passando por sérias dificuldades, e sobre o 
solo que eles pisam há imensas jazidas minerais, que poderão 
além de resolver o problema daquela comunidade, minorar, 
também, os problemas nacionais. Nós poderíamos ser os maio
res produtores de cassiterita do mundo caso_ abríssemos_ as 
áreas de Surucucu para exploração mineral. E depois pagar 
royalties para os índios, como fazem os Estados Unidos. 

Agora, fica de um ladQ a Funai, atendendo a interesses 
internacionais, e de outro lado alguns organismos, dizendo 
que ainda será mudado o mapa da América do Sul, criando 
ali uma outra nação. 

Estamos, assim, criando um enclave naquela região. Pen
so que devemos urbanizar aquele lugar com a vivificição da 

· pessoa humana, fazendo as demarcações das áreas e mantendo 
a cultura daqueles índios. Mas, também, devemos trazê-los 
à comunhão nacional, porque cultura é diferente de civiliza
ção; ou seja, mantemos a sua cultura e trazemo-los para a 
civilização, a fim de que possam viver bem. 

Com terras ricas, poderíamos fazer uma parceria com 
essa população indígena. Esse é o meu pensamentO. 

Levei ao conhecimento do Ministro da Justiça, inclusive 
já falei com o Presidente Itamar Franco, que a situação não 
pode continuar do jeito que está. 

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

O SR. PRESIDENTE (Bello Pargai-Con~do a palavra 
ao nobre Senador N abor Júnior. 

S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

OSR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB-BA. Pronuncia 
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, s~s e Srs. Senádores, 
em 2-6-92, fiz um pronunciamento contundente contra os· ca
suísmos do Governo Collor" de M~llo) c;ujas m~didas não reve
lavam nenhuma preocupação com as normas jurídicas e éticas. 

Essa conduta oficial levou o povo brasileiro à descrença 
no Governo, ao desalento cívico e à desobediência civil, esta 
última tipificada no enorme índice de sonegação fiscal obser-
vado recentemente. · _ _ _ 

Naquele discurso, destaquei, entre outros imbro~ios, a 
manipulação do índice oficial para correção monetána, du
rante o Plano Collor I, levando pessoas físicas e jurídicas 
de todo o País a perdas variáveis. Lamentavelmente, este 
é mais um entulho da era Collor. 

---- Em 1990, o GOVe"rrio obrigou as empresas a corrigíierii 
seus balanços pelo BTN Fiscal, calculado em 889,5%, valor 
inferior aos 1.476% da inflação medida pelo IGP da Fundação 
Getúlio Vargas, e aos 1.795%, relativos ao IPC calculado 
pelo IBGE. 

No primeiro caso, o indexador oficial fícou 40% abai~o 
da inflação medida pelo IGP e mais de 50% abaixo da inflação 
medida pelo IPC. Houve, portanto, um evidente expurgo da 
correção monetária em 1990. 

Tanto a CVM quanto a diretoria de fiscalização do J3acen 
se opuseram ao critério de correção dos balanços adotado 
em 1990, mas vigorOu" a-teSe da Secretaria da Fazenda Nacional 
que defendia o uso do BTNF. COnsta que a Febraban e a 
Abrasca concordavam em usar o IGPD (1.208% em 1990) 
e em diluir a dedução do imposto em três anos, mas a ex-Mi
nistra Zélia Cardoso de Mello teria recusado essa proposta. 
Para corrigir a distorção; a ex-MiniStra-encaminhou, no início 
de 1991, um projeto de lei ao Co-ngresso, sem ·cunho fiscal, 
ou seja, admitindo a reabertura dos balanços de 1990 para 
uma reav~iação de efeitos apenas contábeis. 

No que se refere ao balanço das empresas no ano de 
1990, elas acabaram apurando um resultado irreal: as capitali
zadas registrando um lucro tributável maior do que o efetiva
mente obtido e, portanto, pagando imposto de renda a mais; 
as empresas endividadas contabilizando um lucro inflacionário 
menor. 

Consta que o Deputado Francisco Dornelles teria conce
bido a emenda de autoria do Deputado Luís Roberto Ponte 
que introduziu os artigos 3~ e 49 ao proJétb do Executivo, 
permitindo que as empresas deduzissem a parcela da correção 
monetária do balanço, relativa ao período-base de 1990, cor
respondente à diferença entre a variação do IPC e a do BTNF, 
na determinação _do lucro real, em quatro períodos:-bas_es, 
a partir de 1993. Dessa forma, permitia-se a compensação 
do imposto pago a mais. 

O relator do projeto, o Deputado José Lourenço·,-deixou 
de ter o cuidado de aí incluir qualquer medida para repor 
as perdas sofridas por outros segmentos sociais pela manipu
lação dos índices. 

O projeto foi aprovado na Câmara, por acordo de lideran
ças., no dia 27 de junho de 1991 e, no dia seguinte, no Senado, 
tendo recebído a sanção, sem vetos, do então Presidente Co
llor, a tempo de ser publicado na edição extra do Diário 
Oficial do dia Z9,~ como Lei n' 8.200. ~ 

-como a revisão -era opcional, é evidente que apenas as 
empresas capitalizadas, com saldo de correção mOnetária de-
vedor, se utilizaram da medida. - -

A Lei n"' 8.200 transformou-se numa das mais cOntrO
vertidas medidas do Congresso. Seu impacto sObre a arreca
dação do Imposto de Renda foi devastador. Ao permitir a 
reavaliação dos. balanços pelo IPC íritegral, a lei gerou um 
crédito de IR para 180 mil empresas, no valor de US$ 13,2 
bilhões. Pela lei, as empresas só poderiam compensar esses 

-C!éditos a partir de 1993, em qUatro parcelas anuais seme
lhantes, mas a maiOria Se aritécipoú:, eiitendendo-que a: prote
lação das amortizações prevista na Lei n" 8.200 é incoDstitu
cional. Mediante 1iminares obtidaS na JUStiÇa, ·as empresas 
anteciparam as deduções, Conseqüentemente fazendo o abati
mento do imposto já no balanço de 1991. As maiores deduções 
foram praticadas por institUições financeiras, que respondem 
por um terço sobre o total das deduções. 

O resultado facilmente previsível foi que a arrecadação 
. do Imposto de Renda das pessoas jurídicas caiu vertigi~o-. 
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samentc nos últimos dois anos, por conta das antecipações. 
O impacto da lei sobre a arrecadação do Imposto de Renda 
foi tão devastador que seis governadores do Norde_ste~ perce
bendo os prejuízos qtie O não pagamento de IR nesses quatro 
anos produziria nos fundos de participação que recebem men
salmente, entraram, no ano passado, com uma açãono-STF, 
pleiteando sua inconstitucionalidade. A ação, impetrada pelo 
Procurador-Geral Aristides Junqueira, alega que a lei é incons
titucional porque foi retroativa: aprovada em 1991 para modi
ficar impostos pagos em 1990. 

Contra essa tese levanta-se o tributari_sta lves Gandra 
Martins, para quem a argüição de que a Lei n» 8.200 seria 
inconstitucional, por ter ferido o princípio da retroatividade, 
só se aplica nos casos em que o contribuinte foi prejudicado, 
eis que a lei pode _ser retroativa apenas para beneficiá-lo. 
Para o ilustre jurista, se a lei reconheceu o direito à devolução, 
o parcelamento pretendido pelo Governo em quatro vezes 
é inconstitucional, cabendo às empresas o recurso à Justiça 
para pleitear a reposição da dedução do imposto pago a mais, 
de uma só vez e imediatamente. 

O Jornal Folha de S.Paulo, sob o título ''Herança de 
Collor", subtítulo "Troca de índice causa perda de US$ 30,4 
bi", publicou, em 22-11-92, vários artigos mostrando as conse
qüências da manipulação do índice de correção monetária 
durante o Plano Collor I. 

De acordo com a matéria, "os saldos do FGTS, estimados 
na época em US$ 15 bilhões, perderam-Cerca deUS$ 5 bühões 
porque foram corrigidos 33,4% abaixo da inflação real de 
90 (1.794% pelo IPC). Os cruzados novos bloqueados da pou
pança e do over (US$ 30 bilhões) perderam em média 40,5%, 
ou US$ 12,2 bilhões, de março a dezembro de 90. As empresas 
perderam US$ 13,2 bilhões porque foram forçadas a corrigir 
seus balanços pelo BTNF (889,5%), que refletiu só metade 
da inflação do ano, pagando imposto sobre um lucro que 
não existiu. Poupança e FGTS rtâo- conseguiram reaver as 
perdas geradas pela manipulação do BTNF, ao passo que 
as empresas foram conte_mpladas com a Lei n9 8.200, aprovada 
pelo Congresso em junho de 91." 

Na mesma reportagem, o periódico publicou urna tabela 
da Receita Federal sobre a perda do ativo, quando se_~mpara 
o seu rendimento anual com o IPC no ano de 1990. De acordo 
com a tabela, as _perdas foram as seguintes: para a taxa de 
câmbio comercial 21,6%, para as cadernetas de poupança 
31,2%, para o saldo do FGTS 33,4%, para o salário mínimo 
43,1 %, para o overoight 45,7%, para os-crUzados novos reti
dos do over 46,1% e para os cruzados novos retidos de cader
netas de poupança, com aniversário entre os dias 15 e ~. · 
64,2%. 

Além disso, Sr. Presidente e Srs Senador~S 1 quase todos 
os periódicos noticiaram, no dia 24-1-93, a convocação, pelo 
Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, de se:us associados, 
objetivartdo entrar-com- ação na Justiça Federal, alegando 
perda para o património do FGTS no montante da correção 
monetária de 44,8% de abril de 1990, não repassada para 
o saldo do .FGTS no mês. seguinte. Só esse va,lor expurgado 
na ocasião, mais jurOs- cfe 3% _ao ;liJ.O e .ó IPC, a~umulam 
hoje mais de 19.000%. - - --

No dia 19 de janeiro, a Caixa Económica Federal, gestora 
do FGTS, já se antecipara, divulgando nota na qual afirmava 
ter apenas seguido a lei, ao não aplicar, em abril de 1990, 
a correção monetária sobre os saldos do FGTS._- O procedi
mento adotado foi feito em consonância com o Comunicado 

, n;. 2.090, do Banco Central, que divulgara os índices de atuali-

zação a serem aplicados aos depósitos em cadernetas de pou
pança, e estendidos automaticamente aos saldos do FGTS. 
O Bacen, por sua vez, baseou o seu Comunicá.do nas normas 
fixadas pela Medida Provisória n~ 168, convertida mais tarde 
na Lei n9 8.024 .. Com isso, as contas do FGTS tiveram na 
época apenas a parcela mensal de jur~ .referel}t~ a taxa anual 
de 3% a 6%, dependendo da data de aàesão do trabalhador 
-àô FGTS. A maior parte das contas, com remuneração anual 
de 3%, teve, em abril de-1990, remuneração de apenas 0,24%! 
Naquele mês, o IGP registrou aumento de 11,37%, mas o 
Gi?~errió-enterideu que devia expurgar os aumentos de preços 
do BTN, que nãO sofreu_ variaÇão entre -ábril e maio. 

Sr Presidente, no meu pronunciamento anterior, já-Cita
do, eu perguntava: "Se o verdadeiro esc_opo da Lei n;. 8.200/91 
era sanar injustiças praticadas pelo Plano Collor I em relação 
às pessoas jurídicas, não deveria ela ter-se ocup_ãdo também 
de promover a mesm:a fustiça relativamente às pessoas qUe 
possuíam, à época, cadernetas de poupança e aos patrimónios 
dos trabalhadores, expressos pelo PIS/Pasep e pelo FGTS?" 

Tive a oportunidade de revelar que essa pergunta não 
podia ser respondida, senão levando em consideração as alianM 
ças do Governo· COllor com a elite económica do País, que 
dete~riiínav8:m as ·ações govemilinentãis -~i serein execiitã-das 
em ·cada momento. Via de regra ......:.·repito -essas ações 
ViSavam a conceder algum privilégio aos aliados dõ Governo. 

Na mestna ocasiãO, denunCiei desta tribuna a injustiça 
ofiCíãf praticada contra as -pessOaS fíSic3s-eii1 1991 e decorrente 
da mio correção da tabela do Imposto de Renda das Pessoas. 
FísiCas (IRPF), durante várioS meses daquele ano (fevereiro 
a junho e agosto a outubro), apesar de a illflãção ter tido 
evolução ascendente, o que lhes acarretou a cobrança de im'-
postos a mais. " - · "-

O Projeto de Lei n;. 2.686/92,_ de autoria do ilustre Depu
tado Ca_rJos Alberto Campista, propunha a correção da -tabela 
do IRPF do exercício de 1992, apurado- ilã âeclaração do 
afuSte anual do ano-base de 1991. Com ~sa medida, propu
nhawse obter igualdade de tratamento para os contríbuintes 
pessoas físicas e jurídicas, já que-aS einpresas; p-àÇ'ãs à Lei 
n_~ 8.200!91, tiveram o direito de atualizar seus balanços pelo 
JNPC em 1991. - - --

0 Governo Collor - é vergonhoso reconhecê-lo - con· 
seguiu, através de conhecidas práticas éHentdistas, a nâo apro
vação, na Câmara dos Deputados, do referido projeto de 
lei. 

_ Sr Presidente, desde que assumiu a Presidência, o Presi
dente Itamar baixou ap'enas cinco medidas provisórias, mosM 
trando com essa sobriedade diferença radical em relação ao 
Governo do ex-Presidente CollOr. -

Com as cinco MPs, criou a Secretaria de Projetas Educa
cionais, fez a reforma administrativa, repassou recursos ao 
Lloyd Brasileiro, disciplinou o pagamento de vantagens para 
o funcionalismo público e, através da recente MP n;. 312, 
c_riou ~Advocacia Geral da União. 

Nesta últiina, o-presidente da República tomou ·a iniCia
tiva de revogar a Lei n9 8.200, conforme explicitado no seu 
artigo 7'. 

Na mensagem que acompanhou a Medida Provisória, a 
rigor a única explicação dada pelo Governo a respeito da 
citada revogação foi a seguinte: 

"Considerando ... ser matéria urgente e de rele
vante importância para o iritetesse público, tendo eni 
vista a repercussão danosa para as finanças públicas, 
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sem qualquer contrapartida de interesse soc~al, a revo
gação da Lei n"' 8.200 ... toma-se imprescindível tal pro
vidência. -Não obstante, oportunainente, deverei pro
por ao Congresso Nacional nova legislação para disci
plinar a matéria, de forma a resguardar o interesse 
público." 

O fim da Lei n9 8. 200, é comemOrado por governadores 
e prefeitos que deixariam de perder receita com o restabele
cimento dos níveis de FPE- e FPM antes da vigêncía da lei. 
Especialmente os primeiros argumentam que em 1990 a tabela 
progressiva do IR, as restituições, os incentivos fiscaiS_-çle pro
gramas financeiros e o'S ressarcimentos de IPE e Ciéditos de 
exportações foram corrigidos pelo BTNF, não se justificandO 
que apenas os· balanços das empresas Sejam Corrigi9-os pelo 
IPC. A Lei n' 8.200, cómó tâl, concedia um privilégio absurdo 
ao- setor financeiro: --

No Congresso, en;tetanto, a revogação pUra e· simples 
da Lei n~ 8.200, cOnforme prCteildida pela MP nç- 312, não 
foi aceita pela ConíiSSâO Mista encarregada de examinar a 
matéria. 

O Projeto de Lei_de__Çonversão resultante propõe a altera
ção do artigo 7ç- da MP, admitiildo que as empreSas que não 
ingre-ssaram na Justiça deduzain o valor correspondente à dife
rença de correção monetária entie o IPC e o BTNF de 1990~ 
da seguinte forma: 25% em 1993, e 15% ao ano, de 1994 
a 1998. 

Sr Presidente, Srs Senadores: diz um ditado_po!>_ular que 
os bons pagam pelos pecadores. O GoVetnQ .at:u._al pauta suas 
ações em valores _mQrais inconfundiv_elmente superiores aos 
do Governo passado, entretanto muitos desmancj.os casuísticos 
do ex-Presidente deverão ainda respingar as a:ções e os resul-
tados do atual Governo. __ - - -- :.-

A Lei n' 8.200/91 é um exemplo do que acabo de afirmar: 
ela abre precedente para que se reivindique, na Justiça, ·a 
correção do FGTS e da poupança pelo IPC em 1990. Essa 
legisla-ção representou uma- ação de efeitO- retardado. Todas 
as pessoas lesadas em seu direito no amrde 1990, pel~ I_Ilanipu: 
lação do índice oficial de correção monetária, podem reivin
dicar o !?esmo tratamento que a Lei 8.200/91 dispensou às 
empresas. 

Certamente o J udiciárío decretará_ a procedência dessas 
ações, e apenas lamento que o autor dos desmaridos pratica
dos, o S_r. Fernando Collor de M_ello, não tenha de ser re:~on
sabilizado pelas perdas infligidas a milhões de pessoas por 
todo o País._ __ ___ _ 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador João França. 

O SR. JOÃO FRANÇAJI'P. -,c~R. Pronun.Pia o seguinte· 
discurso.) - Sr. Presidente, s~s e S"rs. Senadores, a falta 
de condições razoáveis de habitação é, hoje, serrf dúvida, 
o mais grave problema social das grandes cidades, em todo 
o mundo. No Brasil, o déficit habitacional está diretamente 
ligado à concentração da população nas áreas urbanas, prinCi
palmente nas capitais dos Esfados, por fãlta de assentamentos 
nos municfpios âo interiOr. o-Governo Itamar França, atento 
a este problema. anunciou a criação, pelo MiniStério-no_ Bem
Estar Social, dos :Programas Habitar-Brasil e Morar-Muni
cípioo, voltados para os estratos mais humildes da_sociedade 
brasileira. 

Questões habitacionais exígCrri üm amplo planejamento. 
Dadas as condições de renda da popula~o brasileira, dados 

os custos envolvidos na produção de uma unidade habita
cional, e, sobretudo, dado o imenso volume da dívida social, 
a formulação de metas viáveis constitui por si só um imenso 
desafio. Por mais que o Governo se empenhe em executar 
os projetas anunciados, ainda assim, estará reduzindo menos 
da metade do atual déficit. -

-E óbvio- cíue-a quést'ão habitaciOnal_também está relacio
nada com a explosão da violência urbana. Nesse sentido, a 
formação de frentes de urbanização de vilas e favelas poderá 
melhorar bastante a vida da população carente, além de gerar 
empregos. Esta é uma das prioridades do atual G.o_y_erno, 
com o objetivo de preservar o homem no seu habitat, ofere
cendo melhores condições de moradia_, principalmente nas 
cidades onde o processo de favelização se mostra crescente, 
em virtude do modelo concentrador dç _desenyolvimento do 
Pais. 

·com água e-esgoto, a caSa-é-fat~r de edu~ção e- de 
saúde. Servida pelos elementos essenciais da infra-estrutura 
urbana- luz, arruamento, transporte_, escola, área de lazer 
-,ela alimenta o exercício da cidadania e estimula o espírito 
c0111Uflitár_io. É preciso reconhecer, nos programas eficientes 
de construção de casa popular, um fator de coesão da família 
e de integração desta com a sociedade. E isso tem jmpacto 
positivo evidente na redução dos índices de marginalidade 
das grandes cidades. _ 

-A Nação brasileira está exigindo medidas definitivas, que 
viSem a melhorar, num horizonte de médio prazo, as precárias 
condições de residéncia da população pobre. A solução da 
questão habitacioÍí.al passa, inevitavelmente, pelo canal políti
co, e O enfoque nacional do GóVú-nO-Itamar Franco não des
cuida deste problema. O Congresso Nacional também está 
alerta, e o tema da Campanha da Fraternidade para 1993 
é rtlôtadia, o que irá sensibiliz.ar a sociedade ainda mais. 

~: QUando se "fala em déficit de 40 milhões de moradias 
na América Latina, isso significa 200 -milhões de pe.ss6as mo~ 
ran.~o precariamente, e, pelo menos, 100 milhões de crianças 
jogãdas ao acaSo, -sem possibilidade de--educação, saúde e 
ambiente famil~ar digno. Estima-se que o déficíf habitacional_ 
do Brasil seja dã-Ofdem de 10 milhões de moradias. A maior 
parcela situa-se na população mais pobre, de até 5 saláriOs 
mínimos de renda familiar, que representa mais de 70% da 
população brasileira. Para eliminar 1Q% do déficit histórico 
e evitar o -seu incremento, será nece$Sário atender a cerca 
de 1.050.000 fari:úlias de baixa renda. 

- Esse déficit resulta em 300 :qtil_ moradores de rua. e a 
população sem-tet~ aumenta: em SOO ii-til famtlias a cada-ano. · 
os--moradores de rua já são tantOs qu~ ~l].~gam a eleger líderes 
naturais. Não pod~mos ignorar esta realidade, que corriporta 
pesSoas viVendo permáhentemente à beira. de estradas e li!J-has 
férreas, sob viadutos e marquises. Boa parte dos 80 milhões 
de eleitores brasileiros mora em cortiços e favel~s. e suas 
casas se resumem a simples barracos de lona, de lata, de 
tábua ou até ffiC:5:plO 4e papelão. 

A cidade de São PaUlo, por exemplo, tem 3 milhões 
de cortiçados e ganha "300 novo~ _mil mor_adores :;l cada ano. 
No ano 2COJ, terá 22,5 milhões de habitantes, e, se a situação 
não for revertida, em poucos anos se _transforrpará em uma 
imensa favela. Atualmente, 70% da população paulistana mo
ram em habitaçQes irregulares, o que inclui loteamentos clan
destinos e casas pÍ'ecárias. Cidades como Fortaleza, Recife, 
Salvador e Rio de Janeiro também sofrem o inchaço causado 
pela migração. 
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Estudos recentes informam que, hoje, 77,5% dos l:!_t:asi
leiros vivem nas cidades, sendo 31% deles radicados em nove 
regiões metropolitanas. Em 543 cidades, que representam ape
nas 12% do total de municípios brasileiros, c_oncentr~-se 
61% da população do País. A proporção é de 120 milhões 
de pessoas nas áreas urbanas, para 35 milhões nas áreas rurais. 
As estimativas são de que, até o ano 2000, a concentração 
urbana chegará a 80%: - · 

Pelos dados do IBGE, 10% da população economica
mente ativa vivem hoje na absoluta pobreza, e em algumas 
cidades do Nordeste estão concentrados os maiores índices. 
Em Fortaleza, 9,2% dos trabalhadores es~ão_na_Iinha da misé':' _ 
ria, e em Recife, 8,1%. De 4.493 lnunicípios pesi:iúisados,_ 
apenas 1% tem esgoto. O censo- de 1991 constatou o aumento 
do êxodo rural no Pará, com o aumento da população çle 
Belém. É significativo esse aumento· em ·Belém, porque o 
quadro geral do País demonstrou queda na taxa: de crescimento 
populacional. 

No passado, programas de habitação popular foram fre
qüentemente atrelados a interesses políticOs, O qu-e-produziu 
desmoralização e descrença. Hoje, podemos acreditar que 
o sistema democrático tem defesas suficientes contra a explo
ração demagógica e o desvirtuamento de projetes de largo 
alcance social. Por outro lado, a construçãoéiYJ.I é poderoso 
instrumento contra a recesSão, já que absorve grande contin
gente de mão-de-obra de difícil aproveitamento em outros 
setores da produção urbana. Portanto; conce:Õ.trar _él capaci
dade da indústria na. construção de casas populares é também 
uma forma de combater a crise social que eStamos vivendo. 

Ao assumir a Presidência da República, em 1990, o ex
Presidente Fernando Collor prometeu construir 4 milhões de 
casas até o fim do seu mandato; o que re_duziria o déficit 
em 30% até 1995. S6·para lnanter o déficit~nos atuais níveiS, 
seria preciso construir por ano 500 mil casas. Mas, ainda em 
1990, o Plano Plurianual do Governo Collor previa verba 
suficiente para apenas 100 mil casas populares. A idéia, no 
entanto, era aumentar esse investimentO com recm;sos .çlo 
FGTS. Em 1991; o.Goven:lo iniciou a construÇãO d·e 330 mil 
moradias, mas, em 1992, a recessão se instalou, a arrecadação 
do FGTS caiu, e o setor recebeu apenas 45% do~ que fora. 
investido em 1991, ou seja, o suficiente para apenas 200 mil 
casas. 

A construção de casas populares não pre_cisa ser um pro
jeto utópico ou demagógico, que e-steja além das capacidades 
financeiras do setor público. :É uma possibilidade real, desde 
que o interesse já manifestado pelo Presidente Itamar Franco 
encontre apoio nas adntinistrações esta.duais e Ilujnicipais. Ex
periências bem sucedidas mostram que projetes de construção 
de casas populares a baixo custo não são majs sinónimo de 
desconforto e má qualidade, desde que sigam padrões arquite
tónicos próprios e res(>eite-m as eXigências de segurançã, venti-
lação e salubridade. _ 

Sob o lema "Onde moras?", a Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB) lançou a CampanhailaFrafemldade · 
de 1993, que trata da questão da moradia, um dos mais dramá
ticos prOblemas sociais do Brasil. O docuine:õ.to da CNBB, 
embora considere a propriedade particular juSta e legítima, 
conclui que "o direito natural à moradia tem primazia sobre 
a lei positiva que preside a apropriação do solo", e se p<?siciona -
ao lado dos pobres e injustiçados, que não têm onde instalar 
a faniília e construir uní Iilr. 

O documento base da CNBB cita uma série de situações 
que agravaram a que_stão da moradia, como .a diro.iouiÇão. 

das populações de 1.500 municípiOs bi"asileiros no período 
de 1980 a 1991. A CNBB destaca, ainda, que a questão habita
cional "só será resolvida se houver uma decisão política forte 
de_ inseri-la no âmbito das políticas sociaiS". Aléln ·da distri
buiçao·eqUitativa do solo, respeitando a função social da pro
priedade, há a necessidade da implantação efetiva de progra
mas habitacionais. O desafio rtu~iOr-é fumper a "visão aSsiSteD.
cialista .das políticas sociais e promover a construção de casas 
populares por meio de mutirões coordenados por entidades 
municipais e lideranças comunitárias. 

O engajamento da Igreja Católica num pi-ograma de mo
radic:j..~ popl!l~res certamente vªi trazer resultados benéficos, 
dãda sua c.onhecida influência na sociedade brasileira. A posse 
de uma casa onde possa morar com sua família, junto -cóm 
um trabalho em que seja remunerado .decentemente, dá ao 
homem a dignidade de que ele necessita para viver e para 
educar seus filhos. Com casa e trabalho para todos, certamente 
não tedamos a metade dos nossos problemas. 

Dentro do plano de combate ~.pobreza, ·o Ministério 
do Bem~Estar Social concebeu os programas habitacioriais 
Morar-Municfpio e Habitar-Brasil -.que representam a pri
meira iniciativa de politica social do Governo Itamar Franco 
-,para a construção de habitações destinadas às populações 
com renda de zero a três salários mínimos. Com esses dois 
progr~amils, a expectativa do Governo é de atender a 306.000 
fa)llílias; restarão, ainda, 744.000 fanu1ias a serem beneficia
clãs._ Ser_á dada prioridade para as cidades de pequeno e médio 
porte, com o objetivo de manter a população assentada em 
suas áreas de origem, reduzindo-se, assim, a migração para 
os grandes.·centros~ · ·· 

O Governo quer que o dinheiro _dos programas habita
cioilais clJ.egue às comunidades. capidamente, par~ lá ser aplica
do com ,maior eficiência .. Além disso, espera que Estados 
e municípios participem dos programas, e exigirá ·que·, nesse 
caso, estejam em dia com o "Tesouro Nacional, com a P~evi
dência e com o FGTS, o que é bom para estimular o acerto 
g:e_ cont~ dentro do. setor público. A adesão será voluntária, 
mas os terrenos deverão ser de propriedade ou posse do solici
tante ou dos be_neficjárióS. Depois de construído, o imóvel 
não poderá -~er flego~iad9 .e.!ll prazo ~nJ~IjQ[~_cin~o -~Q_s_ .. 

Os programas-integrados trazem em sua estruturação uma 
nOVa forma de repasse e fiscalização de recursos, cqm a criação 
de Conselhos Comunitários. Os Cons"elhos, que reunirão tanto 
representantes da Igreja quanto lideranças políticas--e comuni
tárias, definirão os beneficiários do programa, evitando inge
rências políticas das forças locais, e reduzindo o desvio na 
aplicação dos recursos. 

Caberá aos Conselhos Comunitários a tarefã de elaborai 
e implementar os projetes, gerindo também o Fu.ndo Comu
nitário, que será criado através de lei estadual ou muniCipal, 
para abrigar os recursos orçamentários previstos; além de ou
.tros que poderão ser coletados, como doações e all:_XíliOs d_a 
própria cóinunidade. 

Dessa forma, o Plap_o Nac.iona1 para 1993, a·presentado 
pelo Ministério do Bem-Estar Social tem por base a descentra
lização das ações, que serão desenvolvidas de maneira partici
pativa, envolvendo a comunidade e as organizações não-go
vemame.ntais. Será dada pJiorid~de a açóes municipalizadas, 
dentro da visão de que a vida ocorre no Município, e de 
que é lá, precisamente, o lugar onde o poder público deve 
prover os direitos sociais. O Plano prevê investimentos .de 
todos os Estados da Federação, tomando por base 50% pro-
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porcionaíS: à população e 50% jnversamente proporcionais 
à renda per capita. 

Para ·o bom êxitO do Plarro, é ftiridamental a efetiv3. parti
cipação da comunidade, especialmente no acompanhamentO 
e controle dos investimentos públicos. A cada liberação __ de 
recursos, o Ministério -do Bem-Estar Social com~nicará à so
ciedade local - igreja, clubes de serviços, juiz, promotor 
de justiça, lideranças políticas e comuriitárias- o mqntante 
liberado e seu objeto, para permitir à comunidade o acompa
nhamento e o controle da aplicação dos recursos liber_ª9<>~·-

0Programa Habitar-Brasil tem como meta a recuperaçãõ 
de áreas urbanas degradadas, em cidades co:rp. mais- d<; 50 
mil habitantes, enquanto o Programa Morar-Município visa 
a criar -condições de vida e habitabilidade nos pequeno~_ e 
médios municípios, de até 50 mil habitantes. Dentre a's ãções' 
previstas estão a regularização fundiária, o párcelamento· do
solo e a implantação da infra-estrutura necessária, ou seja, 
água, luz, esgoto, drenagem, energia e pavimentação, além 
de equipamentos comunitários, cOmo escola, posto de saúde, 
posto de segurança, creche e centFo comunitário; É funda
mental que todos os_ beneficiad~s participem da -construção 
de suas casas, pois só- assim -d~rã9 o dev~do v~lor ao _q~_e 
receberem. · --

Sr. Presidente, Srs.-Senadores, o Estado de Roraima-
que tenho a honra de representar riesta.- Casa - também vai 
participar dos programas habitacionais implãritados pelo Go
verno Itamar Franco. As regiões Norte e Nordeste, são, sem 
sombra de dúvida, áreas do nosso imenSO País onde a carência
social s_e faz notar mais intensamente, além de constituírem 
pontos estratégicos para: Conter a ·migração e fixai' o homem 
em locais de menor densidade populacional. 

Roraima conta, atu;Ilmente, com 214 mil habitan_test e, 
em outubro do ano passado, com_Cmoró_U seu 49- aniversário 
como Estado ,_Depois da Constituição de- Jggg; com a· emanei: 
pação, Roraima 'está alcançando vida própria. Localizado no 
extremo norte brasileiro, onde começa o Brasil~ e com uma 
área de 225.017 quilómetros quadrados, o Estado de Roraima 
causa polêmicas por suas riquezas e por abrigar grande número 
de sulistas e nordestinqs, que decidiram buscar melhores dias 
naquela região promissora. ' - - -

A agricultura é vocação natural do Estado de Roraima, 
que, além das produções agrícolas e da pecuária, tem como 
principal base económica a extração vegetal e mineral. Graças 
ao garimpo do ouro e do diamante, o Estado vem sendo 
ocupado em proporções cada vez maiores. Mas Roraima-tam
bém tem seu problemas, que são, principalmente,. a violência 
e as doenças endémicas. A recente crise económica levou 
mendigos para as ruaS de Boa Vista, e até mesmo crianças 
foram vítimas da violência em nosso Estado. . . 

A questão social é fator preponderante para o progresso 
de uma nação, assim como a justiça social é imprescindível 
para o desenvolvimento de um povo. E o progresso não se 
alcança por partes, ou por regiões, isoladamente. _O Brasil 
só será grande quando oferecer condições idênticas de tra}?a
lho, educação, saúde e habitação a todos os brasileir.os! Sob 
esse aspecto, a questão da moradia é da !flai~r relevância 
para a melhoria das condições de vida da população brasileira. 

Por tudo isso, venho aqui, hpje, neste Plenário, solicitar 
ao Excelentíssimo Senhor Presi_dente da Repúbliça, e ao Exce
lentíssimo Senhor Ministro do Bem-Estar Social, qUe iniciem 
os programas habitacio1;1ais ora: anunciados pelas regiões Norte 
e Nordeste, principalmente pelos Estados mais pobres, como. 
é o caso de ~o~ma. Um Estado ainda pobre, mas de incontes-

tável importância para a integração nacional, e com car~cte
rísticas promissoras de vir a ser, num futuro bem próximo, 
uma fonte de imensas riquezas para o nosso País. 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) -Não há mais orado· 
- res inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, a Presidência vat ence-rrar 
os trabalhos, designando para a sessão ordinária de segun
da-feira a seguinte 

ORDEM DO DIA 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 5, DE 1993 
(Em regime de urgência, nos termos 

do ait. 336, c, do Regimento Interno) 

Vot3Çã0, effi turnõ úniCo; do Projeto de Lei da Câmara 
n' 5, de 1993 (n' 3.520193, na Casa de origem), de iniciativa 
do Piesiçlente da República, que dispõe sobre a vinculação 
do servidor público civil, ocupante de cargo em comissão sem 
vínculo efetivo cotna_Administração Pública Federal, ao Regí
me Geral de Prévidêricia"Sàcial e dá outraS providênciaS, téhdo 

PARECERES, proferidos em Plenário, Relatores: 
--:- S~nador B~llo Parga, favorável em substituição à Co

missão de ConstituiÇão, Justiçã e -Cídadania; e 
-:-Senador Cid Sabóia de Carvalho, favorável nos termos 

de s_Ubstitutivo clue apresenta, em substitUição à Comissão 
de Assuntos Sociaís. ~ ~- _ _ o· 

(Dependendo- da votação do _Re<t_uerill]:ento n~ 236, de 
1993, de preferêricia pâta: Votação do Substitutivo sobre o 
Projeto.) 

-2-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N• 67, DE 1992- COMPLEMENTAR 

(Em Regime de urgência, nos tennos 
do art. 336, c, do Regimento Interno) 

(Tramitando em conjunto com o 
Projeto de Lei do Senado n' 46, de 1992- Complementar) 

Votação, em turno único~ do Projeto de Lei da Câmara 
n' 67, de 1992- Complementar (n' 71/89, na Casa de origem), 
que dispõe sobre 9 processo judicial de desapropriação por 
interesse social, para fins de refOrma agrária, tendo 

PARECER, proferido em Plenário, Relator: Senador Al
fredo Campos, favorável, na fonna de Substitutivo que apre
senta. 

-3-

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 46, DE 1992- COMPLEMENTAR 

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

(Tramitando em conjunto com o 
Projeto de Lei da Câmara n' 67, de 1992- Complementar) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do_ :;;errado 
n!' 46, de 1992- Complementar, de autoriá do Senador Hum
berto Lucena, que dispõe sobre o procedimento contraditório 
especial, de rito sumário, para o processo de desapropriação 
por interesse social, para fins de reforma agrária, de imóvel 

rural que não esteja cumprindo a sua função social. 
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-4-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N' 91, DE 1992 
(Em regime de urgência nos termOs 

do art. 336~ c, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n' 91, de 1992 (n' 209/92, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto do Acordo Constitutivo do Instituto lntera
mericano para Pesquisa- enl Mudanças Globais, firmado em 
Montevidéu, em 13 de maio de 1992. (Dependendo de Pare
cer.) 

-5-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 21, DE 1993 

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

Discussão, em hiriiõ únTc-ó, do Projeto de Resolução n9 

21, de 1993 (apresentado pela Comissão de Assuntos_ Econó
micos como conclusão de seu Parecer n"' 50, de 1993), que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Concórdia, em Santa Câta
rina, a realizar operaç-ão de crédito· no--valor de 
Cr$3.446. 700.000,00 junto ã.o Bahco· de Desenvolvimento -do 
Estado de Santa Catarina S/A --BADESC, no âmbito do 
Programa de Apoio aos Municípios de pequeno Porte do Esta
do de Santa Catarina - PROURB. 

-6-
0FÍClO N' S/85, DE 1992 

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

Ofício n' S/85, de 1992, através do qual a Prefeitura Muni
cipal de Curitiba -PR; solicita autofizaçãO.par:a COntratar 
operação de crédito externo no valor de trinta milhões de 
dólares, para os fins que especifica. (Dependendo de Parecer.) 

O SR- PRESIDENTE (Bello Parga) - Está encerrada 
a sessão. 

(Levanta-s.e a sessão às 12h.) 

INSTITUTO DE PREVIDJl:l"ClA 

DOS CONGRESSISTAS 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

Convocação 

A Presidência do Instituto de Previdência dos Çongres
sistas -IPC, no uso de suas atribuições, convoca ós senhores 
parlamentares e demais segurados e pensionistas do IPC, para 
participa-rem da 31• Assembléia Geral Ordináriã, a realizar-se 

no dia 31 de março ãe 1993, quarta-feira, às 10 horas, no 
-Auditório Petrônio Portela. Anexo II do Senado Federal, 
destinada a eleger o Conselho Deliberativo para o biénio 

. 1993/1995 e tomar conhecimento do Relatório desta Presi-
dência referente ao exercício de 1992. 

ATA DE COMISSÃO 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 
1~ Reunião (Instalação), realizada 

em 10 de março de 1993 

Às onze horas do dia dez de março de mil novecentos 
e noVerita e três, na sala de reuniôeS da Comissão, Ala Senador
Alexandre Costa, sob a presidência eventual do Senhor Sena
dor João Calmon, conforme o artigo 88 (oitenta e oito) do 
Regimento Interno, reúne-se a Comissão de Educação com 
a presença dos Senhores Senadores Valmir Campelo. João 
França, Marluce Pinto, Mauro Benevides, Dario Pereira, João 
Calmon, Josaphat Marinho, Moisés Abrão, Almir Gabriel, 
Magno Bacelar, Jonas Pinheiro, Wilson Martins, José Paulo 
Bisai, Carlos Patrocínio, Beni V eras, Bello Braga, Lourem
berg Nunes Rocha, Espiiidião Amin, Darcy Ribeiro e Salda
nha Derzi. Deixam de comparecer por motivo justificado os 
·Senhores Senadores Flaviano Melo, Juvêncio Dias, Mansueto 
de Lavor, José Fogaça, Pedro Simon, Iram Saraiva, Marco 

. Maciel, Álvaro Pacheco, Raimundo Lira, Eva Blay, Teotónio 
Vilela Filho, Áureo Mello, Ney M<,tranhão, Meira FiUm- e_ 
Jarbas Passarinho. O Senhor Presidente, Senador João Cal
moo, declara aberto os trabalhos e comunica que a reuníão 
destina~se à eleição do Presidente e Vice-Presidente da Coniis
são, para o biênio~ 1993 a 1994 .. Distribuídas ãs cédulas de 
votação, o Senhor Presidente convida o Senhor Senador Jonas 
Pinheiro para funcionar como escrutinador. Procedida a vota
ção, verifica-se o seguinte resultado para Presidente: Senador 
Valmir Campelo, 20 (vinte) votos, sendo 2 (dois) VQ_(Os nulos; 

- pãta Vice-Presidente: Senador Juvêncio Dias, 2(f{vírite) vOtoS, 
set;tdo 2 (dois) nulos_. Pr9ssegui~d~, ~ S~~hor Presidente, S~
nador João Calmon, proclama eleitos e empossados o Presi
dente e Vice-Presidente, agradece a honra de presidir a sessão 
de instalação da Comissão, passando a palavra, em seguída, 
ao Senhor Senador Valmir Campelo, Presidente empossado. 
mpelo agradece aos ilustres pares a honra com que foi distiri
guido para exercer o cargo. Nada mais havendo a tratar, o 
Senhor Presidente encerra a. reunião, lavrando eu, Mônica 
Aguiar Inocente, Secretáriã da Comissão, a presente Ata que, 
lida e aprovada será assinada pelo Senhor Presidente·. -Sena
dor V almir Campelo, Presidente. -
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1.1 -ABERTURA 
1.2-EXPEDIENTE 

1.2.1- Meusageus do Senhor Presidente da República 

-N• 132 e 133, de 1993 (n• 134/93 e 135/93, naorigem) 
de agradecimento de comunicações. -

1.2.2- Oflclos do 1' Secretário da Câmara dos Depu
tados 

- N• 65/93, de 19 de março corrente, comunicando 
o arquivamento do Projeto de Lei do Senado n• '31, de 
1988 ( n• 5. 706190, na Câmara dos Deputados), que concede 
isenção do imposto de importação para cordas destinadas 
a instrumentos de utilização sinfónica. 

- N9 66/93, de 19 de março corrente, comunicando 
-o arquivamento do ProjetO de Lei do Sen_ado_ n~ 107, de 
1989 (n' 4.205/89, na Câmara dos Deputados), que disci' 
plina a publicidade dos atos, programas, obras, serviços 
e campanhas dos órgãOS PúbliCOs. 

-N9 67/93, de 19 de março corrente, comunicando 
o arquivamento do Projeto de Lei do Senado n'· 37, de 
1991 (n' 2.459/91, na Câmara dos Deputados), que assegura 
prioridade aos técn1Cos agrícolas, engenheiros-agrõnoiiios 
e médicos-veterináriOs Dos ·projetós de refonna agrária. 

- N9 68/93, de 19 de março corrente, comunicando 
o arquivamentO do Projeto 9e Lei do .Senado n"' 2, de 
1991 (n' 1.045/91, na Câmara dos Deputados), qu'l faculta 
ao empregado e servidor público a percepção do 1311 salário· 
em parcelas duodecimais, depositadas em caderneta de 
poupança. 

-N' 69/93, de 19 de março corrente, comunicando 
o arquivamento do Projeto de Le~ do Senado n" 54, ~ 

1991 (n' 2.653192, na Câmara dos Deputados), que institui 
a obrigatoriedade de elaboração de demonstração do valor 
_adicionado e dá outras providências. 

- N• 70/93, de 19 de março corrente, comunicando 
o arqUivamento do. Projeto de Lei do Senado n"'_ 84, de 
1982 ( n• 6.089/85, na Câmara dos Deputados), que submete. 
à aprovação do Congresso Nacional_ os contratos visando 
a obtenção de empréstimos internacionais. 

-- N.,. 71/93, de 19 de março corrente, comunicando 
. o arquivamento do Projeto de Lei do Senado n' 105, de 

1985. (o' 1.641/89, na Câmara dos Deputados), que autoriza 
a criação do Serviço Nacional de Alistamento Eleitoral 
e dá outras providências. 

- N"' 72/93, de 19 de março Corrente, comunicando 
o arquivamento do Projeto de Lei do Senado n"' 222, de 
1991 (n' 2.209/91, na Câmara dos Deputados), que dispõe 
sobre a indenização a ser paga pelas empresas públicas 
e sociedades de economia mista aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios em que exerçam a atividade de 
lavra de minérios em geral, e dá outras providências. 

- N~' 73/93, de 19 .de março. corrente, comuniCãndo· 
o arquivamerito do Projeto de Lei do Senado n9 345, de 
1991 (o' 2.349/91, na Câmara dos Deputados), que dispõe 
sobre a nomeação de Adidos Culturais junto às Represen
tações do Brasil nó "xterior. 

- N• 74/93, de 19 de março corrente, comunicando 
o arquivamento do PrQjeto de Lei. Qo Sep.ado_ Jl_~ 106, de 
1988 (n•6.003190, na Câm;rra dos Deputados), que estabe
lece os casos em que acontecerá a identificação Criminal, 
para os fins do disposto no art. 5• inciso L VIU da Consti
tuição. _ 
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EXPEDIENTE 
CI!NTRO ORÁPICO DO SI!NADO PI!DI!RAL 

MANOEL VILELA OE MAGALHÃES 
Diretor.Oera1 do Seaado Pederal 

. AGACIEL lJA SILVA MAlA 
Diretor EacaabVo 
CARLOS HOMERO VIEIRA SINA 
Dirc«or AdaW.trat:rvo 
u.:Iz CARLa; BASTOS 
Dirc&ot 1ad11tnal 
fLOR!AN AUGUSI'O COUTINHO MADRUGA 
Diretor Adjuto 

.. 
Encaminhando àrevisão doSenndoFederal autógrafos• 

dos seguintes projetos: 
-Projeto de· Ld da Câmara,;; '28, de f9-93 ·cn• 

3.072/89, na Casa de origem), que proíbe a cobrança de 
taxas de inscrição de candidatos em, concursos públicos 
e dá 'outr'aS providências: · · - - · 

-Projeto de Lei da Câmara n• 29, de 199.3 (n' 
1.395/88, na Casa de origem), que acrescenta parágrafo 
ao art. 19 da Lei n• 4.090, de 13 de julho de 1962, que 
instituiu a GratificáÇão de Natal para os·trabalhadores. 

-Projeto de Lei da Câmara n' 30, de 1993 (n' 
1.125/88, na Casa de origem), que incllli,ligaçóes ferroviá
rias na,Relação Descritiva das Ferrovias âo Plano Nacional 
de ViàÇão', lristituído peJa' Lein• 5.917, dO 10 de setembro 
de 1973. · -

- 1.2.3 - Leitura de Projetos 

-Projeto de Lei do Senado n• 29, de 1993, de àuíoria 
do Senador Marcip La~rda, que altera a Lei n' 7.679,_ 
de 23 de novembro de 1988, acrescentarldo-lhe dispositivos ' 
de proteção aos recursos naturais. 

-Projeto de Lei do Senado n• 30, de 1993, de autoria 
do Senador Nelson Carneiro, que autoriza a criação da 
Fundação de Assistência ao Excepcional - FUNASE, e 
dá outras Providências. 

1.2.4 - Requerimento 
- N' 262, de 1993, de autoria do Senador Marco Ma

ciel, solicitando licença para se afastar dos trabalhos da 
Casa, no dia 22 de março corrente. Votação adiada por 
falta de quornm. 

1.2.5 - Disc11..- do Expedleate 

SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG -
Apreensão de S. EX' com a cólera no Estado de Sergipe. 
Ausência de lideranças partidárias nos programas sobre 
o plebiscito da forma e sistema de governo. - -

SENADOR PEDRO TEIXEIRA - Reforma parti' 
dária. 

DIÁIUO DO CONOIU!S80 NACIONAL 

ASSINATURAS 

'-·-··' CzS 70.000,00 

1.3-ORDEM DO DIA 

. . Projeto de Lei da Câmara n• 5, de 1993 (n' 3.520/93, 
na Casa de origem)~ qué dispOe sobre a vinculação do 
servidor público civil,· ocupante de cargo em comissão sem 
vínculo efetivo com a Administraç4o Pú\>lica Federal, ao 
Regime Geral de Previdência Social e dá outras providên
cias. Apnciaçiio oobrestada, em virtude da falta de quorum 
para votação do Requerimento n"' 236193, lido em sessãó 
anterior. 

' · Projeto de Lei da Câmara n• õl, de 1992- Comple
mentar (n• 71/89, na Casa de origem), que dispõe sobre 
o processo judicial de desapropriação por intei-esse social, 
para fms de reforma agrária. (Tramitando em conjunto 
com o Projeto de Lei do Senado n• 46/92-Complementar). 
Volllção adiada por falta de quornm. 

Projeto de Lei do Senado n• 46, de 1992-Comple· 
- _ mentar, que dispõe sobre o procedimento contraditQrio 

especial, de rito sumário, para o processo de desapropria-
' ; ~o por interesse social, para fins de reforma agrária, de 

imóvel rural que não esteja cumprindo a sua função social. 
(Tramitando em conjunto com~- Projeto de Lei do Senado 
n• 67/92-Complementar). Votação adiada por falta de quo
rum. 

Projeto de- Decreto Legislativo n"' 91, de 1992 (n"' 
·209/92, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
do Acordo Constitutivo do Instituto Interamericano para 
Pesquisa em Mudanças Globais, firmado em Montevidéu, 
em 13 de maio de 1992. Dlocussio .....,rrada, após parecer 
de plenário favorável, ficando a votação adiada por falta 
de quorum. 

Projeto de Resolução n• 21, de 1993 (apresentado pela 
Comissão de Assuntos Económicos como conclusão de seu 
Parecer n• 50, de 1993), que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Concórdia, em Santa Catarina, a realizar operação de 
ctéaito no valor de Cr$3.446.700.Qll9,00 junto ao Banco 
de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina S/ A -
BADESC, no âmbito do Programa de Apoio aos Muni
cípios de Pequeno POrte do Estado de Santa Catarina 
PROURB. Dllausio .-nada, ficando a votação adiada 
por falta de quorum. 
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Oficio n9 S/85, de 1992, através do qual a Prefeitura 
Municipal de Curitiba-PR, solicita autorização para con-' 
tratar operação de crédito externo no valor de trinta mi
lhões de dólares, para os fins que especifica. Retirado da 
pauta, nos termos do art. 175, letra "e", do Regimento 
Interno. 

1.3.1 - Discul"liOS após a Ordem do Dia 

SENADOR NELSON CARNEIRO -Crítica à pos
tura dos presidencialistas na sua campanha para o plebiscito 
de abril, utiliiánâo·m.devidamente a sucessão presidencial. 

SENADOR ODACIR SOARES- Registro do enca
minhamento à Mesa de projeto de lei do Senado, de sua 
autoria,,que ·~&mplia para o plebiscito o conceito de voto 
em separadot~;; ~, -~, . 

SENADOR AMIR LANDO -A luta contra a impu· 
nidade ·no Brasil. Obscuridade na solução do crime de 
assassinato do Senador O lavo ~Pire~~ 

. SENADOR EDUA"Iq)O .~l/J;>I,.ICY -;- Apelo para 
que o S~nado _ vot~, o Pr.ojçtq .de Lé:~ da Çâm,a_r;t. q~> 
67 192-Complementar, que dispõe sobre o processo judiei~! 
de desapropriação_de_interesse social, para fins de reforma 
agrária. Necessidade de instrumentos para a efetivação da 
reforma agrária. Relatório do Diretório Nacional do Par
tido do~ rrab~nia!:!9fes sobre a violência no campo. 

SENADORGARffiAWIALVESFILHO-ExpeC
tativa da chegada ao Congresso Nacional da medida provi
sória prevendo· a liberação de recursos adicionais .para a 
Região- Nordeste· com -o fim de financiar programas emer
genciais contra a seca .. Registro da mobilização de prefeitos 
e políticos do Nordeste com a intenção de se discutir o 
problema emergencial da seca e principalmente o programa 
defi.nitiv:o d~ obras, em_reunião a realizar-se no Mup.~cípio 

de Santa Cruz - RN, por iniciativa do- Monsenhor Expe
dito Medeiros. 

SENADOR ÁUREO MELLO::.. Falecimento do 
educador amazonense, Pro_fessor Ulysses Bitencourt,_ no 
Rio de Janeiro. · · · · 

SENADORRONANTITO.:...:Denúnciadedoiscásos 
de caça às bruxas no Governo Itamãr Fni.nco. Indicação 
do Sr. Breno Pereira Reis para a Presidência do Banco 
do Brasil e o afastamento do Dr. Carlos Catão, médico 
sanitarista, da Diretoria do Ministério da Saúde. Defesa 
do Parlamentarismo. O parlamentarismo alemão. O pro
cesso de privatizaÇão ·no Brasil. . 

SENADOR JUT AHY MAGALHÃES -Análise s"O' · 
bre a política agrícola brasileira. -

-- .~.·-·. - . _-_ - --:--- -

SENADOR ODAC!R SOARES-Documento rece
bido do Sindicato. dos Empregados em Estabelecimentos 
Bancários do Estado de Rondônia, solicitando apoio no 
sentidO" de evitar -a-i"edução de seu espaço operacional e 
a flexibilização da Resolução n~ 1.748, do Banco Cen~ral, 
para,Operações de .longo prazo.contratadas cont,eptpresas 
públicas e privada&. , , , 

1.3.2- Designação da Ordem do Dia da próídmai ses- · 
são 

1.4-ENCERRAMENTO 

, 2 -ATO DO PRESIDENTE DO CO!'iSELHO DE 
SUPERVISÃO DO CEGRAF 

.-N' 1, de 1993 · 
3. ~ MESA DulETORA 
4 - LIDERES E VICE-LÍÓERES DE PARTIDoS 

5 - COMPOSIÇÃo DAS COMISSÕES PERMA
NENTES 

-c 

A.~~\ · Ja ::Há S~ssa~.),. (!m 22 de março de 1993 

· · 33 
· Sessão" Legislativa Ordinária, da 49" Legislatura .. '. . ' 

Presidência dos Srs. Chagas Rodrigues e Ganõa/di Alves FI1ho 

ÂS i.fi«JriAs.Ê.iÓ M[NiflüS,AC.ifAM:-sE PR13SEN-
1ES OS SRS. SI3NADORI3S: . . · · 

' . • • • '.. • i- õ 

Al!llnoo Camargo - Amir Lando - Chagas Rodrigues -
Dario l'lftlra - Epitácio Cafeteira -~ Rol!emberg -
GariiJaldl Am Ftlho - Humberto ~ - Magno Bacelar 
- M1111to BeDevides - Nelson Ca111Ciro- Oàacir Soares - Pe
drO fiiiiNa - Valmir C'.ampelo. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A lista de 
presença acusa o comparecimento de 14 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteçáo de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 

O.Sr. 1' Secretário procederá à leitura do Expediente. 
·É l.ido o seguinte 

MENSAGENS 

DO PRESIDENTE 
DA REPÚBLICA 

De Agradecimento de Comunlcaçóes: 
N~ 132 e 133, de 1993 (n• 134193 e 135/93, na origem), 

'de 19 do correQte, refere~tes à aprovação das matérias cons
(antes das Mensagens SM n•' 30 e 31, de 1993. 
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OFÍCIOS 

DO PRIMEIRO SECRETÁRIO. 
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

N9 65/93, cte-19 de março corrente,-oomunicando o arqui
vamento do Projeto de Lei do Senado n' 31, de 1988 (n' 
5.706190, na Câmara dos Deputados), de autoria do Senador 
Marco Maciel, que concede isenção do impostotle importação 
para cordas destinadas a instrumentos de utilização sinfóniCa. 

N<? 66/93, de 19 de março corrente, co~unicando o arqui
vamento do Projeto de Lei do Senado ç' 107, de 1989 (n' 
4.205189, na Câmara dos Deputados), de autoria do Senador 
Jutahy Magalhães, que disciplina publicidade dos atos, progra
mas, obras, serviços e campánhas dos órgão·s públicos. 

N9 67/93~ de 19 de março corrente, comunicando o arqui
vamento do Projeto de Lei do Senado n"_ 37, de 1991_ (n" 
2.459/91, na Câmara dos_ Deputados), de autoria do Senador 
Lavoisier Maia, que assegura prioridade aos técnicos agrícolas, 
engenheiros-agrônomos e médicos-veterinárioS nos projetas 
de reforma agrária. _ 

N9 68/93, de 19 de _março corrent~, ~q:mnicando o _arql!i
vamento do Projeto de Lei do_ Senado p.9 _2, de 1991 (n~ 
1.045/91, na Câmara dos Deputados), que faculta ao empre
gado e servidor público a p-ercepção do 13~ salário em parcelas 
duodecimais, depoistadas em caderneta de poupança. 

N~ 69/93, de 19 de março cott_ent~-~ comunicando o arqui
vamento do Projeto de Ld do Senado n~ 54, de 1991 (n9 

2.653/92, na- Cáillarà doS Deputados), de autoria do Senador 
Valmir Campelo, que institui a obrigatoriedade de elaboração 
de demonstração do valor adicionado e dá outras providências. 

N9 70/93, de 19 de março corrente, comunical).dO o arqui
vamento do Projeto de ~i do Senado _n~ 84~. d~ 1982 (n9 

6.089185," na Câmara dos Deputados), de autoria do Senador 
Itamar Franco, que submete à aprovaç<to-do CongreSso Nacio
nal os contratos visando a obtenção de empréstimos interna
cionais. 

N9 71/93, de 19 de março correDte, __ com~nicando o arqui
vamento do Projeto de Lei do Senado n9 105, de 1985 (n9 

1.641!89, na Câmara dos Deputados), de autoria do Senador 
Jutahy Magalhães, que autoriza a criação do Serviço Nacional 
de Alistamento Eleitoral e dá outras providências. 

N9 72/93, de 19 de março corrente, cOmuilicando o arqui
vamento do Projeto de Lei do Senado n' :122., de 1991 (n' 
2.209/91, na Câmara dos Deputados), de autoria do Senador 
Francisco Rollemberg que dispõe sobre a indenização a ser 
paga pelas empresas públicas· e·sociedades de econo111ia mista 
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios em que 
exerçam a atividade de lavra de minérios ern geral, e dá outras 
providências. · -

N<:> 73/93, de 19 de março corrente, comunicando o arqui· 
vamento do Projeto de Lei do Senado n9 345~ de 1991 (n9 

2. 349/91, na Câmara dos Deputados), de autoria do Senador 
Pedro Simon, que dispõe sobre a nomeação de Adidos Cultu
rais juntO às Representações do Brasil no Exterior. 

N~ 74/93, de 19 de março corrente, comunicando o arqui
vamento do Projeto de Lei do Senado no 106, de 1988 (n9 

6.003/90, na Câmara dos Deputados), de autoria: do Senador 
Iram Saraiva._ que estabelece_ os casos em que acontecera a 
identificação crimllial;- j>arã OS fins do disposto no art. 5<:> ínclso 
LVIII da Constituíçã.o. 

OFÍCIOS 

Do Sr. 19 Secretário da Câmara dos Deputados, encami
nhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes projetos: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 28, DE 1993 

(N• 3.072189, na Casa de origem) 

Proíbe a cobrança de taxas de inscrição de_ candi
datos em concursos- públicoS e -dá outras providências. 

O Congresso Nacional deCreta: 
Art. 1~ A taxa de inscrição cobrada dos candidatos _nos 

con-cursos públicos, seja na Adritinistração- Direta como na 
Administração Indireta, não será maior do que dois por cento 
do valor dos vencimentos iniciais. 

Parágrafo único. -comprovado que o candidato ê pobre, 
incapaz de pagar a taxa de inscrição, ser-lhe-á dispensado 
o pagamento, desde que apresente atestado firmado pela auto
ridade policial ou municipal e a declaração de duas teste
munhas. 

Art. 2" A inobservância do disposto nesta lei implicará 
a anulação do concurso ou· da prova de seleçâo, além da 
aplicação das penalidades administrativas cabíveis aos respon
sáveis. 

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

Art. 4~' Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÁO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

..................... ~ ...................... ; .................................. . 

TITULO III 

Da Organização do Estado 

·····························e:A:PiiüLõ.v!i''········'···'············-· 
D3 Administração Pública 

SEÇÁOI 

Disposições Gerais 

Art. 37. A administração pública direta, indireta ou 
fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 

"de legalidade. impessoalidade, moralidade, publicidade e. 
também, ao seguinte: -

I- dos cargos, empregos e funções públicas são acessí_
veis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos 
em lei; 

II- a iii vestidUra em cargo ou emprego público depende 
de aprovação prévia- em concurso público de provas ou de 
provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em co
missão declarado em lei de livre nomeação e· exoneração; 

III- do prazo de validade do concurso público será de 
até dois anos, protrogável uma vez, por igual período; 

IV -·durante o prazo improrrogável previsto no edital 
de convocação, aquele aprovado em concurso público de pro
vas ou de- provas e títulos será convocado com prioridade 
sobre novos ooncursados para assumir cargo ou emprego~ na 
carreira; 
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V- os cargos em comissão e as funções de confiança 
serão exercidos, preferencialmente, por servidores ocupantes 
de cargo de carreira técn.ic~_a _ou profissional,-nos casos e condi~ 
ções previstos em lei;_ 

VI- é garantido ao servidor público civil o direito à 
livre associação sindical; 

VII -o direito de greve será exercido nos termos e nos 
limites definidos em lei complementar; 

VIII- a lei reservarA percentual dos cargos e empregos 
públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá 
os critérios de sua admissão; 

IX- a lei estabete_çerá os casos de_ contrat~ção por_~~mpo 
determinado para atender a necessidade tempOrária de excep-
cional interesse público; _ 

X- a revisãO geral de remuneração dos servidores públi~ 
cos, sem distinção de índices entre servidores públicos civis 
e militares, far~se~á sempre na mesma data; 

XI- a lei fixará o limite máximo e a relação de valores 
entre a maior e a menor remuneração dos servidores pu'blicos. 
Observados, como limites máximos-e no âmbito dos_respec~ 
tivos poderes, os valores percebidos como remuneração, em 
espécie, a qualquer título, por membros do Congresso Nacio
nal, Ministros de EstaQo e Ministros do Supremo Tribunal 
Federal e seus correspondentes nos Estados, no DiStritO Fede
ral e nos Territórios, e, nos Municípios, os valores percebidos 
como remuneração em espécie, pelo Prefeito; 

XII- os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo 
e do Poder Judiciário não· poderão ser superiores ao·s pagos 
pelo Poder Executivo; 

XIII- é vedada a vinculação ou equiparação de venci~ 
mentes, para o efeito de remuner~9ão 9-e pessoal do_serviço 
público, ressalvado o_Qisposto no incisO anterior e no art. 
~§~; . 

XIV- os acréscimos pecuniários percebidos por servidor 
público não serão computados nem acumulados, para fins
de concessão de acréscimos ulteriores, sob o mesmo título 
ou idêntico fundamento; 

XV- os vencimentos dOS servidores públicos, civis e mi
litares, são irredutíveis e a remuneração observará o que dis
põem os arts. 37, XI, XII, 150, 153, III, e 153, § 2', I; 

XVI- é vedada Çt acumlllãção · r"eírlõnerada de cargoS 
públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários: 

a) a de dois cargos de professor; 
b) a de um cargo de professor com outro técnico ou 

científico; 
c) a de dois cargos privativos de médico; 
XVII -a proibição de acumular estende-se a empregos 

e funções e abrange autarquias, empresas públicas, sociedadeS 
de economia mista e fundações mantidas pelo Poder Público; 

XVIII - a administração fazendária e seus servidores fis
cais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, 
precedência soPre os demais setores administrativos, na forma 
da lei; 

XIX- somen_te por lei específica poderão ser criadas 
empresas pública, socieda_de de ec<;momia mista, autarquia 
ou fundação pública; 

XX- depende de autorização legislativa, em cada caso, 
a criação de subsidiárias das entidades mencionadas nQ inciso 
anterior, assím como a pârtiaipaÇão de QUalquer delas em 
empresa privada; 
. XXI -ressalvados os casos ~pecíficos na legislação, as 

obras, serviços, compras e alienações serão contrat;tdos me
diante processo de licitação públicas que assegure igualdade 

de condições a todos os concorrentes, com cláusulas_que esta
beleçam obrigações dç pagamento, mantidaS as condições efe
tivas de proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá 
as exigên~ias de qualificação técnica e econômica indispen
sáveis à garantia do Cumprimento das obrigações. 

§ r' A publiçidade dos atos, programas, obras, serviços 
e camp,anhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, 
Informativo ou de orientação social, dele não podendo constar 
nomes símbolos ou imagens que car_aderiiam promoção pes~ 
soal de autoridades ou servidores públicos. 

§ 2~ A não-observância do disposto nos incisos II e III 
implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade respon
sável, nos termos Qa lei. 

§ _ 3" As recl~mações relativas à prestação de serviços 
públicos serão discipli6adas eni lei. 

_ § 49. Os atOS da improbidade administrativa importarão 
a suspensão dos diieito~ políticos. a perda da função pública, 
a indisponibilidade dos bens e o ressarcimentO ao erário, 

na· forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo de ação 
penal cabível. 

§ 59 A lei estabelecerá_ os prazos de prescrição para 
ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que 
causem prejufzos_ao erário, rt::ss~yadas as respe_c~iVas ações 
de ressarcimento. 

§ 69 As pesso-aS jurídicas de direito público e as de direi-:
lo privado prestadoras de serviçós públicos responderão pelos 
danos_ que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, 
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos 
casos·-de dolo ou culpa. 
••••••• ~ ••• _,. ..... w •••••• ··~ -~ ••••••••••••• ~----~· •••••••••••••••••••••••••••• ' ••••• 

O o O o~õ;õOo-.::i;•...-- ••. o o •• • ...... o> +0 o O ••• "-""~+o •• •• ~ A•••-• +ooO• • ~· • • o O •• ••• •• ·~··· •• .--, 

- (À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 29, DE 1993 

(N' 1.395/88, na Casa·de origem) 

Acrescenta parágrafo ao art. 1~ da Lei n~ 4.090, de 
13 de julho de 1962, que institui a GratirJCaÇão de Natal 
para os trabalhadores. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1' O art. 1' da Lei ri• 4.090, de 13 de julho de 

19~2, passa a Viger acrescido do seguinte § 3~: 

'"Art. 19 

.............................. -·~·-··-····· ----~~ ....... ; ... -.' ~~-__._,.__._- .. . 
§ 39 O peiíóâo de~ afastamento inferior a seis me

ses, quando o empregado estiver em gozo de auxílio~ 
- -doença, será. considerado como de efefivo exercício 

para os fins deste artígo." 

Art. zo Esta lei eiitra em -vlgor na data de sua publi
cação. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 4.090, 
DE 13 DE JULHO DE 1962 

Institui a Gratificação de Natal para os trabalhadores. 
Art. 19 No mês de dezembro de cada ano, a todo cmpre~ 

gado será pago, pelo empregador. uma gratificação salarial, 
independentemente da remuneração a que fizer jus. 
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§ l!> A gratificação corresponderá a 1/12 da remune
ração devida em dezembro, por mês de serviço, do ano corres-

de 10 de setembro de 1973, as seguintes ugações ferroviárias, 
com os respectivos pontos de passagem: 

'pondente. _ _ _ _ _ ___ · -
§ 2' A !ração igual ou superior a '!5 (quinze) dias de 

trabalho será havida como mês integral para- os efeitos do 
parágrafo anterior. ' · 

···························~·····-··············'-~·-·····,;;' .... ; ............ ·• 
(A Comissão de Assuntos Sociais.) 

PROJETO DE LEÍ DA éÂMARA N° ;30, DE 1993 

(N' 1.125188, na Casa de origem) 

Inclui ligações ferrOViárias na Relação Descritiva das 
Ferrovias do Plano Nacional de Viação, instituída pela 
Lei n• 5.917, de 10 de setembro de 1973. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. }!' São incluídas, na Relação Descritiva das Ferro

vias do Plano Nacional de Viação, institufdopela Lei n' 5.917, 
" ' 

I-Salgueiro-Araripina, no Estado de Pernambuco, de
nominada Ferrovia do Gesso; 

II- Crato-Araripina-Canto do BUriti-Eliseu Martins-Ri
beiro Gonçalves-Balsas-Carolina-Araguaína, nos Estados do 
Ceará, PernambucO, PiaUí, Maranhão e Tocantins, denomi-
nada Ferrovia Transnordestina; _ __ 

III-EF-498-Foz do lguaçu-Dionfsio Cerqueira-São Mi
guel do Oeste, nos Estados do Paraná_ e Sarit3- Catarina; 

IV- EF-499- São Miguel do Oeste-Chapecó-Concórdia
Joaçaba-Herval do Oeste-Campos Novos -Lages, no Estado 
de Santa Catarina; . . 

V- EF-500- Ponte Alta-Curitibanos, no Es.tado de Santa 
Catarina. 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data_ de sua publi
cação. 

Art. 39 Revogaln~se as -disposições ~_m contrário. 

LEG!SLAÇAO Cf.TAC/A. 

LEI N.o 8.917, DE 10 DE SETEMBRO DE 1973 
Aprova o Plano Nacional de Vb.çio e dá outras pi'Widenctu. 

0 0000 o 0000 oooo••oo oo>O oooooOO O o>OO O oOooooOOO 000 0000000o 0 oOOOo O 000 O >o OO OOOOHo 0000000000 O O O 

PLANO NACIONAL DE VlAÇAO 

S.2.2- Rei~ Descr1·tfva du.~rrovias do Plano Nacional de VJaçlo 

E>'- Pontos de, Passarem Unidades E:densio Saperposfção 
4a Federaçio (Jun) EF km. 

FERROVIAS RADIAIS 
025 Bra.silfa-Entronc. c/EF·116-Iaçu-Sal-

l'ador ••••... •••• •••••••••••••.•••••• DF-GO-MG-BA. . l.51H: 
040 :Brasília-Pirapora-Saba.rá-Trê$ Rio.,- DP-GO-MG...RJ-

Barra. do Pirai-Aljezw--Rio de Janeiro GB . • • • • • • . • •• • • 1.501 
045 BrasU1a-Go1and1ra-Garças de :r.h.nas-

Lavra.s-Allgra. dc.s Reis . . . . • • . .... • • • • • DF-<JO...MG-&1 . l.-493 ' 
050 .BrasWa-Araguari:-São Joaquim da Bar

J"a-R1beiriio Preto-ca.mpinas-Mayrtnk-
Sa.ntoa ···~·······~ .. ··~········~···· D.F-GO-MG-SP 1.4.18 045 367 

FERROVIAS LONGITUDWAIS 
101 Na.tal-Entronr:. c/ EF-225-Recffe-Pro-

prlá-Bão Francisco (AlazoJ.nhas)-53.1- RN-PB-PE-AL-
l'adOr . .•..... •• • ..................... SE-.BA .•••••• -~·· 1.381 

103 Vlt6r1a-Campo.s-VLsconde de Itaboraf-
Niteról ..•••.• _, •• -·. • • • • • . • • • • • • • • • •• !lS-m.J ••••••• ·~. - 61H: 

105 Rlo de Janelro~Japeri-Barra do Plrai-
Sio Paulo ··············~·~·-········· GB-::RJ"-SP •••.••• 
Fortaleza- Crato- Salgueiro- PetroUna -
Campo Formoso-laçu-Entrone. c/EF-
025-Monte Azul-Entront:. e/EF-040-Be~ 
lo Hor1zonte-Divinõpoll.s-La.vras-Três 
Cora.ções-Ca.mplnas-Ita.peva-Ga.rga.nta 
de Bom Sucesso-Ponta. Grossa-Lag'!S
Gener~ Luz-Pel:lt.as-:Sas.ilio..J'agua.rlo 
!Po11cin1o) · • , ..•••..•..• -~. ~ •••••••. -

·153 Ma:rques do.s ReJa-Ponta. Gro.ssa-Porto 

CE-PE- BA-MG 
.SP·PR-80-RS •• 5.3&1 

União-Passo Fundo....Santa. Marla-S:m- ' 
tana do IJvramento . . . • . . . . • • • • • • • • • PR--SC•BB . • • • • • 1. 791 

025 •• 
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LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N' 5.917, 

DE 10 DE SETEM!3RO DE 1973 

Aprova o Plano Nacional de Viação e dá outras 
providências. 

e Lei Complementar n9 9, de 11 de dezembro de 1970, obede
cidos, especialmente_ os princípios e normas fundamentais se
guintes, aplicáveis a todo o Sistema Nacional de Viação, e 
inclusiv~ à navegação marítima, hidroviária e aérea: 

a) a concepção . de um sistema nacional de transportes 
unificado deverá ser a diretriz b_ásica para os diversos planeja
mentos no Setor. visando sempre a uma ooordenaçãO racional 
entre os sistema~ federal, estaduais e municipais, bem como 

O Presidente da República, faço saber que o Congresso entre todas as modaliçlades de transporte; 
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei: -- b) os planos direto_res e os estudos de viabilidade técnico-

Art. 19 Fica aprovado o Plano Nacionaf de Viação econômica devem visar à seleção de alternativas mais eficien-
(PNV) de que trata o art. 8"', item XI, da Constituição Federal, tes, levando-se ~m ,conta possíveis combinações de duas ou 
representado e descrito complementarmente no documento mais modalidades de transportes devidamente coordenadas 
anexo contendo as seguintes seções: e escalonamento de prioridades para a solução escolhida; 

1. Conceituação Geral, Sistema Nacional de Viação. c)_ dar-se-á preferência ao _aproveitamento da capacidade 
2. Sistema Rodoviário Nacional; ocioSa dos sisterpá~_éiistc::níe~;para; em etapa_s s~J:>~eqüentes, 
2.1 conceituação; cuidar-se de suas _expansão; _ _ 
2.2 nomenclatura e relação descritiva dasr rodovias do d) a política tarifária será orientada no sentido de que 

Sistema RodoviáriO-Federal, integrantes do Plano Nacional o preço de cada serviço de traJ!sporte reflita seu custo econô-
de Viação; . ·- . mico-em regime.de eficiência. Nestas condições, deverá ser 

3. Sistema Ferroviárió Nacional; assegurado o ressarcimento, nas parcelas cabíveis, das despe-
3.1. con_ceituclção; _ _ - sas de prestação de serviços ou de transportes anti -económicos 
3.2. nomenclatura e relação descritiva eras-ferrovias in- que v~nham a ser solicitados pelos poderes públicos; 

tegrantes do Plano Nacional de Viação; ,. - · ej em conseqüência ao princípio anterior, será assegu-
4. SiStema Portuário Nacional; rada aos usuários a liberdade de escolha da modalidade de 
4.1. conceituação; transporte que mais adequadamente atenda às suas neces-
4.2. relação descritiva dos portos marftiinos, fluviais e sidades; 

lacustres do Plano Nacional de Viação; O_ a execução das obras referentes ao Sistema Nacional 
5. Sistema Hidroviário Nacional; de Vi~ção, especialmente as previstas no Plano Nacional de 
5~1. conceituação; Viação, deverá ser realizada em função da existência prévia 
5.2. - relação descritiva das vias navegáveis interiores do de estudos económicos, que se aJustem às peculiaridades lo-

Plano Nacional de Viação; ~ 1 
- chís-, qUe justifi4Ueln sua prioridade e de projetas de enge-

6. Sistema Aeroviário Nacional; - rih-a!ía-fínal; ~-~~ · - ~ - "~- ·: · 
6.1. conceituação; g) a ~quisiÇão-de equipamentoS ou execução de instala-
6.2. relação descritiva dos aeródromos do Plano Nacio- çõ~s especializatlàs serão precedidas de justificativa, mediante 

nal de Viação. - - estudos técnicos e ~económico-financeiros; 
§ 1"' Os Sistemas ·menciõrtados nas seções 2, 3, 4, 5 e h) a adoção de quaisquer medidas organizacionais, técni-

6citadasenglobam as respectiVas redes construídas e previStas~· cas ou técnico-eç:on_ômicas no S,eto~. -deverão compatibilizar 
§ 2~> As localidades intermediárias constantes-das redes_ e iPJegrar os meiOs usados aos objetivos modais e intermodais 

previstas que figuram nas relações descritivas constai:ltes-das dQs.transportes, considerado_Q .desel)volvimento científico e 
seções 2.2 e 3.2 citadas, não constituem pontos obrigatórios tecnológico mundial. Evitar-se-á; sempre que possível, o em-
de passagem, mas figuram apenas como indicação geral da prego de método~,_processos, dispositiVos maquinarias?~ ma-
diretriz das vias consideradas, sendo o seu traçado d~finitivo teriais superadO~ e que redu-nd~m em menor rentabrhdade 
fixado pelo Poder Executivo, após estudos técnicos e- econô- ou eficiência, em_ face daquele des_envplvimento; 
micos. _ __ __ i) tanto os investimentos na infra-estrutura como a opera-

§ 39 Os órgãos federais das diferentes m9dalidades de ção dos serviços-de transportes reger-se-ão por critérios econô-
transporte deverão elaborar as respectivas cartas geográficas micos; ressalvam-se apenas, as necessidades imperiosas ligasas 
em escala conveniente, que permita distinguir e identificar à Segurança Nacional, e ãs de caráter social, inadiáveis, defini-
facilmente as diretrizes viárias com seus pontos de passagem, das e justificadas como tais pelás autoridades competentes, 
assim como os portos e aeródromos, conforme as relações vinculando-se, porém, sempre aos menores custos, e levadas 
descritivas do Plano Nacional de Viação de que trata esta em conta outras _alternativas possíveis; 
lei. --- j) os recursos gerados no Setor Transportes serão desti-

Art. 2"' O objetivo essencial do Plano Naciona~ de Via- riados a finanCiai ·os investimentos na infra-estrutura e na 
ção é permitir o estalecimento da infra-estrutura de um sistema operação dos se-rviços de transpOrte de interesse económico. 
viário integrado, assim como as bases para planos globais Os projetes e atividades destinadas a atender, as necessidades 
de transporte que atendam, pelo menor custo, às necessidades de Segurança Nacional e as de caráter social, inadiáveis, defini~ 
do País, sob o _mú_lt_iplo aspecto económico-soCial-político-mi- das como tais pelas autoridades competentes, serão finan-
litar. ciados por recursos especiais consignados ao Ministério dos 

Art. 3' O Plani> Nacional de Viação será implementado Traosportes; 
no contexto dos Planos Nacionais de Desenvolvimento e dos l) os investimentos em transportes destinados a incre-
Orçamentos Plurianuais de investimento, instituídos pelo Ato- mentar o aproveitam~nto é desenvolvimento de novos recur-
Complementar n"' 43, de 29 de janeiro de 1969. modificado sos naturais serão considerados como parte integrante de pro-
pelo Ato Complementar n"' 76, de 21 de outubro de 1969, jetoS agrícolas, industriais e de colonização; sua execução será 
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condicionada à análise dos benefícios e custos do projeto inte
grado c as respectivas técnicas adequar-se-ão às necessidades 
daqueles projetes; 

m) os investimentos em vias de transportes, portos e ae
roportos, nas áreas metropolitanas -e demãis áreas urbanas, 
deverão ser coordenados por planos diretores e/ou projetes 
específicos e compatibilizado~ com 9s planos de desenvol
vimento urbano, visando obter uma circulação eficiente de 
passageiros e cargas, garail.tindo ao transporte terrestre, marí
timo e aére_o possibilidades de expansão se prejuízo da raCiona
lidade na localização das atividades econômicas_ e das zonas 
residenciais. 

Art. 49 As rodovias ou trechos de rodovia, já construí
dos e constantes do Plano Nacional de Viação e aprovado 
pela Lei n' 4.592, de 29 de dezembro de 1964, e alterações 
posteriores e que não constem no Plano Nacional de Viação 
aprovado por esta lei, passam automaticamente para a jurisdi
ção da Unidade da Federação em que-se "localizem. 

Art. 5o Poderão ser considerados como complementa
ção e integrando uma via terrestre do Plano Nacional de Via
ção os acessos que sirvam cofií.ó facilidades de caráter comple
mentar para o usuário, desde que estudos preliminares indi
quem sua necessidade e viabilidade financeira ou haja motivo 
de Segurança Nacional, obedecendo~se às condições estabele-
cidas por decreto.- - -

Art. 6" As vias de transporte, portos e aeródromos 
constantes do Plano Nacional de Viação ficam, sejam quais 
forem os regimes de concessão e de propriedade a que perten
çam, subordinadas às especificações e normas técnicas apro
vadas pelo Governo Federal. 

Art. 7~ Os recursos provenientes do_()rçamento Geral 
da União e de Fundos específiCOs, destinãdos ao Setor Trans
portes, não poderão ser empregados em vias, portos e aeród-ro
mos que nao·constem de programas ou-planos, oficiais, anuais 
ou plurianuais, enquadrados nos respectivos sistemas de via
ção, obedecidos os demais dispositivos legais concernentes. 

Art. 8\> Os recursos que tenham sido destinados para 
atendimento das obras constantes do Plano Nacional de Via
ção, aprovatlo pela Lei n~ 4.592, de 29de dezembro de 1964 
serão transferidos automaticamente para a execução-das IDes
mas obras consideradas no plano de que trata esta lei indepen
dentemente de qualquer formalidade. 

Art. 9? O Plano Nacional de Viação será, em pri_ncípio, 
revisto de cinco em cinco anos~ · ·- · - ---- -

Parágrafo único. Dentro de centç_e ol#nta dias de vigên
cia desta lei, o Conselho Nacional de Transportes estabelecerá 
a sistemática do planejamento e impiantação do Plano Nacio
nal de ViaçãO-obedecidos os pr_indpioS_e normas fundamen
tais, enumerados no art. 3~. 

Art. 10. Os.. estados, territórios, Distrito- Federal e mu
nicípios elaborarão e reverão os seus Planos Viários com a 
finalidade_de obter-se adequada articulação e compatibilidade 
entre seus sistemas viários e destes com os.sistemas federaís 
de Viação. · 

§ 1? O atendimento ao dipoSto neste a!tig9t no que 
se refere a planos e sistemas rodoviários, é condição essencial 
à entrega, pelo Departamento Nacional de Estradas de Roda
gem (DNER), das parce!as cabíveis_àqu_elas U)lidades Admi
nistrativas, do Imposto Unico sobre Luj:>rjfican,tes_ç Com~us
tíveis Uquidos e GasoSos, somente sen~o lícito aos estados, 
Disitito Federal e municíJlios aplicarem recursos ()riundos da
quele imposto nos seus sistemas rodoviários, quando estes 

se harmomzem e se integrem entre si com o Sistema Rodo
viário Federal. 

§ 2\> Para atendimento ao disposto na legislação em vi
gor, especialmente no art. 21 do Decreto-Lei n? 512, de 21 
de março de 1969, o Departamento Nacional de Estradas 
de Rodagem, estabelecerá a sistemática de verificação de com
patibilidaqe e adequação, do planejamento e implementação 
dos Planos Rodoviários dos estados, dos territórios, do Dis
trito Federal e dos municípios, ao Plano Nacional de Viação. 

§ 3° A sistemática de_ que trata o parágrafo anterior 
estabelecerá a forma e os prazos em que serão prestada~ as 
informações necessárias -à ·verificação mencionada e proverá 
normas organizacionais de planejamento, de execução e de 
estatística, como orientação-pãra o~ _setores rodoviários dos 
estados, dos territórios, do Distrito Federal e dos municípios, 
de modo a obter seu funcionamento harmónico e efetivamente 
integrado num sistema rodoviário de âmbito nacional. 

Art. 11. Os Planos Rodoviários dos estados, dos terri
tórios e do Distrito Federal, serão elaborados e implemen
tados_ dentro de sistemática semelhante à do_ Plano Nacional 
de Viação e deverão, no prazo máximo de cento e oitenta 
dias após a publicação desse plano, ser submetido ao Departa
mento Nacional de Estradas de Rodagem, que os apreciará 
encamínhando-os ao Conselho Nacional de Transportes. 

Art. 12. _ Após cento e oitenta dias· da publicação dos 
Planos Rodoviários estad_uais, os municípios deverão apre
sentar seus planos rodoviários aos órgãos_ çqmpetente·s dos 
estados em que se situam. _ _ 

§ 19 Os órgãos rodoviários estaduais aprovarão os Pla
nos B.odoviários Municipais, dando imediata ciência ao De
partamento Nacional de Estradas de ~oda_g~m. 

§ 2\> Desde que não haja inc()mPatibilidade com os Pla
nos--Rodoviários Municipais, Estaduais e O_ Plano Nacional 
àe Viação, poderão ser elaborados Pl~nos Rodoviários Vici
nais intermunicipais pelos órgãos rodoviários estaduais. de 
comum acordo com os municípios interessados. 

§ 39 Basicamente, a competência executiva e político
administrativa das rodovias vicinais intermunicipais, não coo~ 
sideradas rodovias estaduais, caberá aos respectivos municí
pios em que se situarem. 

Art. 13. O caput do art.l2 e seu § 4' do Decreto-Lei 
n9 61, de 21 de novembro de 1966, passam a ter, respectiva
mente, a seguinte redação, mantidas as alterações introduzidas 
nos demais parágrafos desse artigo, pelo art. s~do Decreto-Lei 
n' 343, de 28 de dezembro de 1967: 

"Art. 12. Os estados e o Distrito Federal somen
te receberão as suas quotas do Fundo Rodoviário Na

-donal após demonstrarem perante o Departamento 
Nacional de Estradas de Rodagem a destinação e apli
cação daqueles recursos, de acordo com a legislação 
vigente. 

§ 4~ A inobservância dos prazos a que se refere 
-os parágrafos anteriores, salvo as prorrogadas por mo
tivo de força maior, a critério do Departamento Nacio
nal de Estradas de Rodagei_U_,_ determinará_ retenção 
automática das quOtãs a serem distribuídas." 

Art. 14. O item I e o§ 49, do art. 14, do Decreto-Lei 
no 61, de 21 de novembro de 1966, passam a ter, respectiVa
mente, a seguinte redação: 

"Art. 14. . ... ···-·--·-·--··· ·····-- ------------·-·--·---· 
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I-No máximo dez por cento em rodovias substi
tutivas de linhas férreas federais reconhecidamente an
tieconómicas. 

§ 49 As rodovias substitutivas- d.e linhas férreas 
federais reconhecidamente anti-econômicãS-pOderão 
ter sua jurisdição ou conservação a cargos dos órgãos 
rodoviários estaduais ou municipais, concernentes." 

Art. 15. O art. 21, do Decreto-Lei n' 512, de 21 de 
março de 1969, passa -a ter a seguinte redação:·--

" Art. 21.. Os recursos previstos no artigo ante
rior, a serem distribuídos trimestralmente pelo DNER, 
serão integralmente aplicados pelos estados e municí
pios, Distrito Federal e territ6rios, na-e·xec"uç3.o dos 
planos rodoviários estaduais, municipais ou territoriais, 
os quais ·cteverão se articular e compatibilizar com as 
diretrizes deste decreto-lei e do Plano Nacional de Via
ção, de modo a obter-se um sistema rodoviário in.tegra
do de âmbito nacional." 

Art. 16. Os §§ 1' e "2', do art. 21 do Decreto-Lei n' 
512. de 21 de março de 1969, paSsam a ter, respectivamente, 
a seguinte redação: 

"§ 1<? Para- cumprimento do disposto neste arti
go, os estados, territórios e Distrito Federal dever~o 
submeter suas programações rodoviárias (orç-amentos 
anuais e plurianuais) e relatórios detalhados de ativida
des ao Departamento Nacional de Estradas de Roda
gem, de acordo com as normas e padrões que este 
órgão estipular. 

§ 29 Os' municípios submeterão suas programa
ções rodoviárias (orçamentos ariuãis e plurianuais) e 
relatórios detalhados à aprovação das autoridades ~sta
duais respectrvas, na forma que- estas detenninare.m, 
atendidas dentro do possível, a homogeneidade com 
as normas e. padrões mencionados no parágrafo, ante
rior." 

Art. 17. A alínea h, do art. 49, Decreto-L~i n9.799, 
de 28 de agosto de 1~69, passa a vigOrar com a_~eguTilte reda
ção: 

''-Art. 49 ................ ~-·~~···~~-~~·-·-..,........._..···-. 
b) manifestar-se Sobre os-Planos- Rodoviários que 

os estados, territóriós é DiStritO -Federat·Ihe su_t,lme
terem, através do Departamento Nacional de. Esti-adas 

· de Rodagem." 

Art. 18. O art. lo do Decreto~Lei n' 1:164, de 1' de 
abril de 1971, modificado pelo Decreto-Lein' 1.243, de 30 
de outubro de 1972, passa a ter a seguinte redação: 

"Art. l9 São declaradas indispensáveis -à- se'gu
rança e ao_desenvQlvimehto nacionais, na regíãO- da 
Amazónia Legal, defiriida no art. 2'", da Lei n·~ _5J)3, 
de 27 de outubro de 1966, as terras devolutas-situadas 
na faixa de cem quilómetros de largura, em cada lado 
do eixo das seguinteS rodovias já construídas, em cons
trução ou projetadas. 

I- BR-230"\fransamazõnica)-Trecho: Estreito 
- Altamira----: Itaituba---:- Humaitá, na extensão apro
ximáâa de 2.300 Km; 

II-BR-425 - Trecho: Abunã - Guaíará-Mi
rim, na extensão aproximada de 130 Km; 

III-BR-364 -Trecho: Porto Velho - Abunã 
-Rio Branco --Feijó -Cruzeiro do Sul - Japim, 
na extensão aproximada de 1.000 Km; 

IV- BR-317-Trecho: Lábrea- Boca do Acre 
-'Rio Branco- Xapuri- Brasiléia- Assis ·srasil, 
na extensão aproximada de 880 Km; 

V- BR-230 (Transamazônica) - Trecho: Hu
maitá-Lábres, na extensão aproximada de 230 Km; 

VI- BR-319- Trecho: Manaus-Humai
.tá-Porto Velho, na extensão aproximada de 760 KM; 

VII- BR-174 -Trecho: Manaus---Caracaraí
Boa Vista-Fronteira com a Venezuela, na extensão 
aproximada de 970 Km: 

VIII- BR-4{)1- Trecho: Boa-Vista-Fronteira 
çam a Guian"a, na extensão aproximada de 140 Km; 

IX-BR-364 -Trecho: Cuiabá-Vilhena-Por
to Velho, na extensão aproximada de 1.400 Km; 

X- BR-163- Trecho: Cuiabá-Ca-... 
chimbo-s~nt~rém- .Alenquer-Fronteira com o Su- , 
riname, na extensão aproximada de 2.300 Km; 
.. XI-BR-156.-Trecho: Macapá-Oiapoque, na 
extensão aproximada de 680 Km; 

XII- BR-080 - Trecho: Rio Araguaia-Ca
chinlbo-Jacareacanga---= Careiro. na extensão aproXi-
mada de 1.800 Km; · 

·xrrr- BR-010/226/153 -Trecho: Porto" Fran: 
cc-Paralelo 13 (no Estado de Goiás), na extensão 
aproximada de 900 Km; 

XIV- BR-010/230 -Trecho: Guamá-Caroli-. · 
na, na extensão aproximada de 600 Km; 

XV- BR-070 '---Trecho: rio Araguaia--'-'Cliiabá, 
·-, na extensão aproximada de 470 Km; 

XVI- BR-307- Trecho: Cruzeiro do Sul-Ben, _ .. 
, jamin Constant-Içana-Cucuí (Fronteira .com a Vene

zuela) e suas ligações com_ as localidades de Elvira 
(BR-411) e Caixas (BR-413), na fronteira com o Peru, 
sendo a extensão total aproximada da 1.750 Km; 

XVII- BR-210 -Trecho: Macapá~Caraca
-- raí-Içana-Mitu (Fronteira com a Colômbia), na exten
. são aproximada de 2.450 Km; 

XVIII- BR-158 -Trecho: São Félix do Ara
. guaia-Xavantina-Barra do Garças, na extensão 

aproximada de 630 Km. . . .. . . 
Parágrafo único. Os pontos de passage_Df _e,~s ex-, 

tensões dos trechos planejados serão fixados, definiti
~ente pelo Departamento Nacional de Estradas de 
'Rodagem, após os estudos técnicos e topográficos fi
nais." 

-Art. 19. Enquanto não for estabelecido a nova sisternáw 
tica preconizada no art. 10 e seus parágrafos desta lei, assim 
cQ-lb.O nO 'aft. 21 e seus parágrafos, do Decreto.-Lei n~ 512, · 
d.e ii de março de 1969, modificados pelo art. 16 da presente 
l~i~ _c_ontinUarão em vigOr- as disposições da legjslaçã9 que_ 
trata do.assunto. 

Art. 20. A ClassificaçãO- dos portos e aeródromos_será 
pelo Poder Executivo, segundo os critérios que avaliem e 
escalonem a sua-_;importância e-Conómica em fu-liÇãá das re-
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giões, área ou atividades servidas pelos mesmos, ressalvados 
os interesses da Segurança Nacional. 

§ 1 9 Dentro de cento e vinte dias __ da vigência çie_sta lei. 
o Conselho Nacional de Transportes apresentará projeto, dis
pondo sobre a classificação dos portos marítimos, fluviais e 
lacustres, que integrem o Sistema Portuárió Nacional. 

§ 29 Os nomes dos aeródromos e aeroportos existentes 
só poderão ser modificados quando houver necessidade técni-
ca dessa alteração. _ -- . __ ,. __ 

Art. 21. É mantido o Plano Aeroviário Nacional de 
que trata o Decreto-Lei n'-' 270, de 28 de fevereiro de 1%7, 
observada sua compatibilidade_ com as disposições desta lei 
e atendidas as demais definições do Código Brasileiro do Ar 
(Decreto-Lei n' 32, de 18 de novembro de 1966). 

Art. 22. Esta lei entrará em vigor na data de sua publi
cação,_ revogadas as Leis nos 4_.540, de 10 de dezembro de 
1964, 4.592, de 29 de dezembro de 1964 e 4.906, de 17 de 
dezsrnbro de 1965, e os Decreto-Leis n9s 143, de 2de fevereiro 
de 1967 e 514, de 31 de março de 1969, e demais disposições 
em contrário. · 

Brasília, 10 de setemgro de 1973; 1529 da independência 
e 85' da República- EMILIO G. MEDICI- Alfredo Buzai!l 
- Adalberto de Barros Nunes- Orlando Giesel- Antônio 
Delfim Netto- Mário David Andreazza- J, Araripe Macedo 
- João Paulo dos Reis VeUoso- José Costa Cavalcanti. 

O ·anexo rriencionado no art. 1~ foi publicado no DO de 12 de setembro de 
1973 (Suplemento). 

PLANO NAC'TONAJ. D'E VIAÇÃO 

3.2.2 - RELAÇÃO DiiSC'RfnY A DAS I'IiRROVIAS 
DO PAI.NO NACIONAL DE VIAÇÃO 

EF Pontos de Passagem 

Ligações 

Unidade da 
Federação 

Extensão 
(Km) EF 

Superposição 

KM 

401 1 Serra do Navio-Porto Santana AP........................... !94 I -, -
404 Luís Correia-Entronc.c!EF 225 PI............................. 310 -
405 Fortaleza-Sobral-Crateús CE........................... 442 -

............... . .......................................................................................... --······--···--·-·····--·-·-······································ .. ···· ...................... . 

494 
495 
497 

Sto Ângelo-Cerro Largo-Santiago RS .................... . 224 
302 
169 
850 

S. ~Bor]a-Sai:ttiago~Dilermãildo de _Aguiãi' 
Cacequi-Sno Schastião 

RS .................... . 
RS .................... . 

Baía de São Marcos-Carajás -·- - MA-PA. .......... .. 

(A ComissãO de Serviços de Infra-Estrutura.) 

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

Sobre a mesa, projetes que serão lidos pelo Sr. lo;> Secre
tário. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• ~' DE 1993. 

Altera a Lei n' 7.679, de 23 de novembro de 1988, 
acresceotando--lhe dispositivos de proteção aos recursos 
naturais. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• Os arts. 2• e 3• da Lei n' 7.679, de 23 de novem

bro de 1988, passiiD.fà vigorar corti a seguiti~é -redação: 

"Art. 2~> O Pode_r Executivo _fixará, por meio de 
atas normativos do órgão competente, os períodos d.e 
proibição da pesca, atendendo as peculiaridades regio
nais e as de cada espécie e a necessidade de proteção 
da flora e da fauna aquáticas, incluíndo a relação das 
espécies, bem 9CIDO as demais medidas impresciridfveis 
ao ordenamento pesqueiro. 

Art. 39 A fiscalização da atividade pesqueira 
compreenderá as ·fases de captura,- extração, coleta, 
transporte, conservação, transformação, benefiCiaw 
mente, industrialização e comercialização _dos animais 
e vegetais que tenham na água o seu natural ou .mais 

--· Ifeqüente meiO de vida. 
§ 1' A fiscalizaçãQ de que trata o caput deste 

artigo será eJ<ercida nos períodos de proibi~ão de pesca 
de cada espécie, obedecidos os seguintes requisitos: 

I- celebração de convênio para ação conjunta 
com os órgãos de proteção ambiental estad:uais e muniw 
cipais integrantes do SISNAMA - Sistema Nacional 
do Meio Ambiente; 

II- garantia de presença, em todos os barcos pes
queiros profissionais, a título de agente de fiscalização 
direta, de representante de sindicato ou associação de 
pescadores artesanais e/ou assaJariados, por meio da 
celebração de convênio.yntre essas entidades e o órgão 
co.mpetente do Poder_ Executivo; 

III- assinatura, pela empresa de pesca ou pesca
dor profissional, de termo. de responsabilidade que ga~ 
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ranta p provimento de instalações e alimentação ade
quada ao agente de fiscalização direta, no desempenho 
de sua função; 

IV -condicionaÍflérffo- da autorização, licença, 
pérmiSsão ou concessão para pesca profissióilãl ao que 
dispõe o inciso anteiiOr; -- -- ---

V- cancelamento da autorização, licença, per
missão ou concessão para pesca profissional em caso 
de não-cumprimento do disposto no termo de responsa
bilidade previsto no inciSo III ou de quaisquer açôes 
que dificultem ou impeçam o integral cumprimento 
da tarefa do agente de fiscalização direta. 

§ 2~ O Fundo Nacional do Meio Ambiente, insti
tuído pela Lei n' 7.797, de 10 de julho de 1989, proverá 
os recursos necessários à fiscalização direta de que trata 
o parágrafo anterior, sendo responsável por sua admi
nistração o convênio previsto no§ l~' I, deste artigo." 

Art. 49 Esta lei entra em VigOr" na data de sua publi
caçãq. 

Art. 59 Revogam-se as disposições em contráriO. 

Justificação 

A mentalidade- predatória - ou seja, a da obtenção do 
maior lucro imediato possível com a extração de recursos 
naturais - é históriCa ·no país~ e se-mpre ·sU.SteritoU.:s-e-Sobre 
o argumento da "necessidade económica de geração e e_mpre
gos e riqueza", sem contabilizar as perdas também económicas 
e sociais advindas, o médio e longo prazo, de prátiCas ambien
tais equivoCadas. 

Os resultados de tais equívOcOS são particularmente Senti-· 
dos na área dos recursos-pesqueiros, onéle temos incontáveis 
exemplos de comunidades desarticuladas e empobrecidas pela 
diminuição dos estoques de espécies nobres ou de alto poten
cial nutritivo, em:'decorrência de captura abusiva e sem preocu-. 
pações com manejo adequado. 

O caminho âe contornar a legislação~ seja por tenfativas 
judiciais, seja pela exploração da baixa capacidade _fiscaliza
tória do Ibama, certamente, será ainQa por muito teiripO á 
brecha pela qual as irregularidades serão ostensivamente_ co
metidas, apostando na falta de estrutura para uma efetiva 
e atenta ação de vigilânci.ci. deste órgão. 

O IilOin'entd, pateCe.:.n·os, é de mudar o enfoqué do proble
ma; tr'ai:endo-o pata o ·campo que aparece como fundamental 
na mudança: preOOnizada do estilo de de~envolvimento vigente 
para Qcitfo, ~us:teritávéC 'Os .debates efetuadoS nã Rio-92, 
tanto na' parte oficial quanto nos eventós. paralelos~ a respeito 
da viabilidade de um novo estilo de desenvolvimento, já 6fere
ceíri alguhS :Poiltos (:lo cb'nSêriso! lJ ilâó·ê ínáis póssível conti
miar na r~ta P,lÍr?Ç:t~n~~ êchi10VtJéi$tà; J>óf~~ O ·planeta dá sinais 
cl~r?s Ae, esgot~ento de. ·sua ·capacidade. de supo.rte;- ~) as 
atlvldé!-des prodt;Itlvas devem·Ievar em·conta o- pnnCipJO da 
su_stentaQilidade, .o o seja, o da martutençao· .::...:--a longo prazo 
e de maneira' 'extensfva~....:...,;'dós benefícioS'do progresso, sem 
que ele venha a significar destruição de meiOs de sobrevivência 
e~ :n.o~e. ~~, vant~~e~S p.e curtíssiiÍlo prazo para pequen:'s 
gt"Jlpos .. 3) a compettçãQcdeve ser perpàssada pela·cooperaçao 
en.tre.àtdivíduos·, Segn'léntos so'ciàis e I'J.óÇCieS. em'·setores funda
mentais, 'par3.permítit Uiii CreScixhént'O' e"oohôfuiéo· êõi:rípatível 
com a rnahuteni;lió db equilib'ríó ecológico; 4). a participação 
social ampliada é requisitO' sine' qua' non, tendo em conta que 
a sustentabilidade se daTá, em primeiro lugar, ern nível local, 
oilde agem 'o indivíduo; o cidadão e a comunidade com mais 

sensibilidade, flexibilidade e eficácia do que a partir apenas 
as regras centralizadas. 

A capacidade inovadora é o grande desafio, em todas 
as atiVidades. Sair da rigidez e procurar a efetividade deve 
ser um exercício diário, de aproximações sucessivas. É este 
o espírifo a nortear o presente projeto de lei, que introduziu 
a participação da sociedade -Como 6 elemento de efetividade 
na solução de um impasse histórico. Se o Estado não consegue 
fiscalizar, senão a um custo altíssimo e montando estruturas 
burocráticas pesadas que consomem porção signíficativa dos 
recursos destinados ao setor, é legítiÍno transformar a própria 
comunidade organizada, como parte interessada, em agente 
dessa tarefa essencial. 

No caso específico do defeso, sem dúvida será mais barato 
e eficaz colocar a fiscalização diretamente no barco, ·partici
pando do momento da captura das diversas espécies e evitando 
que subterfúgios possam ser usados posteriormente para em
perrar a dinâmica e a razão de ser da proteção ambiental. 

Medidas simples e multiplicadoras - como envolver as 
· diversas instâncias públicas e as·entidades civis- podem criar 
"jUstamente a cadeia de participação ativa capaz de transformar 
a fiscalização num ato coerente com a importância sócial do 
manefo dos estoques pesqueiros, mais do que um eterno duelo 
entre a burocracia e os controventores. 

Sala das Sessões, 22 de março de 1993.- ::;enador Mareio 
Lacerda. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N' 7. 797- DE 10 DE JULHO DE I989 

Cria o Fundo Nacional de Meio Ambiente, e dá 
: outras providências 

O Presidente da República. 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancio

no a seguinte lei: 
.. _ :Art. 19 Fica: instituído o Fundo Naciorial de Meio Am

biente, com o objetivo de desenvOlver os projetas que viSem 
ao uso racional e sustentável de recursos naturais, incluindo 
·a nl.ariutenção, melhoria ou recuperação da qualidade ambien
tal no sentido de elevar a qualidade de vida da população 
brasileira. 

Art. 2~ Constituirão reCurSos --do Fundo Nacional de 
Meio Ambiente de que trata o ar~igo 1 ~ d~sta Lei:. 

I -dotações orçamentárias da Vnião; 
ll- recursos_ resultantes de .doações, contribuições em 

dinheiro, valores, bens móveis e imóveis, que venha-a: receber 
de pessoas físicas e jurídicas; , _ . _ 

III_--:- rendiiil:e,ntos de qualquer n3:tureza, que venha a 
auferir Como remuneraÇão decorrente de aplicações do seu 
património; 

IV- outros; -destinados por lei. 
Parágrafo único. As pessoas físicas e jurídicas que; f~zeram 

doações ao Fundo Nacional de Meio, Ambiente _g<?~arão dos 
benefícios da Lei n'7.505 (sl), de 2de julho de 1986, conforme 
se dispuser em regulamento. 

Art. 3<~ Os iéCursos do Furido' Nacioital de Melo Am~ . 
biente deverão ser aplicados através de órgãos públicos dos 
níveis- federal, estadual e municipal ou de entidades privadas 
cujoS ·objetivos eStejam em consonância com os- objetivos do 
Flirido Nacional de Meio Ambiente, desde que não possuam, 
as referidas entidades, fins lucrativos. 

Art. 4' O Fundo Nacional de Meio Ambiente é admi
nistrado pela Secretaria de Planejamento e Coorderiação da 
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Presidência da República - SEPLAN:J:,-R, e ~pelo I'nSütuio 
Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos NaturaiS Renováveis 
- IBAMA, de acordo com as diretrizes estabelecidaS pelo 
IBAMA, repeitadas as atribuições do Conselho Nacional do 
Meio Ambiente- CONAMA. 

Art. s~ SerãO-consíderadas prioritáriaS as aplicaÇões de 
recursos financeírOs de que trata esta Lei em projetes nas 
seguintes áreas: 

I - unidades de conservação; 
II- pesquisa e desenvolvimento tecnológico; 
III- educação ambiental; 
IV- manejo e extensão florestal; 
V- desenvolvimento institucional; 
VI -controle ambiental; 
VII- aproveitamento económico racional e- sUstentável 

da flora e fauna nativas. 
§ 19 Os programas serão peffõâicamente revistos, de 

acordo com os princípios e diretrizes da politica nacional de 
meio ambiente, devendo ser anualmente submetidos ao Con-
gresso Nacional. . _ 

§ 2<:> Sem prejuízo das ações em âmbito nacional será 
dada prioridade aos projetas que tenham sua área de atuação 
na Amazônia Legal. 

Art. 6n Delltro de 90 (noventa) dias, a contar da data 
da publicação desta Lei, a Secretaria de Planejamento e Coo
dernaçãu da Presidência da República SEPLAN-PR e o Insti
tuto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Reno
váveis -IBAMA regulamentarão o Fundo Nacional de Meio 
Ambiente fixando as norrn:as para obtenção e distribuição 
de recursos, assim como as diretrizes e os critérios para sua 
aplicação. 

Art. 7'1 Esta lei entra em vigor na data de su-a publi-
cação. - - -

Art. s~ Revogam-se ·as fli"SpoSiÇões e, conÚário. 

JOSÉ SARNEY - Presidente da República ~ Mailson 
Ferreira da Nóbraga - João Alves Filho - João Batista de 
Abreu - Rubens Bayma Denys. 

Art. 59 A infração do disposto nos itens V e Vf"do 
artigo 19 será punida de acordo com os seguintes critérios: 

I- pescador desembarcado: multa correspondente a 50 
(cinqüuenta) OTN-, perda do produto da pescaria e apreensão 
dos petrechos de pesca por 15 (quinze) dias; 

II- pescador embarcado: multa correspondente ao quín
tuplo do valor da taxa de inscrição da embarcação, perda 
do produto da pesca e apreensão dos petrechos de pesca por 
(quinze) dias. 

Parágrafo único. Se o ·pescadõr UliüiZár embarcação de 
comprimento inferior a 8 (oito metros), será punido coiri. i:iiulti 
correspondente a 50 ( cinqüéúlta) OTN, perda ·ao Produto de 
pescaria e apreensão do barco por 15 (quinze) dias: 

Art. 69 A infração do disposto rio§ 29 do ariígo-19 sujeit3. 
o infrator à multa no valor equivalente a 100 (cem) OTN 
e perda do produto, sem prejuízo da apreensão do veículo 
e, se pessoa jurídica, interdição do estabelecimento pelo prazo · 
de3 (três) dias. 

Art. 7<:> As multas previstas nos art1gos 49 , 59 e 6" serão 
aplicadas em dobro em cas_o de reincidêi)_cia. _ 

Art. 89 ConstitUi crime, punível coril pena de reclusão 
. de 3 (três) meses a 1 (um) ano, a violação do disposto nas 
alíneas a e b do item IV do artigo }9 

-Art. 9" Sem prejuízo das pellalidades previstas nos dis
positivos antet).ores aplica-se aos infra~c:nes o disposto ao § 
1' do artigo 14 da Lei n' 1933 (1) de 3 de agosto de 1981 

Art. 1CY' _ Esta Medida Provisória entra em vigor na data 
de sua publicação · 

Art. 11 Revogam-se as disposições em contrário, espe
cialmente o § 49 suas alíneas, do artigo 27 da Lei n9 5.197 
('), de janeiro de 1946 alterada pela Lei n' 7.653 (3), de 
13 de fevereiro de 1988. 

(1) Leg. Fed. 1981, pág. 381: (2) 1967 pág 67; (3) 1988. pág 115 

LEI N' 7.679 (I) -DE 23 DE NOVEMBRO DE 1988 

Dispõe sobre a proibição da pesca de espécies em 
periodos de reprodução, e dá outras providências 

Retificação (Diário Oficial de 5 de dezembro- de 
1988) 

À_pág. 993, o preâmbulo da lei em Apígrafe. leia-se como 
. segue: 

Faço saber que o Presidente da República adotou a Me
dida Provisória n' 10 ('), de 21 de outubro de 1988, que o 
Çongresso Nacional aprovou. e eu, Humberto Lucena, Presi
dente do Senado Federal, para os efeitos do disposto no pará
gr;tfo Unico, do artigo 63, da ConstítuiÇão Fed_eral, pfomulgo 
a seguinte .Lei. 

Art. 19 Fica proibido pescar: 
I- em cursos d'água, nos períodos em que ocorrem fenô

-menos migratóriÓs para reproduÇão e, em água parada o-u 
mar territorial, nos períodos de desova, de reprodução ou 
de defeso; _ _ . . · _ , 

II- espécies que devam ser preservadas ou indivíduos 
com tamanhos inferiores aos permitidos; 

III -quantidades superiores às perrnifídas; 
IV -mediante a utilização de: 
a) explosivos ou de substâncias que-; eonl ~contatO, cóin 

a águâ, produzam efeitos seriielharfte; 
b) substâncias tóxicas; 
c) aparelhos, petrechos, técnicaS e -métOdos nãõ permi-

tidos. · 

V- em épocas e nos locais interditados pelo órgão com
petente; 
_ VI-sem inscrição, autorização,- licença, permissão-_ou 

concessão do_órgão competente. 
-§ 1° Ficam excluídos da proibição prevista no item I 

deste artigo, os pescadores_ a-rtesanais e amadores que utilizem, 
para--o exercício da pesca, linha de mão ou vara. linha e 
anzol. 

§ 29 É vedado o transporte, a comerciaiizaçâo, o benefi
ciamento e a industrialização de espécimes provenientes da 
pesca proibida. 

Art. 2• O Poder Executivo riXará, por meio de atos DOI'

mativos do órgão competente, os periodos de proibição da pes
ca, atendendo às peculiariedacles regionais e para a: proteção 
da fauna e Oora aquáticas, incluindo a relação. de espécies, 
bçm ço_mo as demais medidas necessárias ao orde~nto pes
queiro. 

Art 3<:> A fiscalização d-a atiVidade pesqueira compreen
derá as fases de capitura, ~xtração, coleta, transporte, conser-
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vação, transformaçã-o-,- benefiacimento, industrialização e co
mercialização dos seres animais e vegetais que tenham na 
água o seu natural oU mais fre·quente meio de vida. 

Art. 4' A infração do disposto nos itens I e IV do artigo 
l!> será punida de acordo com os seguintes critériOs: -

I -se pescador profissiOUal, multa de 5 (ciilcõ) if20 (vin
te) OTN, suspensão da atividade por 30 (trinta) a 90 (noventa) 
dias, perda do produto d_a pescaria, bem como dos aparelhos 
e petrechos proibidos; 

II -se empresa que explora a pesca, ntulta de 100 (cem) 
a 500 (quinhentas) OTN, suspensão de suas atividades por 
período de 30 (trinta) a 60 (sessenta) dias, perda do produto 
da pescaria, bem como dos aparelhos e petrechos proibidos; 

III -se pescador amador ,multa de 20 (vinte) a 80 (oiten
ta) OTN, perda do produto da pescaria e dos instrumentos 
e equipamentos_ utilizados na pesca. 

(À Comissiio de AssUntos Sociais -'Decisão Termi
nativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• JO, DE 1993 

Autoriza a criação da Fundação de Assistência ao 
Excepcional - FUNASE, e dá outras providências. 

Art. 4" A Funase organizará seus serviços de forma a 
atender, pelo menos, às seguintes áreas: -

1-deficiência auditiva; 
II- deficiência física; 
m -deficiência mental; 
IV- superdotados. 
Art. s~ Para consecução de seus fins, compete à Funase: 
I- custear total ou parcialmente projetes e programas 

de pesquisas, estudo ou trabalho individuais ou institucionais~ 
inclusive cursos, seminários e congressos sobre educação, rea
bilitação e defesa do excepcional; 

11- custear parcialmente ou, excepcionalmente, em sua 
totalidade, através da concessão de auxílios ou finartciãmen-. 
tos, a instalação de novas unidades, oficiais ou particulares, 
dedicadas à educação, reabilitação e defesa_do excepcional; 

III- conceder ou complementar bolsas de estudo e pes
quisa; no País ou no exterior, a fim de incrementar a formação 
de pessoal, especializado de nível médio ou superior; 

IV -promover o intercâmbio de pesquisadores nacionais 
ou estrangeiros, pela concessão ou complementação de bolsas 
de estudo ou pesquisas no País ou no exterior; 

V- contribuir para a criação, ampliação e atualização 
de bibliotecas especializadas ern educação, r~abilitaç·ão e defe
sa do excepcional; 

VI- promover, subvencionar ou financiar a publicação 
O Congresso Nacional decreta: _ dos resultadosdas_pesquisas_e trabalhos sobre educação, reabi~ 
Art. }!> Fica o Poder ExecutiVO=autOrizado a_fustituf:r- _ litaçã;o e defesa do excepcional. - -

a Fundação Nacional de Assistência aci ExCepcional - Funase, VII- promover ou incentivar campanhas de mobilização 
vinculada ao Ministério da Saúde, com o objetivo Principal da opinião públiCa no sentido da participação de toda a corou-
de captar recursos fiilailceiros e C3naliiá~los para o fi!ümcia- nidade na educação, reabilitação e defesa do excepcional; 
mento de projetas de estudos, ensino e pesquisãs, ·para a VIII -contribuir para criação ou-ampliação de ofiCinas 
criaÇãO de órgãos oficiais- e ·patticulares, e para a formação destinadas à formação profissional de excepcionais e que pos-
de pessoal especializado no cmapo da educação, reabilitação sam oferecer trabalho àqueleS que não tiveram condições de 
e defesa do excepcional. _ obter ou manter emprego no mercado _competitivo; 

Art. 29 A Funase gozará de autonomia financeira e a-d- IX-SUgerir a reorganização dos órgãos federais, esta-
ministrativa e adquirirá personalidade jurídica a partir da ins- duais e municipais, especializados na educação, reabilitação 
crição de seu ato constitutivo, acompanhadO dos respectivos e defesa do excepcional, que não preencham suas finalidades 
estatutos, no Registro- Civil de Pessoas Jurídicas. dentro de pa_drão elevad() de efic~ênçia; . 

§ 1"' Os estatutos da funase serã.o aprovados por de- X-sugerir modificações da legislação vigente, no sen-
creto. tido de adaptá-la às necessidades da educação e defesa dq 

§ 2"' A Funase terá sede no Distrito Federa} e a,tuação excepecional; 
em todo o territóriO nacional. . ·xi -manter cadastro dos órgãos oficiais e particulares, 

§ 39 A União representar-se-á, no ato da instituição inclusve pessoal e instalações, que, no território nac;_iorial, 
da Funase; pelos Ministros de Estado_da Justiça, da Educação cuidam da educação, reabilitação e defesa do excepecional; 
e Desporto, da Saúde, do Trabalho, da Previdência e do Bem- XII- velar para que o patrimônio do excepecional sujei-
Estar Social, que poderão nomear delegados especiais para to à tutela e curatela tenha aplicação adequada na educação 
esse efeito. - - e reabilitação dele e, de modo geral, de forma a assegurar-lhe 

Art. 3"'- A Funase terá como finalidade: o bem-estar;-
!-amparar e fomentar o d~seilvo]v_irp.~p~o Qa eQu~çã,o, XIII ---:-manter cadastro dos excepcionais sujeitos a tutela 

reabilitação e defesa do_ excepcional no País; ou curateli;-
II- assessorar a Presidência da Repúblcia nos assuntos XIV- promover, em estreita colaboração com-os Minis-

pertinentes à educação, reabilitação e defesa do excepecional; térios da Educação e Desporto, da Saúde, do Trabalho, da 
III- formular e implantar a política nacióiial de educa- Previdência, do Bem-Estar Social e da Justiça. a coordenação 

ção, reabilitação e defesa do excepcional, abrangendo: dos órgaõs oficiais e particulares relacionados cpm a edu_cação, 
a) desenvolvimento dos órgãos oficiaiS e particulares. pre- reabilitação e defesa do excepcional; 

ferentem~nte filantrópicos, dedicados à pesquiSa ou execução XV- fiscalizar a aplicação dos auxflios e financiamentos 
de ativid'ades nas- diferentes áreas da educação, re~bilitaçãõ, bem com o aproveitamento das bols_~s de estudOs ou pesquisas 
defesa do excepcionat'e inéetltívo à Criação de niwã.s_:Yriid_ades que conceder, podendo suspendê-los nos. casos de inobserw 
especializadas; vância dos planos de aplicação dos recursos já aprovados, 

b) formação em escala crescente de pessoal especializado ou inexecução dos planos de pesquisa, estudo ou trabalho, 
de nível médio e superior, tendo em vista necessidade de bem como por motivo relevante, à critério da Funase_. 
pesquisa, do ensino especial e do ensino profiSSiolial, bem XVI -promover. em estreita colaboração com a Funda-
como do acesso do excepcional ao mercado de trabalho. ção Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e outras 
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entidades congêneres oficiais ou particulares a re-alização de 
estatísticas especializada~ em educação e reabilitação de exce
pecionais, especialmente o censo dos cxcepecionais; 

XVII- exercer, de modo geral, todas as atividades julga
das necessárias para boa execução da política nacional de 
educação, reabilitação e defesa do excepcional. 

§ 1" Os órgãos partiCulares que receberem auxílio ou 
financiamento da Funase ficarão obrigados a reservar determi
nado número de vagas gratuitas. no respectivo estabeleci
mento, destinadas aos excepcionais sem recursos financeiros, 
as quais corresponderão à importância total do auxílio conce
dido ou à metae_da imprtância do financiamento, conforme 
o caso. 

§ 2~ Os estatutOS da Funase discriminarão os requisitos 
a preenhcer pelos interessados em obter auxüio, financiamen
to ou bolsas de estudo, pesquisa ou trabalho. assegurando 
preferência aos Estados, Distrito Federal e municíp"iOS-; quan
do criarem, nas respectivas esferas de competência, órgãos 
com as mesmas finalidades e atribuições da F_unase. 

§ 39 No desempenho de suas atribuiçõs, poderá a Funa
se requerer a intervenção ·do órgào competente do Ministério 
Público ou, na inércia, deÍltro do prazo de 10 (dez) dias, 
contados do recebimento da representação, ingre_ssar direta
mente, cm juízo, promovendo, junto à autoridade judiciária 
competente, as providências julgadas necessárias. 

§ 4~ Para os efeitos-do_§ 3\' deste artigO, agirá a Funase 
tendo em vista o seu conhecimento direto_dos_casos que exijam 
sua intervenção, ou provocada pelas entidades oficiais ou 
partiCUlares especializadas na-educação~ reabilitação e defesa 
do excepcional. 

Art. 6~ É vedado à FÕ.nas-ê: 
I- çriar órgãos próprios de pesquisa o-U:-de execução; 
II- aplicar seus recursos em projetes, programas, ou 

auxílios, financiamentos, bolsa-s ou atividades de qualquer na
tureza, que não se refiram à educação, reabilitação ou defesa 
do exepecional. 

Art. 1~ O montãilte dos recuros destinados anualm_e_nte 
pela Funase a órgão_s de_ um mesmo Estado da União ou 
do Distrito Federal não excederá a. 20% (vinte por cento) 
do total global previsto para esse fim. · 

Art. s~ Â Funase-éontàrá Com os seguintes órgãoS_:
! -Conselho Curador; 
II- Conselho ExecutiVO; 
III- Assessoria Técnico-Cii!ntüíCa-; ~-
IV -Procuradoria Jurídica. 
Art. 9" O Coilselho Curador será Constituído dOs se

guírttes membros: 
I -um representante cte cada um dos seguintes Ministé.: 

rios: Justiça, Educação e Desporto, Agricultura, Saúde, Tr3~ · 
balho, PreVidência Socjal e do.Bem-Estar Sod3.l; 

II- um represenante do Instituto Nacio'nal de Previdên
cia Social; 

III- um representante da Fundação TtfsUtutQ Nacional 
de Previdência Social; 

IV- um representnate da Fundação Instituto Brasileiro 
de Geograna·e·Estatística; '-- ·- -

V- um representante de cada uma dàs seguintes enti-
dades: · 

a) Seviço Nacional de Aprendizagem In.dustri~l; 
b) Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial; 
c) ServiÇO Social da Indústria; · 
d) Confederação Nacional da Indústria;· 

e) Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indús-
tria; 

O Confederação Naciorial do COmércio; 
g) Confederação Nacional dos Tra_Q_alhadores no Comér

cio; 
h) Confederação Nacional da Agricultura; 
i) Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agri-

cultura; 
j) Legião Brasileira de Assistencia; 
I) Federação Nacional das APAE; 
m) cinco representnates de entidades de âmbito nacional, 

especializadas na educação e reabilitação de _excepecionais, 
nestes incluídos obrigatoriamente um para cada uma das áreas 
indicadas no art. 19 desta lei. 

§ 1 ~ O Conselho Curador deliberará por maiorià, Ól_

bendo ao Presidente o voto de qualidade, em caso de empate. 
_§ 2° Para que o Conselh9 possa deliberar contra delibe

ração do Conselh_o Executivo será exigido quorum de dois 
terços. 

§ 3~ Salvo quando se tratar de matéria de seu interesse 
pessoal, os membros do Conselho Executivo participarão das 
reuniões. do Conselho Curador sem direito a voto~ 

Art. 10. O Presidente e Vice-Presidente da Funase se
rão designados pelo Presidente da República para um mandato 
de 3 (três) anos. 

§ 1 o Para efeito deste artigo, o Conselho Curador da 
Fundação escolherá, por maioria de votos, 3 (três) dos seus 
integrantes, submetendo-os à consideração do Presidente da 
República até 90 (noventa) dias antes do término do mandato 
da direção em exercício. - -

§ 2""' O p"rimeiro PreSidente da Funãse será norne3do -
livremente pelo Presidente da Repúblida, dentro do prazo 
de 15 (quinze) dias, a contar da publicação desta lei. 

§ 3~ O Presidente da Funase deverá providenciar no 
prazo de 30 (trinta) dias, a contar de sua posse, a inStalação 
dos Conselhos Curadqr e Ex~c~ti~o e submter o_ projeto dos 
Esta tudo~ _da Fundação à _aprovação do Presidente _da Repú
blica, dentro de 30 (trinta) dias a contar da instalação de 
tai~ Çonselhos. _ - · _ - -

Art. 11. São atribuições do _Presidente da· Funase, e,· 
na falta deste, do Vice-Presidente, aJém de outras que o 
Conselho Curador lhe conferir: 

_ _I_- representar a Fundação ou promover sua represen-
tação em Juízo ou fora dele; 

II- convocar o Conselho Curador; 
III -presidir as reuniões do Conselho Curador. 
Art. 12. Compete ao Conselho Curador: 

' ·x--:..:.:apY.õva-r- o pTójeio ~do_s -Estadutos da Funas_e; bem 
comO propor modlfiC3ÇõeS futuras, "jUlgadas necessárias; 

II - aprovar e modifiCar 6 Regimento Interno e resolver 
os casos omissos; 

III -determinar a orientação geral da FUJiase; 
IV- aprovar os _planos anuais _de ativídades, inclusive 

a proposta orçameiltária, elaborados pelo Conselho Exe.cu
tiVo, de acordO -corri a oriCntação geral da Fufiase; 

V:- julgar. em março de _cada ano. -as conia"s do ano 
anteriOr e ap:redà:r os~- relatóriOs apresentados pelo Conselho 
Executivo; · - - - - · -

VI- orientar a política pãtrimonial e financeira_ da fu-: 
nase; 

VII- deliberar sobre a remuneração dos servidores; 
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VIII- indicar, na forma do art. 33, item I, os assessores 
técnico-científicos, fiiãrido-lhes o riúmcro e a" respectiva retri
buição; 

IX- destituir o membro_ do Conselbo E;t~çutivo _que 
contrariar, por ates concretos, a orientação fixada em delibe-
ração oficial. ____ _ 

Art. -13. O COnSelho Executivo será constituído por 1 
(um) Diretor-Presidente e_ 4 (quatro) Diretores· oorieSpon-
dentes a cada uma das áreas indicadas no art. 19. . _ 

§ }9 Ao Diretor-Presidente cabe_a supervisão das fun
ções administrativas e finanéeiras·aa Funa_se e aos 4 (quatro) 
Diretores a supervisão_ das funções técniCas e_ científicas da 
respectiva área, sem prejuízo da competência comum aos 6 
(seis) membros do Conselho Executivo para apreciai'ém maté- -
ria administrativa, técnica, científica Ou finilricetra, na confor
midade do artigo seguinte. 

§ 2"' Os membros do Conselho Executivo ~rão escolhi
dos pelo Presidente da República em listas de 18 (dezoito) 
nomes, organizadas pelo Conselho Curador, na qual só pode
rão ser incluídos especialistas de reconhecido mérito em educa
ção e reabilitação de excepcionais, havendo obrigatoriamente 
3 (três) especiálistas para cada uma das áreas íl)dicadas no 
art. 19. de preferência com corilprov3da experiência em adrrii
nistração. 

§ 3"' As deliberações do Conselho Ex~cutivo ~~rão to- _ 
madas por maioria, cabendo ao Diretor-Presidente_ o voto 
de qualidade, em caso de empate. 

Art. 14. Compete ao Conselho Executivo: 
I- submeter à aprovação do Conselho Curador o pro

jeto_dos Estatutos da Funase; 
II - submeter à aprovação do Conselho Curaçlor .. o pro

jeto do Regimento IQ.temo, d_o _qual deverão constar: a estru
tura administrativa dã Funase, o regime- de trabalho e as atri
buições do pessoal, 

III - deliberar sobre_ os pedidos de conce.s..s.ão de auXJ.1jÇ>s, 
financiamentos e bolsas de acordo com _a orienta_ção geral 
traçada pelo Conselho_ Curador; 

IV- ouvir, obrigatoriamente, a Assessoria Técnico
CientífiCa sobre qualquer pedido de auxílio, financiairtentó 
ou bolsa; 

V- organizar o plano anual da Fundação e submetê-lo 
ao Conselho_ CJ.Irador; __ _ 

VI- organizar proposta orçamentária anual e subme
tê-la ao Consélho Curador; 

VII -contratar os servidores da Funase; 
VIII- propor ao Conselho Curador o plano de remune

ração dos servidores e de retribuição aos Asse~sores.Técniç:g-
CieritífiCos; -

IX- elaborar o relatórió a·riu8.1 das_:;;t.tividades da Funase; 
em especial díscriniiiiando todos os auxfiiOs, financütniêiitoS, 
e bolsas concedidas e os resultados das pesquisas e trabalhos 
realizados com a colaboração financeira da Fundação e provi
denciar a sua divulgação, após a aprovação do Conselho Cura
dor 

' X - publicar anualmen(e em três jornais d_e grande circu
lação de Estados diferentes do País o Balanço da Funase; 

XI -contratar os Assessores Titulares e designar os As
sessores ad boc. 

Parágrafo único. O Conselho Executivo dará à Asses
soria Técnico-Científica ciência _das decisões que digam respei
to aos casos por ela examinados. 

Art. 15. Bases aéreas a serem contempladas com auxí
lios, financiame"ritos ·e bolSas de estudo, pesquisa ou trabalho 

serão minuciosamente discriminadas. de forma a evitar duplo 
benefíCio a setorcs passívCis de se enquadrar em niais de uma 
classifiCação. 

Art. 16. Junto ao Conselho Executivo funcionará a 
Procuradoria Jurídica, cujo titular deverá ser advogado inscri
to há mais de 5 (cinco)_anos na Orderp__dos Adv9gados do 
Brasil, a quem competirá exercer funções de Consultor Jurí
dico e Procurador Judicial da Funase. -

Art. 17. A Assessoria Técnico-Científica, dirigida pelo 
Conselho ExecutivO-e COordenada pelo Diretor da área respec
tiva, será composta de duas Turmas: 

1-AsseSsoreS Títtilares, esColhidos pelo Conselho Exe
cutivo em regíão do País, sempre que possível uffi para cada 
área indicada no art. 19 dentre listas tríplices organiZadas 
pelo Conselho Curador e cuja- audiência será obrigatória nos 
pedidos de auxílio, financiamento ou bolsa correspondem à 
especialidade e territórios de que sejam tífU.lares; 

II-Assessores ad hoc livremente designados pelo Con
selho, para serem ouvidos. um ou mais, em cada pedido de 
au'!:íliO, financiamento ou bolsa. na qualidade de_ assessores 
complementares. especializados no tema objeto de pesquisa, 
estudo ou trabalho submetido à Funase. 

§ 19 Os Assessores ad hoc não s.erão empregados da 
Fundação. 

§ 2" A pessoa ou entidade que obtiver auxílio, financia~ 
menta ou bolsa da Funase, deverá prestar-lhe assessoramento, 
caso este seja solicitado. 

Art. 18. Compete _aos Assessores Técnico-Científicos: 
I- analisar os pedidos de auxílio, financiamento ou bolsa 

que lhe forem encaminhados pelo Conselho Executivo; --
. II- assessorar o Conselho Executivo; -

III- reunir-se periodicamente, por especialidades, me
diante convocação do Conselho Executivo, para prOmover 
o melhor entrosamento de suas atividades; 

IV- opinar sobre o que lhes foi" solicitado pelos Canse~ 
lho Curador e Executivo, bem como sugerir a tais órgãos, 
o que lhes parecer conveniente. 

Art. 19~ Constituirão iecurSos da FunaSe: 
I- dotações-orçamentáiias -qu·e lhe forem atribuídas pela 

União; 
II-produtos de créditos especiais abertos por lei; 
III - subenções, doações, legados e outras rendas que 

eventualmente receber; 
IV- renda da aplicação de bens patrimoniais; 
V - produtos da venda do material inservível ou de alie

nação de bens patrimoniais. 
Art. 20. A União destinará" obrigatoriamente à Funda

. ção dotação mínima de 0,1% (um décimo por cento) da impor
tância atribuída, em cada orçamento, aos programas de Assis
tência e Previdência, Satíde, Saneamento e Educação. 

Art. 21. A Funase gozará de imunidade tributária, nos 
termos da letra c, item III, do art. 19 da Constituição Federal. 

Parágrafo único. A isenção garantida pelo presente arti
go não inclui a contribuição para a Previdência Social. 

Art. 22. Na aquisição de bens ou na lavratura de escri
turas e outros atos e documentos sujeitos à tributação, a Funa
se entregará às demais partes contratantes comprovantes do 
montnate das respectivas operações, a fim de que possam 
exibi-los às autoridades fiscais~ dispensando-se de recolher 
os tributos respectivos. 

Art. 23. A Funase gozará dos seguintes privilégios: 
I- seus bens não serão passíveis de penhora, arresto, 

sequestro ou penhora; 
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II- são extensiVos às suas õbiigações, dívidaS-Ou enCar:-
gos passivos os praZOs de que goza a Fazenda NaciOnã.i; 

III -poderá adquirir, por-compra ou permuta, bens de 
órgãos públicos, de qualuqer natureza, independentemente 
de hasta pública ou concorrênCia; - -

IV -ser-lhe-á assegurada a via executiva fiscal da União, 
sendo-lhe garantido processo especial na cobrança de seus 
créditos e regime de custas idêntico ao da UniãÕ; - -

V- seus representantes gozarão dos privilégios e prazos 
atribuídos aos procuradores da Uníão; ·- -

VI- as certidões, cópias autenticadas, ofícios e· todos 
os atos dela emendados terão fé pública; -- -

VII- as dotações orçamentárias da Fundação serão de 
empenho automático independendo de_ quaisquer formalida
des a entrega das respectivas importâncias; 

VIII- a utilização das dotações orçamentárias atribuídas 
à Funase não poderá sofrer qualquer reStrição total ou parciãl 
por decreto, independendo de liberação em quaisquer hipó
teses. 

Art. 25. A Funase ·goZará de facilidades para a impor
tação dos equipamentos de laboratórios, publícações, riúite
riais científicos e didátiCOS -de qualquer natureza, para sua 
própria utilização ou para os órgãos especializados em educa
ção e reabilitação de excepcionais, ficandowJhe assegUrada Co
bertura cambial, prioritária e automática, à taxa mais favorável 
de câmbio. 

Art. 26. As escrituras imobiliárias··e-m Que fof -parte a 
Funase serão registradas em 5 (cinco) dias_ pelos oficiaiS de 
registro de imóveis, independentemente de quaisquer forma~ 
lidades. 

Art. 27. A Funase terá sempre o foro· da União, gozan
do de todas as 
suas prerrogativas processuais, só podendo ser demandada 
nos foro_s das capitais. 

Art. 28. A Funase prestará contas ao Tribunal de Con~ 
tas da União através do Ministério da Saúde. 

Art. 29. A Funase somente poderá manter depósitOs 
bancários, em ca:ráter permanente, no Banco do Brasil ou, 
nos locais em que não haja agência deste, sempre que: possível 
em estabelecimentos oficiais bancários ou caixas económicas. 

Art. 3Q. A Funase poderá criar regionais para contato 
direto com os órgãos e pessoas interessados e mediação entre 
estes e a sede. 

Parágrafo único. - A Funase p·octerá designar delegados 
para exercício das atribuições próprias dos escritórios. quando 
a localidade ou região não comportar a instalação de escrtório. 

Art. 31. A Funase gozará, em qualquer meio de transw 
porte, das facilidades e prerrogativas que à União são conce~ 
didas. 

Art. _32. As dotações orçamentáriaS e~os créditos desti
nados à Funase serão con-siderados registrados pelo Tribunal 
de Contas automatka.'rnéri'tê élistribuídos os- respectivos récur
sos ao Tesouro Nacional, que os depositará no Banco do 
Brasil à disposíção- do Presidente da Fundação Nacional de 
AssiStência ao Excepcional. · - -·-· · 

Art. 33~ Em caso de dissolução, os bens da Funase re
verterão ao patrimônio da União. 

Art. 34. Os estatutos da Fii.nase estabelecerão o man
dato dos membros dos Conselhos Curador e-Executivo·, bem 
como a forma de escolha __ de seus presidentes, assegura'ndo. 
ainda, a renovação an1,1al de 113 (um terço) dos integrantes 
dos aludidos conselhos.' -

Art. 35. Em todas as unidades sanitárias, maternidades 
e postos de saúde oficiais será obrigatório a prática da reação 
com cloreto férrico (teste da fralda), na urina dos recém~ 
nascidos e crianças menores Qe três anos, para pesquisa fenil~ 
cetonúria e correção conseqüente da ã.lteração metabólica ve
rificada. 

Parágrafo único. O Ministério_da Saúde baixará instru
ções para execução do dispo to neste artigo. 

Art. 36. -Os órgãos de saúde, federais, estaduais e muni- · 
dpats promoverao~ca:mparihàs SiStiúnátiCãS de-prevenÇão con
tra a d~fici§~cia me_rital, esclarecend9' esp_e:ci~_hp.ente a necessi
dade da realização de exames, tratamento e orientação das 
gestantes, de forma a afa~tai- as· cãusaS de deficiênci_a mental. 

P<trágrafo lfnicõ. O díS_f.ostõ 11este artigO aplica-se, igual
mente, às medidas de preVenção contrã. as demais deficiências. 

Art. 37. Esta lei -en~r_~--~!!_1- vigor-na data de sua publi-
cação. 

Art. 38. Revogam-se as~ disp_osfçõ~ e~ contrário. 
~ , ·-JUStificaÇão· 

De há muito vimos fonnulando proj_eto's com o objetivo 
de propiciar uma vida de mais qualidade às pessoas portadoras 
de deficiêncíiL Em 1970, apresentamos o Projeto de Lei do 
Senado n9 124, que mereceu substitutivo do saudoso Presi
aintéT~üfcrédo Neves, ria-ConlissãO cte CoitstituiçãO e Justiça, 
quando S. E:xl cumpria mandato nesta Casa Legislativa. 

· Irifelizmente, à-propoSiÇãO foi" arquiVada em 1981. 
Já em 1985, sob a forma do Projeto de Lei do Senac:;lo 

n"'181, voltamos a defender os interesses dessas pessoas menos 
favorecidas pela sua constituição particular. Semelhantemente 
à Of!Ortunidade anteriOr, á nOssa· pr'opósta !lãó alca-nçou êxito. 

Nos últimos anos, vêm sendo encaminhadas, em número 
significativo, propostas de nobres companheiros do Senado 
Federal e da Câmara dos Deputados que resultam de nossa
preOCupação comum quanto à d~fesa dos direitos das pessoas 
portadoras de deficiência. - - -

-Ao serem exilmínadaS ta-iS--propostas; verificanl-os que 
são muitOs os aspectos aboid3.d0s, peicebendo~se Uma nítida 
preferência dos nobres proponentes por resolver certas dificul
dades_dos excepcionais, ütis· ·cOmo o acessO aos logradouros 
públicos, a obtenção de einprego e- ascensão profissional, a 
aquisiçãO ·de veíCUlos especiais ou ·aparelhoS loComotores, a 
p~rticipação na Vida comunitária- em vários aspectos: - --

Diante da constatação de que a proteÇãO aos excepcionais 
faz parte de um ideal coletivo, julgariios necessária, urgente, 
a criação de um organismo que possa dedicar-se exclusiva
mente ao trato de tão ampla e variada problemática. -Acredi
tamos que só com a instituição de uma entidade própria as
medidas práticas_ a serem adotadas teriam sust~ntação. 

Poderwse-ia objetar, no tocante à autoriZaçãe, qtie tal 
diploma legal não obrl.ga o Executivo 3 tomar as medidas 
preco-nizadas no_ Projeto. Conhecendo-se, porém, o interesse 
que tem a atual Administração Federal em solucionar questões
de interesse social, esperamos que, transformada em lei, nossa 
proposta forneça o caminho seguro a ser trilhado por aquele 
Poder. 

· q>nt!i!flO~ .. como ~~~ a .. crfaÇ~ó .. ~a. f~-q.cfação ,d_e, Assis
tência ao Excepcional- FUN A$13, pOIS nossa iniciativa h ave
rá de prosperar, transformando-se, brevemente, em estatuto 
legal. 

Sala das .Sessões, de 22 de marÇQ ·de 1993. ~ Senador 
Nelson Carneiro. 
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Os pr<ijetos 
lidos serão publicados e remetidos às comissões competentes. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1"' 
Secretário. - · 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 262, DE 1993 

Nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento I_nterno, 
requeiro licença para me afastar dos trabalhos da Casa, dia 
22 de março corrente, a fim de participar de debates. sobre 
o plebiscito de 21 de __ abril vindouro, às 10 horas no Centro 
de Ciências Sociais- Aplicadas na UFPE, em Recife-Pernam
buco, e às 18 horas no Clube Militar, no Rio de Janeiro 
- RJ, conforme convites em anexo. 

Sala das Sessões, 22 de março de 1993. --Sen_aó,or Marco 
Maciel. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
CENTRO DE CIÉNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

DIRETÓRIO ACADÉMICO.HIGINO BARBOSA LIMA 
OFÍCIO/DA n• 23 

Recife, 17 de março de 1993 
DO: Diretórió Acadêmico do Curso de AdministraÇáoiUFPE 
AO: Senador Marco Maciel 

O Difétófid ACã~êffiico do ~urso __ de Adrp.inistração da 
Universid_ade. Federal de Pernambuco, em nome dos estudan
tes~ tem a honra d_e cOnVidar Vossa Senhoria para participar 
de um debate sobre síStenia -de governo. Tal evento tem por 
finalidade esclarecer a classe estudantil universitária em sua 
opção no plebiscito de 21 de abril. .· . · , · 

O evento será reã.liz3do P9.1)..~dit9Jj9,qo_ Cei:Itro_ 9e,Cjç~:. 
cias Saciai~ Aplicadas 'da UFPE, às 10 (dez) horas. do dia 
22 de março. .. . . . . . · 

Vale salientar que tambéffi foram convidados para· o deba
te .os Deputados Federais Feiriando Lira e Gustavo Kra1,1se. 

Na certeza de vossa valiosa participação, aproVeitamos_ 
para reiterar nossos sentimentos de estima e apreço. 

Atenciosamerite~ Pierre Lucena, Presidente do Dlretório 
AcadêmiCO de AdminiSfraçãd. · '-' · · 

CLUBE MILITAR, 
DEP. CULTURAL.. . . . . 

Avenida Rio Branço,-251 20,0.40,-,-- Rio <je Janeiro -RJ 
Ofício n' 2192 

Rio de Janeiro, 11 de fevereiro· de 1993 
Do: Presidente do ClUbe Militar 
Ao: Exm'9 St. senador Marco Maciel 
Assunto_:_ Con.Yi~e para -profe-rir palestra · 

Prezado Senhor, -
O CLUBE MILITAR, dentro de sl.lafinalidade específica 

na área cultural, procura contribuir par~ que, à opinião pública 
esclarecida e responsável do País, cheguem conhecimentos 
exatos e informaçõt.s corr!!tas sobre os assuntos na_çjo.nªi.s .d~çi
sivos para nosso_ desenvolvimento -~conómicQ_e_soci~l. 

Através de nosso .ciclo de palestras programado para o 
corrente ano, consta inicialmente o tema "Formas e Sistemas 
de Governo", tendo em vista o plebiscito a ser realizado em 
21 de abril próximo.. . . . 

Dentro desta idéia, e -de açordO com entendimentos já 
estabelecidos com' y. E_x~, t_enho a honra _qe convidá-lo_ para 
proferir uma palestra -sObre o tema ''Sistema" de Governo: 
Presidencialismo", no dia 15 de març.o próximo, às 18 horas 
no Salão NobredQ.Qube Mjlitar- Av. Rio Branco n~ 251/59 

andar. 

Desde já, agradecendo a atenção a nós dispensada, apre
sentamos a V. Ex~ os sincero's prõtistos de estima e admiração. 

Atenciosamente, Gen. Bda R/1 Nilton de Albuquerque 
~r_queira, Presidente do Clube Militar. 

O SR. PRESIDJ;:_JIITE (Chagas Rodrigues) -9 requeri
mento lido será oportunamente vota.do, tendo em vista a me~ 
xistência de. quorum. 

-Há oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Francisco Rollem
berg. 

O SR. FRANCISCO. ROLLEMBERG (PFL-SE. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, pretendo comentar nesta tarde, en 
passant, alguns assuntos que têm sido motivo de minhas preo
cupações nos últimos dias. Daí por que fujo, neste instante, 
de um pro~unciamento estruturado com princípio, meio e 
fim, para discutir, em forma de um pot-pourri, alguns peque
nos temas. 

Sr. Presidente, sexta-feira passada, recebi do agreste da 
Bihia, da cidade de Coronel João Sá," telefonema denunciando 
um fato da maior importância p·ara· aQUela região e para o 
meu Estado - Sergipe - como um todo. E preciso que 
eu faça um parêntese paii explicar melhor o que pretendo 
dizei. Na ép-oca da Assembléia_ Nacional Constituinte -_ 0: 
Governador do Es.tado era o Sr. WalÇ.ir Pires-_,~ D~t:JA, 
atfãvés de seus engenheiros, fez Chegar a este Senador uma 
denl.ínci3. de que a cidade de Jeiemóabo, por seu prefeito, 
estava instalando um serviÇo de esgotos sanitários -como parte 
de s_eu saneamento básico-_:. t.rabalho do.s mais louváveis que 
merece de ~ós todos os encôm.iÓs. Mas, Sr. Presidente.1 Preten~ 
dia o prefeito drenar todo o re.síd.uo para o rio Vaza-Barris~ 
que percorre uma área razoavelmente grande do Estado da 
Bahia - uma área contestada - e atravessa. na posição 
leste/oeste e oeste/leste, o Estado de. Sergipe. 

Naquela oportunidade, fizemos contato com o prefeito 
e. os. Governadores_ dos Estados._d<,l B_a.hia e Sergipe, pedindo 
providências. A solução encontr<}.da. foi a c9nstrução. de. -l}ma 
lagoa de concentração e de depuração, e o rio Vaza-BarriS 
e o. Estado de _Sergipe se vix:am a salvo dessas .impurezas, 
já que às margens daquele rio vive uma população conside-
niYele que dele tira o seu sustento. - · . 

A denúncia de s_e,çta-feira, Sr. Presidente, tem ~.~:ma gravi
dade maior. O Hospital de Jeremoabo, centro de referência 
de tratamento do cólera na região sertaneja da Bahia, está 
jogando no rio Vaza-Barris as excretas; os resíduos, o material 
hospitalar sem a devida esterilização. .. -

Ora, Sr. Presidente, se as cidades de Coronel João Sá, 
e Pedro Alexandre, se os vilarejos daquela região, se a própria 
Jeremoabo já se tornam um pequeno núcleo de proliferação 
do cólera, irriagi:Oe, Sr. Presidente, Srs. Sena4ores, o que 
vai ocorrer em todo o traje to do rio até dese_mbocar no Oceano 
Atlântico. 

O sertão daQuela região vai ficar coni. o vibrião do _cólera 
incontrolável para aqueles que fazem uso de suas águas; o 
Está.do de Sergipe vai ser contaminado, transversalmente, les
te/oeste. Diante do quadro, comecei a tomar alguma provi~ 
dência a respeito do assunto. 

Hoje, pela manhã, dei uma entrevista a um dos programas 
mais.ouvidos do meu Estado. alertando~ população de minha 
terra acerca do. perigo-~ bem como o Sr. Governador e a Secre
~aria de Saúde, que decidiram monitorizar aquele rio. 
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Devo fazer contacto com o Govern-ador do Estado da 
Bahia e comunicar o fato ao Sr. Ministro da Saúde. 

Sr. Presidente, se isso está realmente ocorrendo, espero 
que não ocorra mais. Aquela região já vem sofrendo o flagelo 
da seca, onde crianças morrem de fome, de desidratação, 
de infecção intestihal das mais diversas. Se a ela se junta 
a cólera, será urna dizimação, um genoCídio que se vai praticai 
pela desídia daqueles que deveriam zelar pela saúde pública. 

O segundo assunto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, diz 
respeito a um tema que j_á tive oportunidade de trazer a esta 
Casa: a propagand:ã Oo plf:DiScito. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, parece que os homens 
públicos não querem mostrar a sua cara ao povo· brasileiro. 
Surge oportunidade excepcional de se permitir que as Lide
ranças· ocupem os horários nobres na televisão, que discutam 
com tranqüilidade, com profundidade, com sabedoria, formas 
e sistemas de governo: presidencialismo ou parlamentarismo, 
monarquia ou repUblica. DeiXei de assistir a esses-programas, 
mas, num fim-de-semana, em casa, acaba-se participando de
les. 

Tive o dissabor, Sr. Presidente, Srs. Senadores, de assistir 
a uma cena insólita na televisão: uma cidadã diz: "Vejam 
o que é o presidencialismo. Nestes pacotes aqui estão "n" 
projetas, entre os quais o do Código Civil Brasileiro, qué 
nãu- foi votado, embora esteja há quase 20 anos na Câmara
dos Deputados; e não será votado tão cedo; ninguém sabe 
quando. Sabem por que, meus senhores? Porque estamos 
vivendo num regime presidencialista. Os Srs. DepUtados elei
tos - aparece um Deputado roncando - têm quatro anos 
de mandato e, então, podem_dormir nas suas cadeiras. ~e 
estivéSS:emos no sistema partamentariSt3,cles teriam que mos
trar serviço, porque o Congre·ssõ Nacional poderia--ser dissol
vido, e Deputado preguiçoso não gosta de eleição;-nâo gostan
do de eleição, ele trabalharia para ver o seu mandato chegar 
até o fim e se reeleger, se fosSe o caso". - _ _ _ __ _ 

Em suma, estamos assistindo a uma briga esquisíta. No 
Nordeste, chamamos de briga de foice. São os presidencialistas 
-corrente a que me filio - que atacam, de maneira desele
gante, os parlamentaristas; são os parlamentaristas que USam 
argumentos desse tipo. 

Ora, Sr. Presidente, confesso o meu desencanto e estou 
propenso a não ir votar no plebiscito de 2:!__de -ªbril, porque 
esse plebiscito não tem razão de ser. Foi mU.itCi-iriãfiióofdado 
na televisão e coloca-nos em situação ruim. E por que-vamos 
convalidar esse tipo de ação política não engrandecedora, 
e sim desmoralizadora para-todos nós? 

O Sr. Epitácio Cafeteira -Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG -:ouÇo V. EX' 
com prazer. 

O Sr. Epitácio Cafeteira - QUero· congratular-me com 
V. Ex• pela colocação que faz no que tange a esse plebiscito, 
que não foi pedido por ninguém. Ninguém foi às ruas pedir 
coisa alguma. Quando o povo quer, pinta a cara e pede; 
mais do que pede, exige. No caso do impeachment do Presi~ 
dente Collor - note bem, Senador Francisco Rollemberg 
-a únicã. passeata qüe háo teve muita gente foi a provocada 
por um partido político. O povo·, _quando não se tratava de 
partido político, saía em qua:ittidade à rua para dar a demons
tração do que queria. Na realidade, essa antecipação do plebis
cito foi mal conduzida. Tenho reiterado: o -povu e-stá procu
rando emprego; está procurando uma vaga -·no ·colégio para 

matricular o filho; está procurando uma cama no hospital 
para abrigar o doente; está procurando um lugar onde encon
trar comida mais barata. De repente, o plebiscito lhe é-üripos
to. E o mais interessante é que as correntes parlamentaristas, 
quando atacam o Congresso Nacional, dizem que o Parla~ 
menfO Presidencialista é o culpado das mazelas. É como se 

- os presidencialistas fossem culpados até por serem parlamen-
tares. A forma agressiva como tem sido tratado esse assunto 
é triste para todos nós. Estamos, de certa fo_rma, autoflage
lando-nos. O povo sabe o que quer e vai votar dentro do 
que quer. Os parlamentares apresentam na televisão, quase 
sempre, falas que não engrandecem os seus currículos. tam
pouCo poupam a atuaç·ão de seus colegas de parlamento. -v. 
Ex' está com toda razão, mas nã"o vou deixar de votar; vou 
fazê-lo. Sinto O mesmo desejO do povo das ruas. Teº_l!.o_ o 
direito de votar certo ou errado. Passamos mais de vinte e 
cinco-ano~ sem ~ótar para Presidente _da R"epública. Votamos 
uma vez errado e, em função disso, querem que não haja 
mais eleição-direta. Votamos errado, mas demos a volta por 
cima. Tiramos um corrupto da presidência e pusemos lá um 
homem de bem, um homem sério como Itamar Franco, que 
vem lutando para ver se consegue restaurar este País. Está 
restaurando, com toda certeza. a credibilidade do Governo. 
Vou votar no dia 21 e vou votar como V. EX" pelo direito 
de continuar escolhendo quem vai governar. Parabéns a V. 
Ex~ 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG- Eminente Sena
dor Epitácio Cafeteira, vê V._ E r o que se passa na vida 
pública do País no momento atual e o que se passou no período 
da Constituinte. Quando elaboramos a Carta Magna, não 
partimos sequer de um documento preestabelecido, uma espé
cie de espinha dorsal, para depois ser feita uma segmentação 
por intermédio de __seus mcembros. elaborando-s_e u_ma_e_s_trutura 
mais densa, mais abrangente_que pudesse ser chamada Consti-
tuição. · . __ ·- . . . 

Esta Casa ficou cheia: íridiQs,"lloffios~exiiaiS, ffienores~ 
deficientes, homens do camPo~ -homens da cidade, profes
sores, magistrados, rn~dicC?s.,Em suma,_nunca se viu corpora
tiv_ís~o tão grande a pressionar e a querer criar, dentro da 
estrutura constitucional, um capítulo à parte e que, se tivesse 
sido obedecido, nossa Constituição só pOderiã ser consultada 
por computador, haja vista o número de volumes e de capítulos 
que nela seriam inseridos. __ _ 

V. Ex~ disse-o bem, há pouco, ãntes de começar· esse 
pronunciamento, que o Congres-so Nacional perdeu um tempo 
enorme. Antes de se começar a fazer uma ConstitUiÇão, deVer
se-ia ter perguntado a respeito do sisteil_la;:, 4af<;>J;ma de 
governo piara "elaóõrar uma Constituição. V. Ex~ me falou 
há poucos instantes acerca desse enfoque não abordado naque
la o~siâo. Não tivemos essa preocupação, e os companheiros 
parl~mentarlstas. no afã de que se partisse para o parlamen
tarismo, começaràm a tritbalhar numa Constituição parlamen
tarista. E o que temos hoje - desculpe o termo que vou 
usar --é urna Constituição hermafrodita. Não é uma coisa 
nem outra. Não é uma COnstituíÇã"o pal-laiitentaD.sta -neni -é 
uma Constituição presidencialista. __ 

MarcainoS a revisão constitucional a partir do quinto ano 
de vigência e antecipamos o" plebiscito. Isso faz lembrar os 
períodos que se seguiram a 1964 - eu era parlamentar e 
V. Ex~ também-, quando foram criadas as eleições bianuais. 
Em suma, criava-se uma série de artifícios para qUê nós, políti
cos, ficássemos ocupadOs fazendo política e não cuidássemos --
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dos interesses maiores nacionais. Quanâo s:e chegaVa a esta 
Casa, gastavawse praticamente um ano montando uma estru
tura de trabalho, c já no ano seguinte participava-se de novas 
eleições; ao término das eleições, exauridos, começava-se a 
estruturar outra .eleição. :éramos meros_ fazedores de eleições 
e nunca parlamentares com tempo para trabalhar, estudar, 
entender os problemas nacionais. -

E ã.gora, o que estamos fazendo, Sr.-Presidente, Srs. 
Senadores? Jogand9 plebiscito, jogandQ revisão constitucio
nal. Para quê? Para que percamos um tempo enorme, enquan
to a seca, o cólera e a fome estão por aí; os conflitos_ sociais 
crescem a todo instante, a toda bQr.a, e a saúde está abando
nada. Isso é brincar demais com o povo do Brasil. 

O Sr. Amir Lando -Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBER,G- Concedo o apar
te ao nobre Senador. 

O Sr. Amir Lando - Nobre orador Francisco Rollem
berg, é evidente que te:mos pontos de vista diversos. Res~ito 
as poSiçõeS de V. Ex~. mas gostaria de agregar alguns aspect~s 
que me parecem impOrtantes. Concordo plenamente com V. 
Ex~ quando falá que o País está ãs vOltas com graveS proble
mas, fome, seca no Nordeste e outros. Mas, neste País, faz-se 
discurso sobre a fome que, muitas vezes, é o" discurso do 
apetite. Na verdade, dentro desta Casa, talvez seja difícil 
imaginar o que seja a fome. Mas o povo do Nordeste, o 
povo que realmente sente a falta da comida a .cad;i dia e 
sente que a vida lhe escapa pela ausência de energias, esse 
povo sabe dizer da fome. Concordo com V. Ex': temqs graves 
problemas. O Governo Itamar_quer resolver o problema da 
fome, mas não resolve o problema da merenda escolar. Ora, 
mais uma vez, é um discurso vazio, que fala_ de programas, 
de projetas, mas nada se concretiza. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG --Senador Amir 
Latido, até o programa do leite, V. Ex• sabe ~ue não ex~ste. 

O Sr. Amir Lando- Exatamente. Poder(amos_passar 
dias e noites dis-cutindo e veríamóS a grande dicotomia entre 
o discurso e a ação. Este-e um ãS(Je.CfOfático, e eu sou homenl 
dos_fatos. Ainda ontem, percorria grande parte do rne_u ESta
do, dirigiri.do um veículo, atravessando atoleiros; perdendo 
horas e horas parado. e eu me perguntava -cornO se escoaria 
a produção do meu Estado de Rondônia, quando eu não 
conseguia me deslocar de urna cidade para outra no meu 
carro, vazio e Sem problema algum. É exatamente esta triste 
realidade, este mund_o _ _factual, concreto, que choca_com o 
discurso abstrato, falacioso, que se faz sobretudo nos c;írculQS 
oficiais. Mas vamos descer deste mundo real e, neste particu
lar, nós nos daremos as mãos e vamos formar uma brigada· 
contra este estado de coisas que merece o nosso trabalho, 
a nossa reflexão, mas sobretudo a nossa ação._E pouco pode
mos fazer, porque cabe ao Poder Executivo, única e exclusiva
mente, realizar obras e resolver as questões fáticãs -no seio 
da sociedade. Aqui estamos ditando normas, disposições, pa
lavras ao vento, notas para os arquivos e nada mais do que 
isso. Nós semeamos no deserto, porque os no_sso~r Anais não 
passam de um imenso deserto, um desaguadouro .de todas 
as nossas - por que não dizer? - angústias, sonhos e até 
fantasias: Mas é aí que se sepulta tudo, e n_ão temos como 
chegar ao Poder ExecutivO e dar o passo inicial em direção 
à solução dos graves problemas do País. Cita_mos apenas alguns 
deles, como V. Ex• bem disse. Eu destacaria um ponto de_ssa 

questão, sobretudo o sistema de governo. Se pudéssemos
o Poder Legis:Iativo - escolher um Primeiro-Ministro, com 
asSento no Parlamento, um homem aproximado da sociedade 
(porque o Parlamento é sobretudo _a_ Nação representada, 
é a Nação em assembléia e tem, sobretudo, ouvidos, porque 
um colegiado tão numeroso é capaz de conhecer o mundo 
real do País, as situações concretas), eu êntenderia, com base 
em Um ponto que me parece fundamental, que esse Primeiro
Min-iSttb, com assento no Parlamento, estaria ao menos ao 
alcance do dedo em riste para jogar na face desse parlamento 
os problemas deste País. Isso_ não .ocorre com o_ Presidente 
da República porque. majestãticamente, ele se encastela no 
palácio, e lá a audiência é concedida; lá, por que não dizer, 
há subserviência respeitosa. Este me parece -üm dos aspectos 
mais importantes. Claro que podemos dizer que a propaganda 
é fraca, é pobre, é despida de inteligência. As propagandas 
sã,o agressões sem sentido. Estou fazendo um discurso no 
discurso de V. Ex~ 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG ,-,Muito me honra 
V. Ex• 

- O Sr. Amir Laodo - Eu vou concluir. nobre Senador 
Frinclsco Rollemberg; a bondade de V. Ex~ é grande para 
suportar a extensão do meu aparte. Neste particular, nós nos 
afinamos e tocamos os mesmos acordes. Agora, é um embuste 
dizer-se, como se diz, que não- haverá eleição direta para 
Presidente da República. Haverá um primeiro-ministro, por
que o sistema de governo é d,iferente, mas a eleição será 
direta. E essas mentiras - fenho --refletido profundamente 
durante a minha vida - , as pessoas têm facilidade para 
acreditar nelas_ e refutar a verdade_. Parece uma questão ingê
nua, mas há, realmente, uma facilidade para se acreditar em 
cem mentiras e se refutar uma veidade cristalina. A verdade, 
para mim, parece sedutora e atraente, mas para os outros 
parece que a mentira é que é sedutora, atraente e agradável. 
A v_erdad.e sempre tem_ o tom_ do reaL A verdade_ é _crua 
e nua, é doída. A mentira é graciosa, é tentadora. O .. que 
se v~rifica nestã campanha é a montagem de uma porção 
de:falácias, de mentiras, de ewbustes _e de .engodos; e isso 
está_funciOnando. O impeachment foi obra deste_ Parlamento. 
MOdésfia à paáe~ -tive um papel preponderante ria fase- iniCial 
da CPI, porque estava em minhas mãos definir uma série 
de.aSpé'ctos, para oS quais tive a cofaboração de tOdos -quantos 
participaram. Mas, como juiz de instrução tive,_ao menos, 
funções jurisdicionais importantes em que procurei me haver 
cOm dedicação e esforço. O Unpeachment não foi fâcil como 
titar o quadro da parede. Só eu sei o quanto· sofri. Só eu 
sei -o tamanho das pressões. Só _eu sei o quanto foi necessário 
de coragem, ao menos de destemor, de arriscar, numa única 
parada, tudo o que tiveSse Conquistado até aquela hora, para 
dizer "este é o quadro real". Enfim, sou parlamentarista, 
porque acredito. que o primeiro-rriiriistro •. cori:f ass_ento no 
Parlamento, aõ menos estará ao alcance do nosso dedo em 
riste. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG- Enúnente Sena
do_r_Amir Lando, V. Ex• ocupou um espaço que só fe:z;_e_nrique
cer o_meu pronunciamento, inclusive com conceituàções filo
sóficAs- e aquela .eterna pergunta "o que é a verdade e o que 
é a meritira?"~_&l! _9-iria que a verda4e, que é_ o retrato de 
um ro.()mento dado, tem característica de atidez, de .agr~ss~
vidade; e a mentira, às vezes,-é a verdade que gostamos de 
ouvir. Mente-!;<! para convencer. Aquele que mente é mais 
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aceito às vezes é niais ãcreditado, porque a sua verdade é 
flexív~l. moldável, atinge aquilo que esperamos que seja. 

Senador Amir Lando, disse V. Ex\ no início do seu apar
te, que eu era u~_ homem eminentemente ~ático. E o sou. 
Sou somente fátiCo. Guardo os meus filosofais para os meus 
momentos de devaneios, de angústia, quando tenho as minhas 
elaborações mentais, minhas perquirições. . 

Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, nobre Senador Amu 
Lando, o parlamentarismo tem essas vantagens que V. E~· 
diz, mas o ·presidencialismo também as tem. Melhor sena 
se tivéssemos partidos mais consolidados, com program~s a 
serem cumpridos mesmo, porque todos os nossos paytidos 
têm programas que-só funcionam para pregação pré-e_leitoral. 
Não conheço ninguém aqui entre os Senhores, mclumdo-me 
também, que depois venha a esta Casa fazer a defesa e que 
trabalhe dentro do seu programa partidário, o que, de certa 
forma, nos esvazia a todos, porque o programa é 1.!-ma plata
forma, mas não é um compromisso de acompanhamento diu
turno do partido. 

Ora se somos de um partido que dá sustentação ao Go
verno e ~e elegemos o Presidente da Rep~blica, é evidente 
que temos condições de exigir desse Presidente que faça o 
acompanhamento, o desdobramento, para que se cumpra 
aquilo que o partido e o_ parlam~n~ar prometeram nas pra?~s 
públicas. Assim, teríamos_ co_ndtçoes de pro~urá:lo e extgu 
com dedo em riste, e não com a doce subserviência- como 
diz V. Ex• - do momento que ora vivemos, quando pí()~~
ramos uma audiência e nem sempre conseguim-os com a facili
dade e oportunidade necessárias. 

Mister se faz que nós, presidencialistas, lutemos para 
construir um partido forte, elejamos homens das nossas agre
miações comprometidos com as nossas idéias e com os nossos 
pensamentos, que possam ir para lá atrelados a esses compro
missos, levando-nos, em opportuno tempore, a fazer a cobran
ça daquele programa partidário. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, teria mais alguns temas 
para abordar nesta tarde, ~ por isso di~se_ que meu di~urso 
não estava estruturat:lo; sena uma espécie de pot-pourn_. Mas, 
quero terminar este pronunc~ament?, lendo um artigo ~~ito 
interessante, publicado ontem pelo JOrn.<!l Zero Hora,edtgido 
pelo Ministro Paulo Brossard e que contém as mesmas perple
xidades apresentadas pelo orador que lhes fala neste moin:_e_n
to. Diz S. Ex•: 

"Até agora, nenhum homem público expós, seja 
pelo rádio, seja pela televisão, os seus pontos de vista 
sobre as formas de governo ou sobre os sistemas de 
governo. ( ... ) Além disso, confesso ter ficado chocado 
com o emprego desses maravilhosos e incomparáveis 
instrumentos de comunicação social para o ataque sist~--
mático e tendencioso ao Congresso Nãciorial. -

É inacreditável que uma instituição nacional como 
o Congresso.seja apresentada 'como_"yalliacõuto de _ré-_ 
probos reacionários, sempre cõntrá-rios aos interesses 
do povo e à sua vontade~ corr~o se ele não fosse eleito 
pelo próprio povo. Isto quando está em debate ~ mo
narquia e a república, o parlamentarismo e o pr~stden
cialismo." 

Sr. Presidente, encerro aqui, mas fico no aguardo_ de_ 
voltar a esta tribuna para continuar o meu pot-pourri,_ pois 
hoje não me foi possível fazê-lo, haja vista a exigüidade do 
tempo. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG - Ouço V. Ex• 
com prazer. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Há poucos dias, pronunciei-me 
desta tribuna com um ponto de vista que guarda relação com 
o de V. Ex• nesta tarde. Eu dizia que, Se os membros do 
Congresso Nacional perceberem que, efetivamente, esse ple
biscito está sendo prematuro- ainda que haja enorme dificul
dade para isso, na medida em que q'!-alquer alteração signifi
caria. no mínimo, duas votações em ambas as Casas - eles 
concord<!(ão com a minha sugestão para que seja adiado para 
o ano 2000, ou para daqui a aproximadaf!Iente dois mandatos 
presidenciaiS. Assim, a Nação poderia fazer a sua e~col~a 
de forma mais definitiva e madura. após uma expenência 
mais prolongada com o regime presi<:fencialista,_ através de 
eleição direta em dois turnos, onde a mterfe~êncta do poder 
económico pudesse ser inibida e garantindo-se aos candidatos 
e aos partidos políticos o acesso aos meios de comunicação 
para poderem expor as suas principais ·mensagei_JS. Portanto, 
Coriló V. E"'• também avaliou em seu pronunciamento que 
ess_e plebiscito estaria fora de hora, quero somar e_sta opiniã~, 
que sei não é a de todos. Mas, se porventura surgir um moVI
mento maior nessa direção, eu sugeriria às Frentes Parlamen
tarista, Presidencialista, Monárquica e Republicana a idéia 
de se postergar. bem para frente, esse plebiscito. Muito obri
gado. 

O SR- FRANCISCO ROLLEMBERG -Senador Eduar
do Suplicy, falo, nesta tarde, como membro do Senado da 
República, mas falo em meu nome, e não no do meu Partido. 
Assim, se houver um movimento nesse sentido, tenho certeza 
de que dois Senadores estarão aqui para apoiar o adiamento 
do plebiscito: V. Ex• e eu próprio. Nisso marcharemos irmana
dos. Muito obrigado, nobre Senador Eduardo Suplicy. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Durante o disc~rso do Sr. Francisco Rollemberg, 
o sr. Chai"as Rodrigues, 111 Vice-Presidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Garibaldi 
Alves Filho. -

O SR- PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Pedro Teixeira. 

O SR- PEDRO TEIXEIRA (PP-DF. Pronuncia o seguinte 
discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, o nobre Senador que me antecedeu, ilu~tre represen
tante de Sergipe, Francisco Rollemberg, estud~oso d~ todas 
as matérias, fez o que se chamou de pot-pourn das c~rcuns
tândas políticas, em que foi muitO be~ ap:3rteado, ~ntre ou
tros, pelos Senadores Amir Lando, EpitáciO Cafetetra e, por 
último, pelo nobre Líder do PT nesta Casa, Senador Eduardo 
Suplicy. Verificaram-se críticas contundentes à fot;m~ sôfrega 
e atribulada com que se está fazendo esse plebts~tto: para 
todos convergirem à idéia de que o trabalho ~e consaentlz~çáo 
está sendo uma temeridade. Falou-se aqm que os partidos 
políticos envolvidos no processo, todas as vezes em que tenta
ram levar o povo às ruas. não- obtiveram o sucesso qu~ conse
guiu o movimento pelo impeachme':lt. Percebe-se, assm, que 
os partidos políticos estão desacredttados. . 

O nobre orador que me antecedeu di~se da_ necessidade 
de se conclamar os partidos a fazer loas e dtscussoes em tomo 
das suas próprias programações. Isso vem ao ~nco~tro do 
que temos sustentado aqui: en_quanto a nova lei elettoral e 
a reforma partidária não forem unplementadas, qualquer mo· 
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vimento sério só dará no que deu a campanha do parlamen
tarismo, derrotada pela empolgação sem maior exaine. 

Sou preSidencialista, mas lamento muito que uma tese 
tão séria e sensata como à do parlamentarisrrio tei:iha sido 
lançada precipitadamente sem que fosse discutida. Ela está 
sendo vítima de uma disputa eleitoral que, às vezes, chega 
às raias da ofensa, com críticas até meSmo ao próprio- Parla
mento, sem que se pesem as conseqüênciaS. Airiâa agora, 
eu falava da imagem, apresentada na televisão, de deputado 
dormindo. São, portanto, propagandas que atingem a institui
ção Congresso Nacional. 

Esse é O terila que nos tem trazido à trib~na co-m m~ita 
insístência e preocupãção: a_necessidade da reforma partidária 
-parece que o Executivo encerroU, ainda que açodadamente, 
os trabalhos de uma comissão sobre o as.sJIDtQ_,__ConstatoU,-se 
que a multiplicidade de partidos políticOs vem críando condi
ções de ingovernabilidade, a partir da posse do e_ntão Presi
dente José Sarney. 

Desde que os líderes do movimento pr6~parlarrie:rlt3rismo 
passaram a enxergar sua inviabilidade, se não se flzer, pririlei~ 
ro, a grande refo~a da Lei Orgânica dos Partidos Políticos; 
desde que passaram a ver no horizonte a possibilidade de 
uma fragorosa derrota, começamos a ouvir també_m a tese 
absurda e sem seriedade alguma do parlamentarismo em dois 
turnos, isto é,- se não der agora, haveria uma repetição do 
plebiscito em 1998.· · ··· ·· · 

O Sr. Odacir Soares- Permite~me V. EX' um aparte? 

O SR. PEDRO TEIXEIRA- Pois não, nobre Senador. 

O SI-. Odacir Soares- Nobre S_enaQor:, gosta_riã de sepa~ 
rar as observações que V. EX' faz daquelas feitas por outros 
políticos, particularmente parlamentaristas, que batem sem~ 
pre na tecla de que, após o parlamentarismo, virá uma ainpla 
reforma partidária, uma ampla reforma do Código Eleitoral, 
enfim, uma ampla reforma institucional do País. Essas ques
tões são colocadas como se, para· o sucesso do parlamen~ 
tarismo, precisáSse-mos fazer_essas refOrmas. Os cientistartpolí~ 
ticos mais abalizados do País e, inclusive, do exterior, não 
consideram isso importarite. Temos sistemaS parlamentaristas 
que convivem com o voto distrital, com o voto distrital misto, 
com o sistema proporcional, com o sistema majoritário, cOm 
o bipartidarismo, com a multiplicidade de partidos. Na realida~ 
de, essas colocações não encontram respaldo científico;-polí~ 
tico _ou institucio-nal na história- ae qualquer país. Os sistemas 
parlamentaristas de governo, no mundo todo, funcionam com 
uma multiplicidade enorme de sistemas polítíOOs, pa"rtidários 
e eleitorais - uma Coisa não tem nada a ver com_ a outra. 
Como diz o grande pensador italiano Norberto Bobbio, os 
siStemas políticos e as formas de governo nãO sãó intrinse~ 
camente nem maus, nem bons; o que faz os sistemas políticos 
serem bons ou maus é o uso que os povos fazem deles. Isso, 
de certo modo, representa uma falácia. V. Ex~ observa bem, 
quando se refere à questão da.reforma eleitoral, partidária, 
enfim, da reforma política no nosso País, que -ela não tem 
nada a ver com a forma e com o sistema de governo que 
o Brasil vier a adotar a partir do plebiscito. O Brasil precisa 
fazer, efetivamente, uma reformà política que à tenda às as pi~ 
rações de seu povo, mas não uma reforma que decorra da 
importação de modelos. Não podemos admitir a importação 
do modelo político da Inglaterra e sua implantação pura e 
simples em nosso País, porque vivemos momentos diferentes, 
nossas instituições são diferentes, os povos são diferentes, 

as culturas são diferentes, enfim, o Brasil é um país diferente. 
Somos um país subdesenvolvido, com uma renda per capita 
baixíssima, ao contrário da Inglaterra, que possui uma renda 
per capita que varia de 20 a 50 mil dólares. Ao concluir essas 
observações, graças à generosidade de V. Ex~ que me possibi
litou oferecer este aparte ao seu disc_urso, gostaria de dízer, 
em síntese, o seguinte: precisamos, efetivamente, fazer refor
mas políticas no País, mas não é correto, do ponto de vista 
político ou científico, afirmar~se que essas reformas sejam 
imprescindívei s para o País, na medida em que o sistema 
parlamentarista de governo for vitorioso no plebiscito que 

-se avizinha. O Brasil precisa de reformas políticas dissociadas 
do sistema de governo _que porventura vier a ser adotado, 
porque, na realidade, os países, como já disse, convivem com 
a multiplicidade de sistemas_eleitorais, de _sistemas partidários, 
de tipos de votos. Muito obrig.ado, Senador Pedro Teixeira. 

·-· ___ O SR. PEDRO TEIXEIRA - Eu ó que agradeço a V. 
Ex\ nobre senador Odacir Soares: Realmente, a multipli~ 

- ~cidade de partidos não seria o ponto fulcral, nem impediria 
a implantação de qualquer sistema de governo. 

Mas o objeto do nosso discurso de hoje é a multiplicidade 
de partidos, porque. se não houver um caráter nacional, uma 
essênci-a n"adonal, realmente vai ficar iriuitó mais difícil conse~ 
guirmoS uma unidade -~m tor~o de d~terminadas causas. 

O Sr. Odacir Soares -Sobre essa questão dos partidos, 
há dois pontos a serem analisados: O partido funcionando 
sem representação parlamentar, e o partido funcionando com 
representação parlamentar. Lamentavelmente, esse é um pon
to que também se discute superficialmente. Na realidade, o 
problema da multiplicidade e da não-representatividade dos 
partidos políticos está na utilização dessas legendas como bal
cões de alugueL Se tivermos uma legislação que permita o 
funcionamento de_ qualquer partido - e hoje a legislação 
dos partidos políticos não é mais considerada pública - sob 
regras claras, sem privilégios que lhes possibilitem, se preen~ 
cherem requisitos mínimos, teiem representatividade -parla~ 
mentar, acho que começaremos a caminhar para uma solução 
da questão partidária brasileira, que não reside no fato de 
termos muitos ou poucos_ partidos. Não basta que os partidos 
tenham uma atuação parlamentar em nível estadual, porque, 
apesar de sermos uma federação e de, de certo modo, repetir
mos o_ modelo americano, na realidade, somos uma federação 
menor; os nossos Estados têm uma autonomia muito meilof 
do que nos Estados Unidos, e têm pouca soberania também. 
Há, inclusive, exemplos de países, como os Estados Unidos 
e a Alemanha, onde os partidos têm acesso ao chamado fundo 
financeiro partidário; mas, por _sua vez, quando não obtêm 
um determinado índice de votos, são obrigados a devolver 
aos cofres públicos, com multa, as importâncias que recebe~ 
ram. O fato de V. Ex• levantar hoje essa_questão deve ser 
saudado por todos nós, de modo que possamos aorofundar 
sua discussão e afastar esse caráter de vinculação da questão 
partidária com a questão do plebiscito, ou seja, a eScolha 
do sistema e forma de governo que viermos a adotar. 

_O SR. PEDRO TEIXEIRA- Com ligeiras discordâncias, 
parece que as nossas vertentes desaguam no mesmo fim, por
que a essência do nosso pronunciamento de hoje está estribada 
no que dispõe o art. 17, inciso I, da ConstituiçãO Fede_ral, 
que foi muito bem dissecado no discurso de posse e, depois, 
em pronunciamentos posteriores do Ministro Paulo Brossard, 
citado aqui pelo nobre Senador Francisco Rollemberg. S. EX' 
o Ministro aborda exatamente o que estamos sustentando 
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aqui- e é o que a Constituição sustenta::· Sã6-ós meios para 
se vetar a proliferação de partidos de fundo de_ quintal, que 
vão, realmente, interferir no processo, não permitindo que 
se faça uma conclusão séria; e que os partidos políticos sejam 
respeitados, porque multiplicação de sistemas é diferente de 
multiplicação de partidos políticos, que já têm outros parâme
tros e outros valores. 

Diziá eu que governar é ·preciso, s·r. Presidente e Srs. 
Senadores. Fazer política é um meio de propiciar ao Governo 
a govemabilidadc com uma oposição meramente fi_sca_Iiza
dora, como se vê fazer nos países sérios. É por isso que venho 
me batendo para que consigamos um meio-rápido, urgente, 
urgentíssimo, de solucionar a crise provocada pela multipli-
cidade dos partidos. -

A tese é por demais séria~ e os maiores interessados- nela 
deveriam ser os repre-sentantes dos médios, péqueiiOs, nãnicos 
e das legendas de aluguel, com representação em qualquer 
das Câmaras Legislativas, desde a Câm.ára de Vereadores 
até o Senado Federal. Esses partidos- volto a dizer - não 
têm "caráter nacional", condição sine qua non para a criação 
de qualquer partido político, conforme o estabelecido no art. 
17, inciso I, da ConstituiçãO Federal. 

Vamos lutar pela declaração de_ inconstitucionalidade de 
todos os atos legislativos e administrativos que propidararri 
o registro dos partidos que não têm "caráter nacional". A 
conseqüência fatal dessa declaração é a perda dos mandatos 
de todos os representantes desses partidos. 

A solução inapelável é a composição política de todos, 
de sorte que se fundam os partidos,_ correndo os pequenos, 
os naniços e as legendas de aluguel para os_seus leitos naturais. 
Eles são os grandes interesSados~. 

Reporto-me ao tema- sUstentado pelo Ministro Paulo 
Brossard, Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, em entre
vista concedida ao Jornal de Brasilia, do dia 7 de março do 
corrente ano, onde S. Ex• faZ a ·seguinte indagação: 

"Será que- existem tantas correntes de pensamento, distin
tas e caracterizadas, de molde a converterem-se em partido_s?" 

Vê-se, de pronto, que primeiro há que existir uma cor
rente de pensamento de molde a converter-se em partido. 
ESsa corrente de pensamento, que é a "essência" do partido, 
deve ter "caráter nacional", exigênCia ConstitriCiOOãl do art. 
17, inciso I, da Constituição Federal. O ato de ''criar" o parti
do, portanto, é mero ato d~ convertex:_a "s_ubstância", já exis-
tente, no partido propriamente dito. ' 

O "criador" do partido, penso, quando o "cria", apenas 
dá forma jurídica ao ser_ que já eiísfe, em fóriilação," como 
uma realidade; ajuda o processo dialético de integração de 
fatos geo-históricos aos valores deles emergentes, vi:rldo, en
tão, à luz - como num parto - o ser jurídico concreto e 
perfeito da institiJ.íçãO partido político. 

Não pode o criador do partido criá-lo do nada, com um 
simples requerimento e- uirla- ata registrã.da que não corres
pondam a alguma realidade, que é a existência anteiiOr da 
corrente do pensamento; nem pode a _lei dizer, por exemplo, 
que tem caráter nacional um partido que tenha conseguido 
eleger apenas um deputado estaduaL Esse "partido" não tem 
caráter nacional! A lei seria. evidentemente, inconstitucional; 
e nulos os atos de registro dos partidos e, conseqüentemente, 
os mandatos daqueles que foram eleitos por eles. 

O Sr. Nelson Carneiro-.....:_ V. Ex~ me permite um aparte? 

O SR. PEDRO TEIXEIRA - Ouço V, Ex• com muito 
prazer, nobre Senador Nelson Carneiro. 

O Sr. Nelsóri Carneiro- V. Ex>.--está fazendo uma_crítica 
veraz a essa multiplicidade de partidos; mas_, se atentar bem, 
verá que se trata _de uma característica -do p-residencialismo. 
Isso ocorreu na Espanha anteS~"d"O parlaÍneniarfsmO, quando 
ela possuía entre 100 e 300 partidos~ e ocorreu em Portugal. 
Mas, cõm o parlamentarismo, as forças foram se juritando, 

_e hoje não há em nenhum desses países_ mais do que seis 
ou oito partidos. No Brasil também acontecerá a mesma coisa: 
haverá a união dessas tendênCias, e ~acabaremos com essá 
Illultiplicidade de partidos, em regra, sem nenhUma mensa
gem, sem nenhuma expressão política ou social, apenas leva· 
dos pela facilidade de multiplicar oportunidades, valendo-se 
da gratuidade do acesso à televisão e, evidentemente, dos 
proveitOS-q-Ue dís-so resultam. De mOdo qUe V. Ex\ qUe é 
presidencialista, pelo que tenho ouvido, poderia colaborar 
com os parlamentaristas ao menos contribuindo para que se 
!"ec;iuza o número dq~ _ parti<;Ios existentes. - -

O SR. PEDRO T_EIXEI_RA :- :Efum convite que me fãsci
nã, porque ambos os Slsh~-mas de gOverno, tailto o presiden

. cjalis_mo como o parlamentarismo, serão inviáveis com- esSa 
multiplicidade de partidos. Assim, se o vídO pertence ao presi
dencialismo, e se com o parlamentarismo ele pode ser coni
-_gído, que: seja vitOriOso~ ent~ó.,o siStema parl_amentarist3. ?e 
governo. 

O Sr. Odacir Soares - V. Er- me permite um aparte? 

O SR. PEDRO TEIXEIRA ~ Com muito prazer, nobre 
Senador Odacir Soares. 

O Sr. Odacir Soares---::- Discordo do Senador NeJson Car
·n.errO. Essa não é uma caracterlstica dÜ preSiden-cialiSffio: de
corre da inexistência de -legislação que reãlme-nte~ disponha 
sobre o funcionamento dos partidos políticos e a sua existência 
num país cOntinental cOmO o nos~O. R.epêtindO o grinde Cíén
tista italiano Norberto Bobbio, eu disse que ·as formas e·_siste

__ ma~ _de_goven:to não são, -intii.#seÇ-ãip.e_~;-~;_ ~~~~b~~s- P.t:m 
maus, e que o fato de a forma ou siste'm.a-·ser bom Ou mau 

- -deOOITe dO uSo que se_- faça ·ae1es-. EU ·lertlbrava, incluSiVe, 
o cxemplõ americano. -·os Estados UnidoS, a naçãO :iriai'S ·riCa 
do mundo, são presidencialistas;·mas nem por _isso têm urita 
mUltiplicídade de· j:tafiiàciS-·qüe pósSa: ag-r:edir a· piópria · estru
tura jurídica do país. Na' realidade, diSc.Orcto dá Senador N_él
~~!1- C~!J!~i):O, _ _g_uando" S. Ex•'faz e_S~a obs~fvaçãO q-u~nito -ao 
presidencialismo. A multipliCidade de paáidos pode ser uma 
característica do presidencialismo brasileiro, mas·pode~se cor
rizii. esse defeito ---: p9rque :tam~ém· periso cíue isto constitui 
uma deformação, aliás. Confc;)i-~e V. Ex· muito bem régistra 

·.·-n·~--~i~~~~s~ __ que fa~_;· ' · ._, - · - - - - -· -' ,_- ' 

-- -----,-0 Sr. Nelson Carneiro --Sen-ado:r 'l'ed[o 'FeiX.effa, V. 
Ex~ me permite um outro aparte, para completar? 

O SR. PEDRO TEIXEIRA - Com 'muito prazer, nobre 
Senador Nelson CarneirO. 

O Sr. Nelson Carneiro- O nobre Senador Odacii Soares 
acaba de lembrar o que ocorre nos Estados Unidos. Lá existem 
vários partidos; apenas eles não têm estrutura para competir 
com os- dois m-aiores e ficam na sombra. Não são- apenas 

-dois ou quatro partidos: são- mais de 20, o que mostra que 
essa multiplicidade existe até ·nos Estados Unidos. Só que 
lá o povo acabou se fixando em_ duas tendências e, por iSSO,
não se vê aparecerem os pequenos partidos, que lá chegam 

· a ser até regionais. - -- --
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O Sr. Odacir Soares- Permite-me V. Ex~ um aparte, 
nobre Senador Pedro Teixeira? 

O Sr. Francisco RoUemberg - Permite-me V. Ex~ um 
aparte, nobre Senador Pedro TeiXeiiã? 

O SR. PEDRO TEIXEIRA -Concedo o aparte ao nobre 
Senador Odacir Soares e, logo a seguir, ao Senador Francisco 
Rollemberg. 

O Sr. Odacir Soares- Nobre Senador Pedro Teixeira, 
o que o Senador Nelson Carneitó disse é absolutamente verda
deiro, mas a mesma coisa acontece na Europa. Há partidos 
que, como decorrência do sistema e em função das aspirações, 
das reivindicações e das demandas sociaís de cada país, termi
nãm se impondo aos seus eleitores. Mas não há hoje, em 
nenhum país do mundo, a não ser em Cuba, nenhum sistema 
político em que existam apenas dois partidos políticos. Assim, 
a questão da multiplicidade de partidos não está vinculada 
ao presidencialismo, como também não está vinculada ao par~ 
lamentarismo. Na tealidade, no Brasil, esse aspecto decorre 
da ausência de normas legais que impeçam a proliferação 
e o funcionamento de partidos pequenos; mas que impeçam, 
a meu ver - esta é uma questão que deve ser debatida -
o seu funcionamento, em caráter permanente-, cOITiO-partidos 
políticos, porque, do ponto de vista legal, o partido pode 
existir, só que não furiciona coino paiiido-.-No mundo todo, 
não há nenhum sistema de governo no qual vicejam apenas 
dois partidos políticos, quer no presidencialismo, -quer no par-
lamentarismo. · 

O SR. PEDRO TEIXEIRA -Ouvido o aparte do nobre 
Senador O_dacir Soares, tenho o prazer, então, de ouvir o 
aparte do nobre Sen_ador Francisco Rollemberg. 

O Sr~ Francisco Rollemberg- Senador Pedro Teixeira:,
uma parte do que eu gostaria de citar acabou de ser dita 
pelo noss_o colega, Senador Odacir Soares. A proliferação 
partidária independe da fonna de governo, mas existem fato~ 
res que a atenuam e fatores que a agravam. No Brasil, de 
uma forma toda especial, ela foi agravada pela eleição em 
dois turnos nos Estados. Veja bem, Sr. senador, o Presidente 
da República, esse sim, deveria ser eleito por metade mais 
um dos brasileiros, porque tem poderes que as outras autori
dades não têm, como o de declarar a guerra, de fazer a paz, 
de traçar um orçamento, de dirigir o páíS, de romper e reatar 
relações diplomáticas, e uma série de outros próprios da estru
tura nacional. Mas o que se fez? Estendeu-se esse tipo de 
eleição para os Estados. Ora, no meu Estado, e nos outros, 
certamente, os descontentes de cada Partido fundaram os seus 
pequenos partidos. E o fizeram com uma sabedoria profunda, 
porque eles vão às eleições e se compõem no segundo turno. 
Então, os proprietários daqueles partidos que V. Ex', usando 
uma terminologia nova, muito bem enquadrou, de "fundo-de
quintal", que não têm a menor significaçãO, conSêguem colo
car depois, no Govetno", um s:ecretãi'io de Estado, conseguem 
indicai" dirigerites de autarquias. Precisamos, nO Brasil, de 
uma legislação- séria,-cai)aZ de conter essa proliferação, e de 
acabar, na revisão constitucional, com a eleição em dois turnos 
nos Estadas, porque ela é estimuladora da formação de peque
nos grupelhos que, fazendo isso, garantem, com certeza, a 
sua participação no poder local. Poderia tecer outras conside
rações, mas creio ·que não faz sentido, para não interromper 
so de V. Ext mais do que já foi tão bem interrompido. Entre
tanto, estou de acordo com V. EX' Um partido tem de ter 
estrutura, programa e uma ideologia, alguma coisa, um obje-

tive mais teleológico. mais à frente, pelo qual ele vai brigar, 
vai defender. Existe nos Estados Unidos, como existiu na 
Alemanha, o Partido Verde, que acabou se tornando um par~ 
tido muito bem votado. E em outros países também há parti
dos cu:jo significado no contexto nacional é muito pequeno. 
Mas veja V. Ex~ a pulverização dos Partidos no plenário do 
Senado da República, na Câmara dos Deputados. Imagine 
como será difícil aos parlamentaristas fazerem uma maioria, 
não fracibnarem, não dividirem e não doarem parcelas muito 
grandes do poder para fazerem uma maioria estável. Vamos 
acabar com isso. Vamos fazer uma legislação mais séria, para 
que não se diga hoje, como já se -disse: " --É mais fácil 
fundar um partido no Brasil do que abrir uma bodega". Para
benizo V. Ex• pelo discurso que faz nesta tarde. 

O SR. PEDRO TEIXEIRA- Veja, Sr. Presidente, que 
a tese da reforma partidária é algo que está na consciência 
de todo político. E, às vezes, precisamos pensar em algumas 
coisas. O Senador Francisco _Rollemberg falou, por exemplo, 
no _Partido Verde, que ontem, nas eleições da França, teve 
u_ma substancial ascensão. Mas o que acontece no Partido 
Verde, segundo o nosso ponto de vista? Ele tem, realmente, 
uma ideologia; ele forma uma corrente nacional. Não foram 
111 pessoas que se reuniram num fundo de quintal, fizeram 
uma ata e criaram um partido político. ·o Partido Verde tem 
uma consciência naciOnal, ecológica, por eXerilplo. Do _Rio 
Grande do Sul ao Acre, se se falar em ecologia, há um elemen
to sério, responsável, ligado ao Partido Verde. 

0- que não se pode _é pensar em partido do pequeno 
e médio empresário; em partido das empregadas domésticas 
do Brasil --PEDB. A causa pode até ser muito justa, mas 
não está organizada pela linha nem pelos ditames de um par
tido político. Se formos falar em coerência e em unidade 
nacional de pensamento, muitas coisas se atrelam, muitas coi
sas se afmam, mas não é por aí. 

A questão política é outra. É preciso haver uma ideologia 
política. Não são duas pessoas que se atrelaram por uma liga
ção de üder, de interesse, de religião, seja do que for, mas 
que não passa pela alameda de u_ma ideologia política. Isso 
é uma inversão do que este Senado fez, da Constituição, nO 
seu art. 17, que quer um caráter nacional. 

O caráter nacional deve ser examinado, e muitos Partidos 
que têm afinidade vão acabar, na verdade, correndo para 
o mesmo leito. E não há necessidade de cada um ser _o seu 
Chefe ou, sem desmerecimento, ser o seu chefete, exatamente 
para negociar no segundo turno, desarmando a classe política, 
que fica seni--estrutura e leVa --ão povo essa· imagem- de que, 
realmente, não é séria. -

O Sr. Nelson Carneiro- Permite-me V. Ex' um aparte? 

O SR. PEDRO TEIXEffiA - Recebo o aparte de V. 
EX" como um enriquecimento muito grande ao_ meu discurso. 

O Sr. Nelson Carneiro- Muito obrigado. Tenho acompa
nhaPo esse problema desde que ingressei na política, ainda 
muito moço, aos _19 anos, quando havia os partidos estaduais. 
NQs, os estudantes daquela época, fundamos um partido -
Partido Universitário Democrático -da Bahia - i que teve 
a sua função na política local, liderando no Estado a campanha 
da Aliança Liberal. Mas acabou-se a Aliança, os seus membros 
dispersaram~se e o próprio Partido acabou. Antes, na Repú
blica Velha, havia os partidos estaduais. Inventamos, então, 
os partidos nacionais. Hoje, talvez tenhamos mais partidos 
nacionais do que tínhamos antigamente com relação aos regio~ 
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nais. Ficaria muito feliz se, antes de encerrara lninhapassagem 
por esta vida, pudesse congratular-me com V. EX', se pudés
semos reduzir ao mínimo necessário os atuais partidos políti
cos. Mas vai ser uma tarefa mais difícil do que imaginamos. 
Cada partido, por menor que seja, lutará por sua indepen
dência e conseguirá Vencer as resistências- dentro do Con
gresso. Veja V. Ex~ que agora já admitimos, a cada dia, uma 
expressão menor dos partidos. Os que ~êm dois ou três repre
sentantes já tém estrutura dentro das próprias câmaras legisla
tivas. Dois Deputados, dois Senadores já bastam, quando 
deveríamos preservar a unidade partidária ou a formação par
tidária para que, -ao invés de 10 ou 17, como há na Câmara 
dos Deputados ... __ 

O SR. PEDRO TEIXEIRA- Na Câmara há 36 Partidos. 

O sr: Nelson Carneiro- ... fossem 5-Õi.i trPartldos. Não 
luto por dois partidos. Há no mínimo "três ou quatro partidos 
que, mesmo não sendo numerosos, representam uma ideolo
gia própria. V. Ex' acaba de citar o Partido Verde. Na Repú
blica, que se encertou recentemente, havia o Partido Liber
tador, que não era o-m-áis numeroso,- riias era.- inteiramente 
diferente dos demais. Ele lUtava por uma causa que os outros 
não defendiam. pe modo _que folgarei muito se um diay. 
EX\ (iUe e mais moço, puder ocupar essã tribuna para Se 
congratular com o País por haver reduzido o nú_merp_ dos 
partidos. Eu não acredito, Sr. Senador. 

O SR. PEDRO TEIXEIRA -Desejo que essa antevisão 
de V. Ex\ vamos chamar assim, se realize, para o bem do 
País. Não se trata do fato novo de extirpar partido porque 
ele não tem caráter nacional - foi assim que o Supremo 
Tribunal Federal decidiu quando -cassOu o feglStro do Partido 
Comunista e os mandatos de Luís Carlos Prestes e de todos 
os demais representantes daquele Partido. O Supreino Tribu
nal Federal adotou a tese da falta de caráter nacional do 
Partido. Aliás, o qu-e nã-o impede que nenhum partido político, 
ou até o próprio Procurador-Geral da República, provoque 
uma discussão para definir o que o art. f7-da ConstituiçãO 
quer dizer com carátà nacional. Não é possível, v<?lto a repetir 
o pronunciamento ·cto Ministro Paulo Brossard, que haja ten
dências no País suficientes para gerar 34 partidos políticos. 

Tenho a impressão de que os que já estão realmente 
enquistados, encastelados nas suas negociaç6es vão lutar. 

Na verdade, "ágüa" trtOie em pedra dura ta~_to bate até 
que fura". V. Ex' me disse hoje que no regime p-arlamentarista 
não teríamos esse víCiO; espero que também nãO _o tenhamos 
no regime preSidencialista, porque isso ~ 9_~s~e_rv~ --ª--~-~ç_o~.o~ 

Termino meu pronunciamento dizendo qUe nãOpoae-Ser 
dada forma jurídica ao nada de substância ou essência que 
não existe. - - -

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Srs. senadores. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: . 
Albano Franco - Alvãro yacnc~.:v - ;._~~""""' .~. .. -~. .... uv -

CéSar Dias - Eduardõ SUJ>líCy .:..... Elcio Álvares - Gilberto 
Miranda - Henrique Almeida - !1ydekc;:l. Fr~~~_;:ts ~ João 
Calmon --João Rocha - Jonas Pinheiro - José Samey 
- Júnia Marise- Jutahy Magalhães- Ma~~~eto .de Lavor 
-Márcio Lacerda - Marluce Pinto - MeiTa Fílho - Rai-
mundo Lira- Ronan Tito. - - - ~ 

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho)- Presen
tes na Casa 35 Sis. Senãdores. 

Passa~se à 

ORDEM DO DIA 

Os itens 1 , 2 e 3 da pauta de hoje e que estão em 
fase de votação ficam adiados por falta de quorum. 

São os seguintes os itens adiados: 

-l-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 5. DE 1993 

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

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n' 5, de 1993 (n' 3.520/93, na Casa de origem)~ 
Qe iniciativa do Presidente da República, que dispõe 
sobre a vinculação do servidor público civil, ocupante 
de cargo em comissão sem vínculo efeti v o com a Admi
nistração Pública Federal, ao Regime Geral de_ Previ: 
dência Sociãl e dá outras providências, tendo 

-Pareceres, proferidos em Plenário, Relatores: 
- Senador Bello Parga, favorável, em substi-

tuição à Conlissão de Constituição, Justiça e Cidadilnia; 
e 

- Senador Cid Sabóia de Carvalho, favorável, 
nos termos de Substitutivo que apresenta, em substi
tuição à Comissão de Assuntos Sociais. -

(Dependendo da votação do Requerimento n" 236, 
de 1993, de preferência para votaçãO do Substitutivo 
sobre o Projeto.) · 

-2-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 67, DE 1992 
COMPLEMENTAR 

(Em Regime de urgência,' nOs termos do art. 336. 
~do Regimento Interno.) 

(Tramitando em conjunto com o Projeto de- Lei 
do Senado n• 46, de 1992- Complementar.) 

Votaçã<?~ em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n• 67, de 1992 - Complementar (n• 71/89, 
na Casa de origem), que dispõe sobre o processo judi
cial de desapropriação por interesse social, para fins 
-de reforma agrária, "tendo 

____;Parecer, proferido em Plenário, Relator: Sena
dor Alfredo Campos, favorável, na forma de Substi
tutivo que apresenta. 

-3-
~-PRÕJEtó DE LEI DO SENADO N• 46. DE 1992 

COMPLEMENTAR . . 

(Em regime de urgênc_i~ nos -~ermos do art. 336, 
c, do Regimento Interno.) 

(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei 
__ da Câmara n" _67,_de 1992- _Complementar~) 

Votação, em turno único_,_ do Projeto die Lei do 
Senado n9 46, de 1992- Complementar, de autoria 
do Senador Humberto Lucena, que dispõe sobre o pro
cedimento contraditório especial, de rito sumário, para 
o processo de desapropriação por interesse social, para 

~fins de reforma agrária, de imóvel_rural qu~ não esteja 
cumprindo a sua função social. 

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho)- Passa-se 
ao item 4. 

..... ,-
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N' 91, DE 1992 

(Em regime de urgência nos termos do arL 336, 
c, do Regimento Interno) _ _ _ --~ · - ··· · · 

Disc.ussão, em turno único, do Projeto· de Decreto 
Legislativo o' 91, de 1992 (o' 2r:/}/92, na Câmàra dos 
Deputados), que aprova o texto do Acor-dO Cc;>.n.sti
t_utivo do. Instit1,1to lnteramericano ·para Pesquisa em 
Mudanças Globais, firmado em Montevidéu, em 13 
de maio de 1992. (Dependendo de Parecer.) 

Nos termos do disposto- no art. 140, letra a, do 
Regimento Interno, designo o nobre Senador Pedro 
Teixeira para proferir o parecei:. 

O SR. PEDRO TEIXEIRA (PP-DF. Para proferir pare
cer.) --Sr. Presidel)te,_ Sr~. Senadores: o parecer é sobre 
o projeto origiltárlo da Cómissão·cte Relã.çõés_E~teriores e 
Defesa Nacion<;~.l.__Projeto d~ Qecret9 _Legislativo n!' 91, de 
1992 (Projeto de Decreto Legislativo n'209, de 1992, na Câma
ra dos Deputados), que "aprova o texto -dO ACordo Consti
tutivo do Instituto Interamericano para PeSquisa em Mudan
ças Globais, firmado em Montevidéu, em 13 de maio de 1992". 

Trata-se, portanto, de atÕ inie-rnacionàl OpOrtuno e con
veniente ao_ nosso. P~~. p-elo que somos por -sua _aprovação 
nos termos do 'Projeto .de Decreto LegislativO aqui ·trazido 
a exame, incluindo a salvaguarda de novà. aj:>reêiã.ção legisla-
tiva em caso de modificações posteriores, · 

Esse é o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDJ;;NTE (Garib~ldi Alves.l:ilhç l-C; 9.pare' 
cer do nobre Senador Pedro Tei>;e}r.~,cpp~lui faVoiáVe_lmente 
ao projeto. 

Completada a inStruÇão, passa-se à ·di~cussão Qa matéria 
em turno único. · 

Em díscussão. _(Pausa_,) __ 
Não havendo quem peça a palavr~. encerro a· diScussão. 
A votação úca-~ç:liad~ por falta de quorum, 

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filh?) -,-"Item 5: 
.,; ' 

PROJETO DI'._RESQLI.JÇÃQ n~;l,ki)E 1993 . 

(Em regime de urgência nos termos do :i;lrt. 336, 
c, do Reginlento Interno.) 

Discussão, em turno únicO, do Projeto de Resolu
ção n"' 21, de 1993 (apresentado pela ComiSSãO de As
suntos EconôinicQs comó conclusão. de;_ ~u Parecer n9 

50, de 1993); Qué aUtQr~á ·Á .Prefdi~ra' MtiDi'éfp31 de 
Concórdia, em-santa Catarina, a re-alizar operação de 
crédito no valor de Cr$3.446:700:1JOO,I)(f]ubto aó Banco 
de Desenvolvimento -do E-stac;IOde_sari_tarcàtanna S/ A 
- BADESC, no âmbitO do Pfógi3.iri3. de ApoiO S.os 
MunicípiOs-de pequeno Porte do Estado de Santa Cata-
rina- PROURB. . . 

Em discussão o projetO em tuffio _úniCo. -(PaUsa:) 
Não havendo quem peça palavra, encerro à discus-

são._ · • · 

A votação fica adiada pOr f:;tlt~ de ·quQrQW,. 
O Sr. Amir Lando- Sr:., P_re;side~~ç .. peço.apalavra pela 

ordem. · · · ·-

0 SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves !'ilho) -Tem 
V. Ex"" a palavra. 

... Q SR. AMIR LANDO (PMDB-RO. Pela ordem.) -
Sr. Presidente, V. Ex~ colocou em discussão agOra o item 
5~_ Pergunto a V. Ex~ se houve inversão de pauta. 

. (j SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho)- Senador 
-Affiü·- Lando, a PresidêD.cia anunéioú -n·õ- ínfclo da Ordem -do 
Dia que os itens 1, 2 e_3 da pauta de -hoje, em fase de votação, 
~tavam com a VQ~ação adiada por falta de quorum. 

O SR. AMIR L ANDO - A discussão já foi encerrada? 

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho) -Sim, 
está enCerrada, hobre Senado!. 

O SR. AMIR LANDQ Agradeço a V. EX' 

O SR.PRESIDEN:i'E.(_Gànbaldi Séves Filho)- Item6: 

OFÍCIO N• S/85, DE 1992 

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

· Ofício o' S/85, de 1992, através do qual a Prefeitura Muni
cipal de Curitiba-PR solicita ãutõ-riz3.Ção para contratar opera
ção de crédíto externo no valor-de trinta milhões de dólares, 
para ós fffis que especifica:"(Dependendo de Parecer.) 
-- A Presidência retira este ~terri da pauta, nos termos do 
art. 175, letra e, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi A~lves Filho)- Encer
rada a Ordem do Dia, vOlta-se à lista de oradores. 

Com _i palavra o nobrç Sen~dqi Nelson Carneiro. 

O SR. NELSQN CARNEIRO (PMDB- RJ. Sem revisão 
do orador.)- Sr .. Presidente,_Srs._ Se.nadores está nos jornais 
que ós Líderes P~dro Simon e RÇbet:to Freire dedicarão seus 
dias a conter_ oS partidos polítiCos aótes que se rendam à 
tentação de, dando ênfase à sucessão presidencial, desfazer 
a corrente de solidariedade ao Presidente Itamar Franco, ago
ra _àSsoberbado.~Ori:l problemas que vão da seca no Nordeste 
a:o ·a_u:mento dos servidores públicos; do combate à cóler~ 
~s, piiiD.eiras escaramuças dos postulantes à Magistratura Su-
premà. ' 

· _·)~so expliqt __ que, em meio ao tiroteio sobre o bem e 
o nlal que enche as· páginas de jornais e revistas, numa acirrada 
dispu~a para sabe.r. quem xing~ inais e melhor, me tenha apare
cido, -limpo de -alina e de corPo, meu velho amigo Agapito 
Durão; citando Voltaire: "Deus fez do arrependimento a vir
tude dos mortais". Agapito estava arrependido. Durante dias 
seguidos me eXpliCou as vantagens da antecipação do plebis
cito' àt'é que me rendi a sua pertinaz argumentação. Era -
dizia:- o úniCO meio de evitar que a escolha popular de 
21 de ãbril se cõnfundisSe com o problema sucessório. Vinha 
dar as mãos ao bolo. 

E·:A campaiiha está nos meios de comunicação, aberta, es
cancarada. Não. há Pedro Simon, Marco Maciel que lhe dê 
jeito. No primeiro programa dos presidencialistas, logo ~pare
ceu rlá 'te linha o Governador Leonel_Brizola e dela não mais 
se: rte-Sgarrou,' 'C'6:in seu Partiao. QUando Lula _se converteu 
ao presidencialismo, foi recebido com ·quatro pedras. Era a 
biru~, que múdá conforme o vento. Se as pesquisas prevêem 
que- nada vai cludar' que aepois de 103 anos de ditaduras, 
golpes de estadO, suicídio, renúncia, deposição, toda essa trá
gica realidade pode continuar por mais outros períodos presi
denciais, o presidencialismo já tinha dono e candidato. Que 
viria ·a fazer b- cbefe petista, buScando espaço gratuito para 
sua candid3.tura, saudada como a mais próxima do sucesso'? 
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o- revide veiO prontõ: "BriZola e seu Partido sustentaram 
o governo-anterior até a última hora". 

Agapito Durão não toma partido. Sorri e diz que em 
briga de branco, não mete a colher. Os briguentos já foram 
parlamentaristas; um J:!lais declaradamente que o outro. Na 
Bahia, diz~se: ''Não te fies em céu estrelado, nem em amigo 
reconciliado". Amanhã, estarão juntos outra Vez, porque a 
ânsia do poder os reunirá novamente. Mas, enquanto não 
se beíjam~ rióS,-os patlamentaristas, continUamos pfopugnan
do pelo governo de gabinete, como a história registra~desde 
o início da República, na voz de Américo Brasiliense, na 
Comissão dos Cinco. 

E repetimos Nilo Peçaiatia: "Ü Búisü Val"-desterrá-Io (an 
sistema parlamentar), mas não vai aboli-lo". 

Recordo um episódio da juventude quando o Partido 
Universitário Democrático realizava um de seus habituais co
mícios, no CruzéTro de São Francis-co em favor da Aliança 
Liberal. Orador constante era o ferr9viário "Isidoro Bispo dos 
Santos. Octávio Mangabeira dizia que orador, na Bahia, bro
tava da terra. Isidoro era um desses. Não cursara faculdade. 
mas sua palavra candente era entrecortada de aplausos. Na
quela tarde perorava: .. João Pessoa, leão do Norte ; Antônio 
Carlos, leão do_ Centro; Getúlio Vargas, leão do SUl". As 
palmas interrompiam o orador. E, nu~ _gesto largo, como 
se quisesse abraçar todos os seus leões, concluía: "Quando 
esses três leões se encontrarem, vai ser uma desgraceira geral". 

O povo delirava. RecordO Isidoro. Os pr6C:efes presiden
cialistas atiram-se contra a presa: o eleitorado naciOnal. Página 
peregrina de Vieirã retrata Como se engalfinham na partilha 
dos despojos da vitóría aqueles que a ambição do poder antes 
reunira. Vamos esperar o que acontecerá. E viv_a_o Brasil! 

O Sr. Eduardo SupUcy- Senador Nelson Carneiro, V. 
Ex~ permite-me um aparte? ~ --

O SR. NELSON CARNEIRO - Ouço V. Ex• com muita 
honra. 

O Sr. Eduardo Suplicy -Nobre Senador Nelson Carnei
ro, V. E~. por intermédio de Agapito Durão, noVãinente 
nos brinda com uma reflexão interessante sobre o que se 
passa no Brasil. Faz referência à observaç~o insinuante do 
Governador Leonel Brizola, que tem utilizado O tempo desti
nado ao PDT, na teleVisão, pata tecer críticas, em especial, 
àquele que considera um dos seus maiores adversários na 
conquista de seu objetivo de tornar-se o Presidente do Brasil: 
o ,presidente do Partido dos Trabalhadores, Luiz Inácio Lula 
da Silva. Leonel Brizola referiu-se de maneira desrespeitosa 
a Lula, quando mencionou que este estaria atuando conforme 
a biruta, conforme a direção do vento, sem levar em conta 
o procedimento democrático do Partido dos Trabalhadores 
de realizar um plebiscito para o qual foram convidados a 
comparecer cerca de 700 mil filiados do partido, tendo cerca 
de 90 mil filiados comparecido, resultando que 70,05% vota
ram pelo presidencialismo e algo em torno de 24,5%, pelo 
parlamentarismo,.resultado ainda a ser confirmado pela apu
ração final. Ora, o Partido dos Trabalhadores avaliou que 
deveria ter uma posição oficial resultante de amplo debate 
interno~ que refletisse o resultado da participação, a mais 
intensa possível, em debates que se fizeram por todo o Brasil. 
S6 uso da palavra neste instante, Senador Nelson Carneiro, 
para registrar que considerei desrespeitosa a maneir~ com 
que Leonel Brizola referiu-se a Lula. E, principalmente, para 

externar um sentimento que, sei, é o de muitos brasileiros, 
ao qual já me referi hoje, de como, em verdade, este plebis
cito, pelo que estou sentindo, está se mostrando um tanto 
prematuro. Recolho as opiniões de duas brilhantes mulheres: 
uma ecçmomista, Maria .da Conceição Tavares, que ainda on
tem, no Jornal do Brasil,também, de maneira crítica, colocou 
este PleNsdto como sendo fora de hora; Fernanda Monte
negro, a brilh~nte atriz brasileira, talvez, hoje a maior atriz 
brasileira ou uma das melhores atrizes brasileiras, diz hoje, 
na Folha: Ilustrada, referindo-se ao plebiscito, que vai votar 
em branco, que é uma alienação,_é algo enganador, que vem 

. perturbãr ainda mais algo extremamente liquefeito e que não 
se pode levar esse plebiscito a sério. Compreendo e respeito 
todos aqueles, como V. Ex~. que, há muitos anos, propugnam 
pelo parlamentarismo no Brasil. Prestei muita atenção aos 
argumentos de todos os que têm batalhado pela transformação 
do sistema em direção ao parlamentarismo. Mas, sinceramen
te, parece-me que, diante dos problemas prementes, dos pro
blemas tais como os vividos pelos que estão em Solidão, no 
interior de Pernambuco, como o agricultor João Correia Neto, 
de 56 anos, sertanejo, que perdeu a safra. contraiu uma dívida 
~e 17 milhões com o Governo, não possui nenhuma outra 
fonte de renda e está com seus 13 filhos passando fome, que, 
pelo rádio, ouviu falar de uma nova eleição, com o nome 
de plebiscito, para mudar algo que ele confessa nem saber 
o que é; deseja saber se é obrigado a votar e que, se assim 
for, vai pedir que separem o Nordeste do Brasil, porque, 
do jeito que vai, não está dando certo. Em verdade, estivés
semos nós, os brasileiros, realizando um grande debate para 
verificar como é que iríamos tirar o Brasil da situação atual, 
em que milhões de brasileiros passam fome, vivem na miséria, 
parece-me que isso seria mais premente do que, a esta altura, 
realizarmos esse plebiscito. Isso porque, pelo que já externei, 
se tivéssemos ainda mais dois mandatos presidenciais, estaría
mos tendo uma decisão um pouco mais madura. A Frente 
Parlamentarista Ulysses Guimarães está propondo agora a 
realização de um referendum, para averiguar se o povo quer 
mesmo o regime parlamentarista, se esse for o escolhido. 
Concluindo, Senador Nelson Carneiro, avalio que a decisão 
pai'ã eventual mudança de Governo seria mais madura se 
tomada um pouco mais adiante. Obrigado. 

O SR. NELSON CARNEIRO -Acredito ~que esses pro
blemas que V. Ex~ aflora - o drama da fome, da doença 
etc ~ são de conhecimento geral e não se extinguiriam se 
o plebiscito se realizasse_ em setembro como consta da Consti
tuição. Abril ou setembro, a diferença seria pouca. N-ão have
ria tempo para resolver esses problemas, que são, infeliz
tnente, t_radicionais na vida brasileira. 

O erro está, nobre Senador, que em vez de cuidarmos 
do plebiscito, do sistema de governo, iniciamos a campanha 
presidencial. E isso não estava nem no pensame_nto dos que 
aprovaram o plebiscito n~m ---=.faço justiÇa! -daqueles que 
o combateram. O plebiscito devia restringir-se a que o povo 
ficasse esclarecido sobre o que é parlamentarismo, presiden
cialismo, monarquia e república. Infelizmente, a campanha 
presidencial, que não devia se misturar com a campanha do 
plebiscito, acabou tomando conta da televisão. Hoje, o que 
'vemos é a_ car_npanha presidencialista não mais em setembro 
- como se temia - , mas em março. Dentro de poucos 
dias, aparecerá o PTB, como também, ao lado do Sr. Leonel 
Brizola, desfraldando a sua candidatura, com justo título, 
representando outra corrente dentro do presidencialismo, o 
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Presidente do PT, como certamente poderão aparecer repre
sentantes de outros partidos. Importa dizei', então~ que o 
erro não foi a anteCipação, mas o aproveitamento da campa
nha do plebiscito para iniciar a campanha da sucessão. presi
dencial. Faço jQstiça ao partido de V. Ex~ Não foi ele que 
iniciou na televisão; está apenas anunciado que iria fazê-lo, 
pois não vai deixar o outro correr sqzinho. Já __ que tem um 
na estrada, evidentemente que _os outros concorreriti!s vão 
aparecer. - - -

O Sr- Jutahy Magalhães- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. NELSON CARNEIRO -Com muita honra ouço 
V. Exa, Senador Jutahy Magalhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Senador-Nelson Carneiro, 
não sei se a·aparte é a V. Ex~ ou a_Agapito- Durão. Nesta 
campanha do plebiscito- como já tive Opó~fhihfdade de dizer 
- , deveríamos recorrer ao _Çódigo de Defesa do Consmp.idor 
porque está havendo um_a propaganda enganosa. Veja V. Ex~ 
que um dos pontos básicos do parlamentarismo, aquilo que 
o parlamentarismo- tem de mais valioso era a possibilidade 
de se mudar o Governo quando este foge ao seu programa 
e não está dando certo. o-Gover-no perde a rila10fí3 e é mu-da~ 
do. O que os -presidencialistas fiZeram? E,stão vendendo a 
imagem de que se elege e _se derwQa: um presidente.- Nissa 
questão, aproveitam ·o épis6dio do impeachment do ex-Presi
dente Fernando .CoUor, como se aquele fato fosse normal 
no presidencialismo. A saída do ex-presidente foi tJ:aumátic:a, 
o PaíS sofreu· muito··no decorrer_do processo, que não foi 
de dias, como ele!S __ querel!l_ fazer incutir na opiniãO pública, 
mas de meses. Se Q Goyéill:o- cÇirilete eqiiívoc<?s sérios çom 
prejuízos ao País, se O Gove-rno falseia tudo aq~ilo que prOme
teu numa campanha, aqueles eleitores que votaram )1_ele não 
têm nenhum dirdto de-afastá-lo. Isso é enganar a ·opinião 
pública, como também o é dizer q~_e _o pfimeli-o~ntfriiStto é 
eleito somente por 503 Deputados. Ora, todos sabemOS-que, 
em qualquer sistema parlamentar do mundo, quando se faz 
a eleição, já se deve saber:_ quem será o primeiro-MiniStro, 
se o_ partido ganhar, A campanha é dirigida por um chefe 
do partido; se o partido for majoritário, fará de seu chefe 
o primeiro-ministro, ]â Coin o programa conhecido, estabe
lecido e apoiado. Veja V. Ex~ que, nesse ponto, tenho razão. 
O Código de Defesa do Consumidor deveria atlJ.ar sobre aque~ 
les que estão fazen_çio propaganda enganosa. Não é possível 
enganar, tão cinicamente, o eleitorado, como estão fazendo 
neste plebiscito. A expectativa é de que ainda haja tempo 
de se levar à opinião pública a realidade que está sendo enco
berta por essa propaganda. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Muito_obrigado a V. 
Er, Senador Jutahy Magalhães, pela sua valiosa contn'buição 
às modestas palavras que profiro. 

O Sr. Francisco RoUemberg- Permite-me V. Ex~ um 
aparte, nobre Senador Nelson Carneiro? 

O SR. NELSON CARNEIRO - É sempre uma honra 
ter V. Ex~ como_ Um- 4~ __ meus aparteantes, nobre Senador 
Francisco Rollemberg. 

O Sr. Francisco Rollemberg_- Eminente Senad~r N~lson 
Carneiro, hoje à tarde, como em oUtras vezes. ocUPei a tribuna 
verberando contra a ausência dos homens públicos, dos políti
cos, dos líderes na teleyisão, no rádio, para que fossem eles 
a fazer a pregação, o esclarecimento, a explicação minudente, 
didática do que seria o presidencialismo, o parlamentarismo 

~u a mona:quia. É doloroso o espetáculo a que estamos assis
tindo. Hoje à tarde, Y- ~~ fa2; um pronunciamento que eu 
não gostaria de interpelar, pela manéira Suave, dOce, literária 
com que V. Ex• introduz Agapito Durão _e, por analogia, 
nos traz, para o momento presente, e critica a postura daqueles 
que querem vender as suas idéias de uma ma:ne"ira um tanto 
esdrúxula. Acusam os parlamentaristas de venderem as coisas 
com meias verdades; os presidencialistas, idem. Mas eu vou 
contar.um fatq_~_que assisti o~t~m. A nossa_ responsabilidade 
est~ se diluindo de uma maneira tal que o Congresso perde 
mm to de seu conteúdo e de __ sua representatividade, quando 
conceçle a outros exercer o direito que somente a ele lhe 
~Çãbe_:_ Ontem à tarde, liguei a televisão e vi Urii cidadão forte, 
robusto, com um: binóculo, procurando no espaço alguma 
coisa. E não encontra, e diz: "Não encontrei nenhum presiden
cialista. Somente o Brizola - aí, riu - mas o Brizola está 
gagá". Sr. Presidente, Srs. Senadores, Senador Nelson Carnei
ro, _Ftão era essa a dimensão que eu esperava fosse dada no 
pleb~sc!to neste instante, quando riõs, representantes do povo 
brasdetro, deveríamos ocupar ~s meios de comunicação para 
lhes falar de nossas idéias, de nossas pretensões, das vanta
gens, das virtudes_ou dos defeitos daquilo que queremos defen
der. Se V. Ex• tivesse ocupado a televisão e apresentasse 
as Suas idéias, assim como o. fe.z, neste plenário, com pureza 
literária, clareza, doçura e suavidade no_ dizer as coisas, teria 
- e terá prestado se assim o fizer _- um gra_nde serviço a 
sua causa. Compondo aquilo que diz o aforismo latino castigat 
ridendo mores, V. Ex~ fez isso: rindo, castigou os costumes 
e mostrou as vantagens das idéias que defende; faz V. Ex• 
um pronunciamento bonito, liteiário, límpido, transparente. 
Era isso _que eu gostaria de estar ouvindo nas televisões do 
Brasil. Felicito~ó pelo pronunciamento que faz nesta tarde. 
Não gostaria de ter interrompido; só o fiz porque outros tam-
bém o_ flzeram. · 

O SR. NELSON CARNEIRO - Não interrompeu; V. 
Ex~ o engrandeceu. 

O Sr. Ronan Tito- Permite-me V. Ex~ um aparte para 
transformar o discurso em agridoce? . 

O SR. NELSON CARNEIRO -Com a palavra o Senador 
Ronan Tito. 

O Sr. Ronan Tito - Nobr~ Senador, tanto eu como o 
Senaclor Francisco RÇ~llem1Jerg e o Senador Jutahy Magalhãe~ 
queremos introduzir a questão da publicidade enganosa. Disse 
muito bem o ~en~dor Jutahy Magalhães que o Código de 
Defesa do Consumidor_deveria -ser acioilado neSte momento. 
Assim é nos Estados Unidos da América do Norte quando 
YC:i~~:~.lam propaganda enganosa. Se uma propag-and~- diz que 
um sapato dura um ano, e se alguém provar que ele dura 
sejs meses, há u,m. processo contra _quem a veiculou e a empresa 
de publicidade. Na verdade, _estamos vivendo de fantasias. 
Eu já disse muitas vezes, neste plenário, que vivem.os o imagi
nário coletivo,_ que é a novela -essa é a vida do brasileiro. 
E a nossa realidade virou imaginário. Fizemos uma troca. 
Para mim, a maior mentira é aquela com tónus, com aparência 
~ verdade. Q q1.1:~ ~e coloca é_.se_ vamos dar mais força ainda 
aos deputados, quando, na verdade, sabemos que. se vier 
o parlamentarismo, vamos dar responsabilidade a um poder 
leviano e irresponsável do deputado. Estou falando "irrespon
sável" no tei1)1Ç} técnico-jurídico. Ele_nã_o é responsabilizável. 
V o~ dar um exemplo que a maioria da-Casa collhece. Quem 
não se lembra .do ex-Deputado Augusto Lucena?_Figura hu-
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mana da melhor qualidade, lá de Pernambuco, um ho~em 
bom. Como Vereador de Recife,_apresentou mais ou menos 
dez projetas, mas todos_ projetas bonzinhos, que o promoviam 
como sujeito bom que ele era. E o Prefeitt;)~de ~~cife V!!tou 
todos. O que acO'nteceu? Ele.Se Candidatou a prefeito, mercê 
desses projetas bonzinhos que tínha apresentado e foi deito. 
Os vereadores aprovaram todos os projetas vetados no passa
do por ele apresentado. Eram_ pro jetos bonzinhos, ma~ irres
ponsáveis. Estamos cheios diSso aqui, Senador. O que acon
tece com -um parlamentar? Dar-lhe mais poder do que já 
tem? Precisamos dar poder com_ r~~ponsabilidade, porque o 
poder irresponsáv~! é levia!l<),:t_ ~ criminoso. E, no presiden
cialismo, com os poderes estanques, o Presidente tem poderes 
ilimitados e os deputad_os também; podem apresentar o pro
jeto que quiserem; podem apresentar utn ptójeto, por exem
plo, para aposentar professores com 25 anos de serviço. Isso 
não e viStO em nenhum país do mundo. Veja, Senador,_uma 
professora de 2~ Giau que teimína d seU curSQ <Ibs 19 anos_, 
trabalha 25 anos, mas te!fl_ qüinqüên_iô, 13udétTiio:IICença
prêmio, e se aposenta aos-40 anós de- í(fade. E o que faz 
o Estado? Lança-a aos aposentos. Aposentada; é uma marca 
que ela leva, o que significa que ela (feiXOu -de produzir para 
a Nação. No entanto, está aprendendo a ser professora, por
que, com 40 anos de idade, todos sabemos,·o homem começa 
verdadeiramente a se desabrochar e a dar uma contribuição 
verdadeira para a Pátria. Consta -da ·nossa Consüiuiç.ão. Isso 
é a vergonha das vergonhas! É poder leviano, irresponsável 
que leva a tal situação. Queria ver dentro de um Governo 
de Gabinete alguém apresentar um projeto comó esse. Os 
deputados todos da coalizão de GoVerno u rrtassacrariani, 
porque sabem que a economia tem duas parcelas. Se tem 
um benefício a ser pãgO-, tem que sair do cofre da União, 
e é preciso saber se no cofre tem dinheiro. Sabe o que fazemos 
com projetas irresponsáveis desse tipo? Inviabilizamos o Te
souro Nacional. Podemos "uruguaizar" o Brasil. Q_que é 
o Uruguai? O Uruguai já foi a Suíça da América Latina. 
Um dia, perguntei_ a um motorista de _t_á;Ç_ "Mas por_ que essa 
Suíça latino-americaila foi liquidada dessa maneira?" O moto
rista respondeu-me: HSomos todos jubilados, SeJi.or"; som~s 
todos aposentados. E foram ciiando lei, aposentando-se nesse 
doublé de irresponsabilidade do poder imperial de um Presi
dente e de um poder leviano do_Congresso Nacional. Acredito 
que esse assunto deveria Ser debatido e que não estamos per
dendo tempo na televisão. Na verdade, a ~elevisão é uma 
máquina que ainda não sabemos usar bem; ficamos à mercê 
das empresas de publicidade. E quando se quer utfi debate, 
quando se pretende aclarar mesmo, vai o Ministro Paulo Bros
sard à televisão. Fiz, depois, uma avaliação' ria pe'riferiã de 
Belo Horizonte, e as pessoas diziairi: "Nós lião entendemos 
nada." Vê-se que a teleVisão te:ffi o tónus sublimiÍlar. Os psicó
logos e os s-õciõlógos, quando veiculam essas publicidades, 
na verdade, estão estudando o subconsciente, o inconsciente 
e o inconsCiente coietiVo. E quando bombardeiain, fazem-no 
com correção. Portanto, acredito que publicitariámente o ho
rário político está até bem. Apenas estamos vendendo sabo
nete; não estamos vendendo para o povo brasileiro urna forma 
de governo corretamente. Estou fazendo mea culpa do parla
mentarismo. Todavia, para o presidencialismo tenho críticas 
bem mais acerbas a fazer sobre o tipo de publicidade que 
está sendo veiculado. Agradeço a V. Ex'! Quis-apenas colocar 
um pouco de vinagre no_ suave, literário e -doCe di~c~rso d_e 
V. Ex~ Sem dúvida nenhuma, endosso as: palavras do Senador 
Francisco Rollembel'g. 

O SR. NELSON CKRNEllí.O- Muito obrigado a V. 
Ex• que, como sempre, ilustra- a- quem ocupa ·e-ssá tribuna 
com as $.uas intervenções. 

Queria citar; ·aqi.ii, jã _que taritci- Se- discute;: ._~Qb~e qual 
parlamentarismo vai ser feitó-,··um.-ti"eChõ daquele memorável 
acórdão do Supremo Tribunal Federal, que, no ano de 1947? 
anulou o sistema parlamentar instituído no Rio Grande do 
Sul pela Assembléia Legislativa. _ 

Dizia o saudoso e eminente Castro Nunes: 
"Cada nação é livre de adotar o arranjo constitt.~:

cion-al que lhe convier, sem se a:ter aos paradigmas 
teóricos ou doutrinários. Pode combinar como bem 
entender o parlamentarismo com o presidencialismo, 
mediante fórmulas novas em que ficará mais acentuado 
este ou aquele." 

Essa é uma lição perene dos que querem discutir a forma 
de parlamentarismo que será institUída, co~~ se pudéssemos 
dizer ao constituinte -qUe vii-á de-pois que ele deve necessa
riamente obedecer àquela regra. Não. Temos que dar as idéias 
gerais e entregar aos constituintes que virão, posteriormente, 
a formulação legal do parlamentarismo. 

Sr. Presidente, vou concluir riteu pronunciamento agrade
cendo à colaboração dos ilustres Colegas. 

Agapito Durão" tem pressa. Fa-z seu ato de contrição e 
conclui com um pedido, quase uma prece. A revisão constitu
cional só terá sentido se vencer o parlamentarismo ou a monar
quia. Senão, será O apogeu da campanha presidencial, acres~ 
cida dos candidatos aos governos estaduais, ao Congresso 
Nacional e às Assembléias Legislativas, todos de costas para 
o Palácio do Planalto, preocupados com suas lutas e sem 
tempo para ajudar o Presidente Itamar Franco a concluir s~u 
governo de transição. Principalmente porque, na ciranda pre
sidencialista, haverá tantas alterações nos quadros partidários, 
que Pedro Simon e Roberto Freire não poderão encontrar 
os parlamentares que procuram, ainda que se valham da provi
dencial ajuda do ilustre Ministro Maurício Corrêa. Nem eu 
próprio sei que legenda abrigará os últimos dias de Il_!ÍI_lha 
longa peregrinaçãO. Ou será que Deus é mesmo brasileiro, 
Sr. Presidente'? 

Durante o discurso do Sr. Nelson Carneiro, o Sr. 
Garibaldi Alves Filho, deixa a cadeira da presidência 
que é ocupada pelo Sr- Chagas Rodrigues, 1• Vice-Pre
sidente. 

O SR. ODACIR SOARES- Sr. Presidente, peço a p~la
vra, como Líder, para urna comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -V, Ex• tem 
a palavra na forma regimental. 

O SR. ODACIR SOARES (PFL-RO. Como Líder, para 
uma comuniCação. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, 
apenas para dar conhecimento ao Senado Federal de que 
estarei ap'resentando, amanhã, um projeto de lei que amplia, 
para o plebiscito, o conCeitO de voto em sepatado. 

Pelo projeto, o eleitor, fora de sua circunscrição; vai 
poder votar em qualquer seção de qualquer Estado brasileiro, 
estando fora de sua base eleitoral. 

Muito obrigado. 

O SR- PRESIDENTE (ctiagas Rodrigues)- Voltamos 
à lista· de oradores. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Amir Lando. 
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O SR. AMIR LANDO (PMDB-RO. Pronuncia <i seguinte 
discurso. Sem revisão do orador)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, retorno a esta tribuna para tratar de um _tema para 
mim até constrangedor; para esta CaSa, por certo, embara
çoso; para o Estado .de Rondônia, indagador: quem matou 
Olavo Pires'? · · ~ --------- -~ 

Em fins de 6Uflibro de 1990', aScendlã eu a esta Casa 
e era compelido a subir à tribuna, sr. Presidente, para tratar 
exatamente deste tema. Poderia dizer que inaugurei a minha 
atividade parlamentar quase que com um discurso fúnebre, 
um panegírico talvez àquele que foi um Senador da República, 
que teve assento nesta Casa e que foi brutalmente assassinado, 
pairando sobre o tem,Çl_a mais fort~_obscuridade._ Um deliio 
até agora indecifrado. Não sei se é re.alrn.ep._t~ ~Ill-delito insolú
vel, mas até agora a imPuriidade continua a estimuJaJ_ a_ mão 
assassina, certamente para continuar a matar por conta de 
desdobram_entos ne_çessários. Em_ Rondôriia,- já hou':'-e alguns 
delitos na esteira da m9rte de Olavo Pises. E coiltiriuam, 
Sr. Presidente, as ameaças e, por certo, Serão ultiffiados os 
delitos. 

Como sucessor d~ Olavo Pires, procurei;-i:fésta cadeira, 
trabalhar a serviço do !iesve_ndamento deste_ crim~. Estive, 
à época, com o Diretor da Policia Federal: Romeu TUma, 
e com o então Ministro da Justiça, Jarbas Passarinho, que, 
infelizmente, não está presente, pois S. Ex• poderia dãr o 
testemunho do meu contundente apelo no sentido de que 
a União, por uma· série· de aspectos constítliciórliiis e legais, 
teria, na estrutura da Polícia Federal, o órgão competente 
e sobretudo preparado para desvendar o crime. Sempre os 
aspe·ctos burocrático~,__ além da inéi'Cia- apeSar da boa~von
tade do Ministro Jarbas Passarinho - , predomi.naram~ E, 
em verdade, a dilucidação do crin;te ficou por conta da Polícia 
avil de Rondônia, _sujeita- às pressões locais. Eu aposto e 
até tenho que c·onfiar na capacidade da Polícia Civil dO EStado 
de Rondônia. Mas, também, não posso esconder o que é 
de conhecimento público, de que lá as pressões locais_ têm, 
no mínimo, inibido uma investiga,ção livre, independente e 
justa, pOis, como .áfitínei quando da CPI, "para ser justo 
é preciso ser livre". E esta liberdade de ação~ infelizmente, 
não se vislumbra nas_ativid_ades invest:igatóiiàS dá. PO~ícia Civil 
do meu EStado. ----

De modo, Sr. Presidente, que procurei junto ao Ministro 
da Justiça e, não suficiente- aminba atividade, estendi~a ao 
então Presidente Collor. O que verifiqu·ei foi encenação; íhàs 
não vontade política- de realmente inVestigâr a vérdade sobre 
o delito. E todos nós de Rondônia sabemos, o Brasil inteiro 
sabe, que o crime tem conotações polfticas.-ProcurOu~sé·, num 
pritneiro momentO, e·nuviat os olhos da Nação, jogando como 
causa possível o narcotráfico, ço.isas dessa natureza. Mas, não. 
Já ouvi uma série de depoimentos de autoridades que presi~ 
diam as investigações e da promotoria também, que acom~ 
panha o caso no Estado de Rondônia, -e-tod9s aijrm~m, unani
memente, que o aspecto político predominou e determinou 
a elimin3.ção do Senador da República, Olavo Pires, 

Buscamos aqui, nesta Casa, junto com os Senadores Oda
cir Soares e Ronaldo Aragão, institUir uma coniiSS-â<Y_especial 
do Senado, composta também por Senadores de outros esta~ 
dos, para acompanhar as investigações. 

Sr. Presidente, até o momento, este tema é um tabu. 

O Sr. Odacir Soares- Permite~me _V. Ex~ uri1 aparte? 

O SR. AMIR LANDO -Já permitirei, nobre Senador, 
com muito prazer. Um profundo silêncio e perplexidade enco-

brem a realidade dos fatos. Há urna conivência difusa neste 
País, inclusive do Senado, que deixa tombar um membro desta 
Casa sem tomar qualquer proVidência mais viril para que os 
fatos fossem investigados e a verdade aflorasse. É isso. Temos 
que reconhecer que o Senado, como Pilatos, lavou as mãos. 

- E aqui é constrangedor falar da morte de Olavo Pires, como 
se se quisesse antes descortinar as causas para depois se engajar 
numa investigação profunda, séria. 

Não, Sr. Presideitte. O Senado tem a obrigação, sobre
tudo, de ·zelar pela integridade física de seus membros. E 
quando ocorre um evento fatídico, corno a morte de Olavo 
Pires, deve, ao menos, fustigar as autoridades para que a 
verdade venha à tona. 

Er"ain ·essas as considerações que eu queria f3zer, nObre 
Senador Odacir Soares, antes do aparte~- por Certo ertrique
cedor, de V. Ex~, a quem ouço neste momento. 

O. Sr. Odacir Soares - Senador Amir Lando, queria 
CO'meçar este aparte exatamente da maneira como- V. Ex• 
findou as suas observações em relação a esta questão. Entendo 
que, independentemente de nâo ter havido da parte do Go
verno Federal, sob o argum~nto de que não lhe competia, 
do ponto de vista penal ou processual penal, a investigação 
do assassinato do Senador Olavo Pires, houve realmente la
mentável omissão da parte do Senado Federãl, que nunca 
se interessou, conforme V. E_x~ muito bem frisa, pela apuração 
objetiva, rápida, daquele crime que abalou a opiniãO ·publica 
deste País. Agora, tendo a Polícia: Federal assumido a condu
ção do inquérito e prometendo, como prometeu, que vai resol
vê~lo em prazo recorde, acredito que nós, inclusive, com_ base 
nas investigações já realizada~_ e que, sem dúvida, vão servir 
de suporte às investigações que a Polícia Federal já está reali
zando, tenho a impressão de que nós, repito, em tempo muito 
curto, teremos uma sólução para o -assassinato do Senador 
Olavo Pires. Nós sempre estivemos-..;...;.. eu, V. Ex~ e o Senador 
Ronaldo Aragão - muito interessados nas apurações desde 
o primeiro ritomento, independentemente das supostas causas, 
das causas que se levantavam naquele momento. Nós sempre 
estive~os na linha de frente no sentido de ver apurado o 
crime e ver efetivamfmte os _Cririlinos"os· na êadeiá. Tenho a 

~ impre·ssã6 de que estamos_ pióxirriós-' de ver -isso acorrer. o 
discursó--de V~ Ex• ê- oportuno na_ medida em que significa 
a nossa solidariedade ás- ações da Polícia Federal. Não tenho 
dúvidas de que a Polícia Federal tem meios materiais e técrii
cos, tem um quad:r:o de policiais da melhor qualidade, compro~ 
:me~iaO com a elucidação desse crime, porque é uffi- Criine 
qúe transcende as esferãs do Estado e se sobrepõe ao próprio 
País. O que aconteceu com o Senador Olavo Pires pode acon~ 
tecer com qualquer outro parlamentar, de qualquer estado 
brasileiro. De modo que, ao apartear V. Ex\ quero também 
transmitir a minha solidariedade à Polícia Federal, que tem 
a minha confiabilidade, e ao próprio-_Ministro d_a Justiça, que 
determinou a apuração do crime. Penso que estamos no cami
nho certo. A Polícia Federal vai aproveitar, com muita compe
tência, do que já foi levantado até hoje e não tenho dúvida 
de que os culpados vão aparecer. 

O SR-· AMIR LANDO -Agradeço a V. Ex• pelo aparte, 
como profundo conhecedor do -eVento, pOis representámos 
o Estado de Rondônia. Nós todos fomos surpreendidos por 

.esse violento assassinato e V. Ex•, exatamente na coerência 
_do aparte, tem sido um representante do Estado de Rondônia, 

um membro desta Casa que, continuamente, com_ eficiência 
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tem apelado às autoridades competentes para a _elucidaç;!o 
desse delito.-

Sem dúvida, nobre Senador Odacir Soares, nós, de Ron
dônia, não poderemos enfrentar uma campanha ·com tranqüi
lidade enquanto esse crime permanecer em descoberto, quan
do interesses eleitorais poderão ser contrariados e sem que 
a integridade física de qualquer candidato seja preservada, 
porque a 'impunidade, Sr. Presidente,_ sempre impele a mão 
assassina. 

Neste País, não adianta falar em pena de morte, não 
adianta falar em penas mais ásperas, quandO o que está consa
grado neste Brasil é a impunidade. São mais de 300 mil manda
dos de prisão a serem executados, são milhares de processos 
em curso._ Realmente, se quer hoje que os culpados se dirijam 
para a cadeia, pã.ra que o ·crime tenha a contrapartida do 
castigo. Mas não, Sr. P~esidente, não é isso o que se vê. 
O que se ve é que, iealmente, o delito sempre é recompensado 
com a impunidade. Até os delinqüentes se organizaram por
que perceberam que, colocando os punhos e os colarinhos 
brancos, ou seja, da mesma cor, eles conseguem a impunidade, 
como ocorre com o Comarido Vermelho, que consegue semPre 
libertar, quando caem na cadeia, os seus membros, ou conse
gue procrastinãr eternamente o_s pro&sSõS-pai'a nunca os líde
res mais importantes dessa organização ilegal se-quer serem 

· processados, condenados e irem parar na cadeia. 

O Sr. EdUS:rifoSuplicy- Permite-me v.-EX~ Um- apilrte, 
nobre Senador Amir Lando? 

O SR. AMIR LANl>O...:.: OuçoV. Ex• com muito prazer, 
nobre Senador Eduardo Suplicy. 

O Sr. Eduardo Suplicy ~ Não tive até hojea oportu· 
nidade de conhecer o Estado de Rondônia. 

O SR. AMIR LANDO- Mas faço a V. Ex' um convite 
com muitó prazer. Será me·u cOnvidado e será mais um rondo
niense em defesa daquele povo abandonado nos confins da 
Amazônia, nobre Senador. 

O Sr. Eduardo Suplicy ___:-AcCito -o cOnvite de V. Ex~ 
Espero eni breve póder conhecer o Estado de Rondônia, Sua -
capital, Porto Velho, outros municíplOú!: nlismO a pãrté não 
habitada. Neste instante, dou todo apoio à manifestação de 
V. Ex• para que se _-!1'!9!Jilize_ o Senado ~~deral, o GoVerno 
Federal e a polícia do Estado _de Rondônia -pa-ra o esclareci
mento, em profundidade, do caso do assassinato do ex-Se
nador Olavo Pires. Cónco:i-do inteiramente- Colri-VTx• que 
é de nossa responsabilidade exigir a- aÇão pronta da Polícia 
Federal. O Estado de S. Paulo de 21 de março do corrente 
ano, ontem, trouxe a seguinte reportagem: 

"A Polícia: Federal foi recebida com fogo ao chegar 
dois anos e quatro meses atrasada ao -assassinMo do 
Senador Olavo Pires. E vai encontrar" mortas algumas 
importantes testemunhas de um processo já com mais 
de sete mil páginas. 

O fogo-destruiu uma área na Fundação O lavo Pires 
em qu·e eram --estocadas algumas caixas com medica
mentos. "Foi um acidente", especulou um policial. Ele 
lembrou que o-depósito está sem grades, arrombado 
e tornou-se urn ponto de encontro de drogados e margi
nais. Mas também circula- em Porto Velho a versão 
de que o incêndio nãõ passou de um recado aos Fede
rais. Uma advertência- como que am~Çáifdo os que 
querem ir até o fundo nessa apuração!' 

Observo, nessa reportagem, que: 
"O corpo de uma das testemunhas do crime, o 

vigilante Mauro Ângelo, apareceu boiando no Rio Can
deias. O coordenador político da carn panha ao Go
verno de Rondônia, José Maria Melo, foi assassinado 
com vários tiros. O Secretário de Segurança lembra 
ainda as mortes do policial Sérgio "Barriga" e do garim
peiro Maurício "Rambo", e pergunta: Que_ima de ar-
quivo?" ·-

Ora, Senador Amir Lando, diante cte fatos -como esses, 
nota-se a dificuldade imensa para apurar -a fundo as razões 
e as responsabilidades desse assassinato, razão ainda maior 
para que o Senado dê todo o apoio ao trabalho da Polícia 
Federal. 

O SR. AMIR LANDO -Nobre Senador Eduardo Supli· 
cy~ V. Ex~ dá uma contribuição importante ao meu breve 
pronunciamento. E mais, sustentando-se em artigo publicado 
em O Estado de S. Paulo, tem inclusive a coragem de declarar 
nomes, porque nós, que somos de Rondônia, sempre que 
declinamos nomes talvez estejamos assumindo um risco muito 
grande. Acredito que isso jamais ocorrerá Com V. Ex~ · 

Mas estão aí os jornais denunciando, e~tá aí V. Ex~ 
apoiando esta iniciativa e apresentando a solidarie·dac;te_. ao. 
povo de Rondônia, à justiça e aos órgãos encarregados da 
apuração desse delito. Isso muito me conforta e muito conforta 
o povo do Estado de Rondônia, porque a voz corrente, nobre 

·Senador Eduardo Suplicy, nos confins do Estado - viajei 
este fim de semana pelos municípios de Corumbia"ia, Cer~
jeiras, Colorado, Cabixi e Vilhen-a- é: "Quem matou Olavo 
Pires?" 

Nobre Senador, sou homem Qe freqüentar a casa do povo, 
de tornar seu café, de _comer .um pedaço de maca:xeira, e 
dessa gente simples sinto esse sentimento de justiça trancado 
na garganta. Se quisermos acabar com o delito, não adianta 
criar penas mais duras, é precisO acabar com a impunidade, 
ou, ao menos, dar um passo bem fírille nissa direção. 

--O Sr. Rooan Tito- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

. O SR. AMIR LANDO - OuÇo o nobre Senador Ronan 
Tito cOm mUito prazer. . _ 

O Sr. Ronan Tito- Nobre Senador Amir Lando, verda
deiramente, nós todos temos que apoiar V. Ex~ por todas 
as razões~ Veja V. Exa que, após o assassinato, impune, do 
nobre Senador Olavo Pires, tivemos um caso aqui, no Con
gresso, em que um suplente queria assumir, fez tratativas 
com o _Senador, mas este disse que, no momento, não poderia 
atende-lo por estar no exercício do seu dever. Como resposta, 
recebeu uma ameaça c;:le morte. Esse é .um fato público, inclu
sive o Presid~nte d_o :ieD:ado teve. que dar guardas pessoais 
ao Senador, porque foram, verdadeiramente, localizados ho
mens da sua região que o estavam ameaçando, entusiasmados 
pela impunidade. Vemos também, agora, o caso_ do Gover
nador do Acre, assassinado em São Paulo, e_ que, inicialmente, 
tratava-se de um latrocínio pura e simplesmente, muito pouco 
explicado e, de repente, fatos estão sendo levantados fazen':' 
do-nos concluir que "debaixo do angu há carne". ou seja, 
há mandant~s políticos no final da linha. De maneira que 
temos que dar apoio, não só a V. Ex\ mas a todos aqueles 
que buscam elucidar os crimes, para que sejam apenados aque
les que os cometeram e, para que, assim, não incentivemos 
essa onda de crimes que vêm acontecendo no Brasil inteiro. 
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Esses casos ocorridos na região Norte foram rilais- ousados, 
porque envolveram um Senador e um Go_vemado_r_de_Es_t.a_d_p, 
mas, verificando os índices de criminalidade de São Paulo 
e do Rio de Janeiro, há pouco tempo, fiquei estarrecido: 
é ü:ri1 estado de beligerância não declarado. Morreu muito 
mais gente em São Paulo, em 1991, assassinadas por queima 
de arquivo, executadas sumariamente, do que na guerra do 
Iraque, da Bósnia, ou qualquer outra. Na verdade, isso está 
virando rotina. Passaram até do limite que achávamos que 
não se ousaria passar - assassiilar pess_oaS ditas inais· impor
tantes, com mais responsabilidades políticas. Quem sabe se, 
a começar daí, vamos, na verdade, descobrir crimin_osOs, não 
só de políticos importantes, cómo governador e senador, mas 
também descer ao fundo do poço e ver o que está acontecendo 
com nossos irmãos da Ba_ixada Fluminense, no Rio de Janeiro, 
e mesmo na cidade de São Paulo. Disse ·muito bem V. E~: 
é a impunidade que gera o incentivo ao crime. Cumprimento 
e solidarizo-me inteíramente com V. Ex• Considero uma ofen
sa ao Senado Federal, como instituição, o assassinaü::f<le um 
Senador, no exercício do seu mandato, em público, sem reser
vas. E ninguérri descobre nada, continuamos votando a_ Or~em 
do Dia, fazendo os nossos discursos. Parabéns a V. EX" por 
levantar um tema dessa importância. 

O SR. AMIR LANDO - Agradeço o seu aparte, nobre 
Senador Ronan Tito. V. Ex• tem ~cornpanhado esses fatos, 
inclusive como Líder do PMDB na época, quando nosso Par
tido assistiu os pedidos que Olavo Pires fez ao __ Senado para 
que lhe fosse proporcionada segurança. No entanto, tUdo re
dundou_ no vazio e o que ocorreu -foi sua morte. Urna_m_orte 
anunciada, como eu me referia no meu discurso de posse, 

. lembrando Gabriel Garcia Marques: "Talvez a autoridade 
policial investigadora encontre ali uma pista, não para desven
dar o crime, mas, ao menos, para entender de su_a_ psicologia 
intrínseca". Mas a maioria dos que puderam fazer alguma 
cojsa para impedir o crime, apesar de tudo, não o fizeram, 
consolou-se por invocar o preconceito de qUe-as qUestões 
de honra são lugares sagrados aos quais s_Q os don_o_s d_o.drama 
têm acesso. Até aquele ponto, parecia a todos que as ameaças 
a Olavo_Pi_res eram particUlares, de foro privado, porque nin
guém fez gesto algum para salvar_ a vida de __ u~ homem que 
estava encurralado, e nós que està:VanloS ali naquela trincheira 
sentíamos isso. 

O Sr. Aureo MeUo- Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. AMIR LANDO- Com muito prazer, nobre Sena
dor Aureo Mello. 

O Sr. Aureo Mello- O enfoQue qUe V. Ex~ apresentou 
no iníciO- ã respeito--de urna fraca atuaçáo - vamos dizer 
assim - do Senado é digno de ser realmente sublinh.ado e 
acentuado, porque não se pode compreender que, nuffia orga
nização como a nossa, onde aqui estão os representantes de 
um dos Poderes da República, se possam lavar as mãos quase 
com a displicência "de um Pilatos a um fato- -tãd- fulminante 
e grave, corno a morte do Senador Olavo Pires----'----Realmente, 
tenho a impressão de que o Senado esfava indiferente àquele 
acontecido e que a morte de um Senador não foi enea-ra"da 
com a gravidade de um fato tão profundo quanto, na realidade, 
o assassinato de um membro de um Poder tem e deve ter. 
Lemos, ouvimos -e sabemos que, por exemplo, quando numa 
corporação poliCial um bandido assassina um polida) é como 
se fosse uma bomba de muitos rnegatonS. -Todos os colegas 
mobilizam-se e enquanto não alcançam os criminosos- é--seus 

cõlahora<:lores, dandü_-lhi:s a punição-exemplar, não sossegam, 
lutam e vão em frente._ Por quê? Porque a morte de um polícia! 
signifiCaria a falência de todo o sistema, significaria a abertura 
de um precedente e passaria a ser uma ameaça brutal para 
oUfros membros <:laqueia corporação. No entanto, morre um 
Senador que, no plano do poder, está no mesmo nível do 
Presidente da República ou de um membro do Poder Judi
ciàrió e, nO entantO, o nosso ·senado limitou-se, quase que 
formalmente, às benzeduras de estilo e, ao invés de se movi
ineõiar-·Com ·aqu"ela mesma inteilsidade com que uma corpo
raçãO atingida no seu cerne se movimenta, ele, por assim 
diZer, sacrã.men-tou um fato acó'ntecido e, displicentemente, 
deixou os"patos passarem". Realmente, a Polícia Federal já 
de há muito deveria ter sido adonada, como uma questão 
de honra, porque, a verdade é que nós, Senadores, somos 
pessoas praticamente inermes. Antigã.mente, havia no Sena
do, se não me engano, urii segur~riça em Cada gabinete, hoje 
em dia a demagogia e a intolerância dos chamados órgãos 
democráticOS de comuõicã.ção não aceitam nein admitem a 
possibilidade de um Senador ter ostatus que garanta a sua 
integridade física, a sua seguraitçá. PelO meu gabinete, por 
exe-mplo, diariainente, vêem-se passar figuras as mais estra
nhas, para pedir dinheiro, alguns em tom ameaçador, e o 
número de loucos que aparecem lá não é pequeno, cada qual 
trazendo, implicitamente, urna censura ao próprio Senador. 
Esse fato, tenho certeza, não ocorre somente comigo, acon
teCe com cada Senador desta Casa. Muitos entram, tranqüila
mente no Senado Federal, não seLç_omo, e vêm, a nossa 
toca, ao nosso_r_ed_u_to, nos provocar, nos açular e nos ameaçar 
iniplicitamente. Realmente, o caso Olavo Pires foi um caso 
gritante, no qual o Senado Fe<;ieral poderia ter tido uma atua
ção mais destacada, encampando a luta pela apuração dos 
fatos, ao lado do Ministério da Justiça, fazendo céus e terra 
serem levantados pela morte de um.$enaclor. Não foi um 
candidato que foi assassíi18.do, foi um Senador da República, 
e isso não pode acontecer num país civilizado. De maneira 
que a oportunidade do discurso de V. Ex~, entre outros aspec
tos, é esta: enfocar a necessidade de segurança que deve ser 
atribuída aos que .estão ungidós_ desse mandato e, ao mesmo 
teq~p9,_ g_ue se ga_ranta, enquanto estivermos com a sotaina 
de Pais da Pátria e legisladores da Nação, a integridade física 
e o respeito que um Senador da República merece e_ deveria 
merecer. Muito obrigado. 

o~ SR. AMIR LANDO - Nobre Senador Aureo Mello, 
agradeço a V. Ex~ o aparte, que dá uma contribuição incornen
suravel ao meu breve pronunciamento. V. Ex• traz aspectos 
importantes ao conhecimento e à reflexão desta Casa. 

Está na hora de fazermos aqui um exame de consciência, 
para_ que cada um pergunte a si mesmo o que se tem feito 
para desvendar esse delito. Possivelmente, como V. Ex~ disse, 
não foi o mesmo __ ânimo _de qualquer corporação que tem 
inspirado esta Casa; não foi aquele esprit de corps, segundo 
o qual uma vez ferido um membro a corporação se preocupa 
em elucidar o fato. Esta chaga que ainda sangra no- Senado 
Federal permanece intacta aos noss_o_s __ olho_s, indagadora, por
que enquanto _esse -crime continuar inlpune por certo essa 
ameaça poderá sobrecair sobre qualquer um de nós. 

Há alguns dias ouvi pronunciamento feito Pelo nobre 
Senador Eduardo Suplicy, que-- fez um brilhante aparte ao_ 
meu discurso, nesta tarde, divulgado pela "A Voz do Brasil", 
nos confins de Rondônia. S. Ex~ faziã ü.friá apelo dramático 
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no sentido de que fosse reaberto o proces-so e as investigações 
sobre o assassinato do ex~Governador do Acre. 

E nós, exatamente no dia desse fatídico evento, fazíamos 
uma relação, aqui na tribuna deste Seíiãdo Federarentre os 
dois fatos, da aparente motivâçãt:>que impulsionou um e outro 
fato. Tínhamos a convicção dessa motívação política, 'qüe hoje 

·documentos e provas novas vêm ao conhecimento_ do público 
através, mais uma vez. dessa ação parlamentar corajosa do 
Senador Eduardo Suplicy, que eu, viaj:indo pelos confins de 
Rondônia, ligando a Rádio Nacional, pude ouvir ê saber que 
outras pessoas estão engajadas nessa luta contra a impunidade. 

E devo dizer, nobre Senador, que o-discurso de V. Ex~ 
me impeliu, à primeira sessão- do Senado Federal que compa
reço, a falar sobre esse tema, porque não poderia mais perma~ 
necercalado, embora deva dizer que ainda recentemente esti
ve com o Sr. Ministro da Justiça e, naquela -ocasião, fiz, mais 
uma vez, um patético apelo no sentido da apuração de respon
sabilidades nesse caso, e o Ministro Maurício Corrêa, ex-Se
nador. com assento nesta Casa ao lado de Olavo Pires, confes
sou~me que o conhecia e que tinha--até, nesSé PàritO~ 'uma 
preocupação muito sincera 'qu'anto à elucidação do crime. 

Quando lá estive com o Senador Maurício Cotrêa, Minis
tro da Justiça, S. Ex~ comprometeu-se, sendo coerente com 
um discurso anterior, em entiar com a Polícia Federal na 
investigação do crime. · - _ _ -

É por isso cfue, a esta altura, quero parabenizar o Ministro 
da Justiça do meu País, que honrou o. discurso e o aparte 
que. me fez quanto tratei desse tema nesta Casa, e preocu
pou-se com o desvendamento· do crime, inclusive, determi
nando a entrada da Polícia ·Federal a teor de argumentos 
jurídicos que há muito tempo vínhamos levantando e expres
sando desde o dia em que ·assumimos -e-sta- cadeira no Senado 
Federal. 

O Sr. Eduardo Suplicy-Permite-me V. Ex~ um apai'te? 

O SR. AMIR LANDO- Oiiço o nobre Senador Eduardo 
Suplicy, que acabei de citá-lo, com muito ·prazer, maiS uma 
vez. 

O Sr. Eduardo Suplicy -Considero importante essa àÇão 
da Polícia- Federal em ambos· os casos: tanto no desvendar 
do assassiri;itO do_ Senador- O lavo PireS, -qua-nto do eX-GO
vernador Edmundo PintO, ·do Acre, pois tratã-se de uma situa
ção complexa, naturalmente, com· fundo político- pelo me
nos as circunstâncias denotam isto, de tal ítianeita que· ao 
lado do trabalho da Polícia Civil de ambos- os Estados -
de Rondônia e do Acre - possa também a Polícia Federal 
estar agindo no caso da morte do Governador Edmundo Pinto, 
principalmente, porque se trata, segundo todos os _indíciOs, 
de assassinato planejado no Acre e executado em São ~aulo: 
Prezado Senador Amir Lando, V. E~, no'seu pronuncia
mento, também dirigiu-se à questãO da inlfmóidade exiStente 
no Brasil para com aqueles .que cometem delitos -crimes 
de assassinato~ crimes- coiitrá a probidade administrativa, cri
mes como ·os que tivemos opo-rturiidade de examinar quando 
V. Ex~ foi Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito 
que examinou· os fatos denunciados pelo Sr. -Pedro Collor 
de Mello, particularmente referentes às ações de Paulo César 
Farias. Nobre Senador Amir Lando, em reportagem publicada 
nesse final de semana, a revista Veja mostra um paralelo 
entre a Itália e o Brasil, como os acusados .. de corrupção, 
1a Itália, estão sendo punidos com a ~(jeia,-~~ no 
Brasil continuam impunes. Mais graVe- no~Bta$11, !!lleftlldor 

Amir Lando, é que alguns dos que contribuíram para o desven
dar das irregularidades estão sendo ameaçados de punição. 
Por exemplo: o Sindicato dos Bancários de Pernambuco foi 
uma das entidades que contribuíram para que se desvendassem 
problemas relacionados à maneira como inúmeras atividades 
dos usineíros, em suas relações com instituições oficiais, como 
o Banco do Brasil e o Banco Central do Brasil, estavam sendo, 
a toda hora, arquivados, processos os mais diversos ... 

O SR. AMIR LANDO- Posso testemunhar que o Sindi· 
cato prestGu uma contribuição prestimosa e realmente impor
tantíssima para que pudéssemos desvendar aquela situação 
e, inclusive, manteve vigilância para que não se adulterassem 
aS Cóntas que foram apontadas pelo motoriStà:- - -

Realmente, o que está ocorrendo é lastimável. Mas pros
siga no aparte, nobre Senador. Só gostaria de fazer esse re
gistro. 

O Sr. Eduardo Suplicy- :é possível que V.Er não cOnhe
ça um fato que está por ocorrer. Peço, inclusive, que V.Ex~ 
faça um apelo ao Presidente do Banco Central do Brasil, 
Gustavo Loyola. porque é a seguinte a situação; o Sindicato 
dos Bancários de Pernambuco fez um boletim mostrando pro
blemas graves de diversos usineiros cujas relações eram carac~ 
terizadas por irregularidadeS. Entretanto, no Banco Central 
Os relatórios estavam sendo arquivados, uns após outros, todos 
com relação- a ações de influência do Sr. Paulo César FariaS·. 
Eis que os responsáveis administrativos pelo Banco Central 
em Pernambuco resolveram que a S~ Maria Sônia da Silva 
Bagno deveria ser punida, porque era diretora do Sindicato 
quando surgiu no boletim daquele órgão uma informação mui
ti:) relevante, que, inclusive, contribuiu para os trabalhos da 
CPI. A Sr' Maria Sônia da Silva Bagno, dirigente síridical 
e funcionária do Banco Central, está sendo objeto -de sindi
cância adminiStrativa, e poderá ser punida sem que haja qual
quer prova contra ela. Apenas porque era membro da diretoria 
e porque o boletim do S-indicato contribuiu com informações 
importantes para a CPI e para a opinião pública nadõn3.l. 
Há pouco tomei conhecimento de que o Líder do Governo, 
Deputado Roberto Freire, enCaminhoU Ofício ao PreSidente 
do Banco Central, Gustavo Loyola, pedindo a compreensão 
daquela instituiÇãO _e que itãO hãja- .PU.riiÇão 'iriOevída. Veja, 
EX', a que pOnto chegamos no Brasil. Aqueles que e~etiva
mente cometeram crimes contra a probidade administrativa 
estão aí -impunes. E estamos verido, todos nós, a morosidade 
da Justiça, Seja para realizar o seqüestro dos bens dos culpa
dos, dos que acumularam patrimônio indevidamente, seja, 
como na Itália, para colocar os responsáveis poi crimes na 
cadeia. Enquanto isso, os que procuraram colaborar para se 
de~vendar os problemas estão ameaçados de punição. Apro
veito o seu pronunciamento para, paralelamente, dizer isso, 
aip.~_a majs porque V. Ex•, como _l;,r(!s:idente da CPI, muito 
contribuiu para elucidar fatos graves que mudaram a história 
do Brasil definitivamente. - -

O SR. AMIR LANDO- Agradeço o aparte de V. EX', 
nobre Senador Eduardo Suplicy. Na esteira da impunidade 
V~ E~ traz exatamente um caso de punição desnecessária. 
V. Ex~ tem toda razão. Como eu disse, o Sindicato dos Bancá
rios prestou uma colaboração importantíssima para qUe se 
pudesse desvendar os delitos praticados por Paulo César Farias 
e seu grupo, inclusive pelo Presidente Collor, e sobretudo 
no episódio do motorista Eriberto França, em que manteve 
uma vigilância permanente nos bancos para que as contas 
nflo- tossem adulteradas. 
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Mas V. Ex• disse bem, o problema no Brasil é a impuni
dade. Não adianta querer inventar novas penas, até a pena 
de morte, que é inc_ons_titucional - ninguém pode, através 
de uma emenda, instituir a-pena -de morte, porque está expres
samente vedada, sobretudo no capítulo dos direitos e garantias 
do homem c do cidadão. E mais, o que é preciso, neste País, 
é aplicar as penas do Código Penal para realmente poder 
conter a mão assassina que vai cada vez mais, pela -ousadia, 
ceifando a inocência. 

E o que se verificou coffi- -o caso Olavo PifeS -for -que·,
até agora~·nada, ou pouco, se fez. Por isso que-ro, nesta hora, 
exatamente parabenizar o Ministro da Justiça, o Presidente 
Itamar Franco e a Polícia Federal por essa iniciativa. E tenho 
certeza de que a Polícia Federal terá a isenção necessária 
e indispensável para apurar a autoria desse hediondo _delito. 
Sei--q-ue-a:s provas, as pistas e talvez muitos íridícios já-foram 
destruídos, como bem acentua o artigo publicado_ no O Estado 
de S. Paulo do dia 21, domingo -próximo passado, e aqui 
trazido à colação pelo Senador Eduardo Suplicy. 

Sei dessas dificuldades, mas sobretudo devo dizer que 
não- há crime perfeito, que acredito, sempre-; no-poder da 
inteligência; quando voltada, com determinação, para uma 
causa correta e jusfa. E essa investigação é--reclamada pela 
Nação, por esta Casa, nesta tarde, e pelo povo de Rondónia, 
dos confins das linhas em que constantemente me fazem esse 
mesmo apelo. 

E a vontade política do Góverno Federãl, do Sc;nado 
da República e de todos aqueles que têm compromisso·com 
a justiça acredito que constitui um arcabouço Sufjciente, uma 
força inquebrantável para que a verdade venha à tona. Dia 
virá, por certo, com a punição dos culpados, em que a barbárie 
será definitivamente afastada do m_eu Estado_ de Rondónia. 
E é imperioso que isso se faça para que possamos, no próximo 
ano, enfrentar o pleito com lisura, com paz, com tranqüilidade 
e com incolumidade física. -

Muito obrigado, Sr. Presidente _e Srs. Senadores. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues).'-- Con.têdo 
a palavra ao Sr. Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUAR.DO SUPLlCY f!'T-:-: SP. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão_ do ora<ior) -Sr~ P.reSidente, 
Srs. Senadores, quero falar da importância de o Senado Fede
ral, o quanto antes, votar o Projeto de Lei da Câmara n~ 
67/92, que dispõe sobre o processo judicial de d_esapropriação 
por interesse social para fins de reforma agrária e sobre o 
rito sumário. 

É necessário que, ·cte pronto, o Senado Fedef3l dê ao 
Governo os instnimentos para a realização da reforma agrária. 
É importante que estejamos atentos à gravidade da situação 
no campo ..:...._sobre a questão da reforma agrária e a -viólêilCia 
no campo. 

O Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, reu
nido no fim de semana passado, resolveu divulgar um alerta 
para a sociedade brasileira sobre a intolerável s.ituação da 
violência no campo. "É -perceptível, Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, a retomada das ações violentas "Çie .entidades como a 
UDR e outras d~ carátei):égiohal ou localizado contra os 
trabalhadores rurais. _ _ 

Fatos graves, ocorridos nos últimos mes~s,_-indicam uina 
ofensiva contra trabalhadores sem terra, dirigentes sindiçais, 
personalidades políticas e religiosas que se iâeritificam com 
a luta pela r.eforma agrái"ia. Tal ofensiva- vem s'Friâo levada 

a CaOo por pistoleiros, por milícias privadas, utilizando o apoio 
de oficiais e praças dentro das polícias militares a serviço 
de grandes proprietários de terras e de empresas rurais. 

A utilização ilegal de membros da PM para infiltrar-se 
eln conflitos sOciais resultou em confronto e morte de_ três 
soldados da polícia militar e na posterior prisão e execução 
sumária do Líder dos acampados, Teixeirinha, em Campo 
Bonito, no Paraná. 

O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 
Ataguhlna, em Tocàn.tins, Mozarniel Patrício Pessoa, que es
tava desaparecido desde 8 de março de 1993, foi encontrado 
morto e mutilado no último dia 16 de março. 

Há três_ dias, no dia 19 de março, 70 proprietários de 
terra cercaram Oiór:ti.m-de 'úliQ de Cas.tilhos, no Rio_ Grande 

. dº Sul_, e impediram, por duas horas, a saída de D. Ivo Lors
éheider, Bispo de Santa Maria e Presidente Regional da 
CNBB, e dos Deputados Adão Pretto, do PT do Rio Grande 
Clõ Su1, António Marangon. do PT do Rio Grande do Sul, 
e João Luís Varg;:_ls, do PDT _do Rio Grande do Sul, q_llando 
tentavam, no fórum., negociar_ o adiamento do despejo de 
520Jamnias da F~zenda Bom. Retiro, naquele município. 

EsSas ações dos proprietários de terra se encaixam no 
quadro de violência que resultou, no último ano, de acordo 
com dÇt,dos colhido~ pela Comissão Pastoral da Terra, -em 
1._664 expulsões de terra. 6 mil despejos judiciais, 1.379 agres
sões físicas, 47 tentativas de morte, 91 feridos, 46 assassinatos 
de trabalhadores rurais e 24 as~ssinato~ ocorridos, por _d_ife
retites· motivos, dentro de áreas indígenas. Anos após anos, 
todas essas violências ·Vêm .sendo. cometidas diante da coni-
vência ou da passivid.ade do JtJdiçiário. · 

Denunciam_os, Sr. Presidente, Srs .. Sen_adores,.a gravi
dade da escalada da violência no campo e exigimos das autori
dades federais e estaduais responsáveis o desarmamento ime
diato das milícias privadas, o controle estrito da ação da_s 
PM, para que não_ se repitam a brutalidade e a agressão às 
mínimas regras de convivência "Civilizada como ocorreu no 
Pãfàllá,' quandó'·um oficial da políciã, depois de capturar o 
líder dos a_campado~, se ?:rvorou em promotor e juiz e executou 
uma ::;e·nténçia que' não tem lugar na legislação brasileira, a 
~.._it_teiiça de mort.er ,- _- ~ -.- -
... E$tamos CQ:QX~nc~do~ d,e. ql.!~ ~~a viol~nci~ _pl~nta suas 
raízes na concev,ntção da pos~ da __ .terrÇt, na influência dos 
latifúndios e grand_es empre~as rurais_soPre o aparelho repres
sivo: dO Estado~_ na org3nizãÇãC)e manutetição -ilegal de _milícias 
armadas e na irppuilidade. - -

O Partido dos Trabalhadores entende que só um _Progra
ma de Reformá Agrária de alcance nacional que democratize 
a propriedade da terra, munido de uma política de desapro· 
priações eficaz que- responda à demanda de 12 milhões de 
trabalhadores sem terra, será _capaz de conter a violência no 
camp·o. Milhares de famílias lutam em acampamentos na maio
ria dos Estados brasileiros por um pedaço de terra para traba
lhar. Hoje, UJ11 grupo de trabalhadores sem terra_ entra no 
sétiiri.O dia de greve de fome em Porto Alegre, exigindo o 
ªsse_ç._t_~mento das _famílias ·acarripadas e a agilização de medi
das co_ncretas. do Governo Federal 1 para encaminhar a solução 
do problema. 

O. Partido dos Trabalhadores __ se solidariza com a luta 
dÕs trabalhadqres do _campo e repudia as tentativas das milícias 
priVa"das- e das. polícias militares de resolver uma das mais 
graves questões_ sociais do País com o recurso da força armada. 

Sr. Presid.e.n~e. Srs . .Senadores, na última terça-feira, o 
Presidente Itamar Franco, em reunião ministerial, resolveu 
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decretar que o País estava em estado de emergência, em luta 
contra a miséria -e ã fome. Pediu aos seus Ministros_ que, 
no prazo de 15 dias, apresentem sugestões para atacar o pro
blema da miséria e-da fome. 

Estiveram na reunião e foram designados pará participar 
de comissão especial para resolver o problema da fome e
da miséria, o Bispo de Caxias, D. Mauro Morelli e Herbert 
de Souza - o sociólogo Betinho - que estão colaborando 
e, inclusive, dando força aessa_questão, em função d-a sugest~o 
feita, há frês semanas, pelo Presidente Nacional do Partido 
dos Trabalhadores, Luís Inácio Lula da Silva, ao próprio Presi
dente Itamar Franco_. __ 

Gostaríamos, Sr. Pre_sidente, que ·o Congresso· NaciOnal 
também se colocasse em posição de lUta, em posição que 
acompanhe esse estado de emergência e que procure, no mais 
breve espaço de tempo possível, canalizar a sua atenção para 
atacar o problema da fome que grassa não só na região Nor
deste - em especial com o agravamento-da seca - mas tam
bém por qu-ase todo o Brasil, que mostra um mapa da fome 
onde 32 milhões de pessoas vivem com um rendimento familiar 
que mal supera um quarto do salário mínimo. 

Assim, Sr. Presidente, avaliamos que o Co~gre~so N acio
nal precisa canalizar as suas energias para isso. A _medida 
que a reforma agráría se constitui em providência pa~a também 
resolver o problema da fome, da superação do círculo vicioso 
da pobreza, consideramos da maior impOrtâticiá que O Senado 
Federal possa contribuir para isso votando, sem mais delongas, 
o projeto de lei complementar relativo ao rito sulnário. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Coriêedo 
a palavra ao nobre Senador Garibaldi AlveS Filho. 

O SR. GARIBALDI ALVÉ$ FILHO (PMDB- RN. Pro
nuncia o seguinte dis.Curso~ -Se1n- revisãO- do oraÇ!or) - $r. 
Presidente, Srs. Senadores, após os·acontecimeritos dramá
ticOs da semana passada, relacionados à seca do N~rdeste, 
quando tivemos a Ocupação da sede da Sudene por-trabalha
dores rurais, estamos agora na expectativa das providências 
anunciadas. Essa expectativa, ST. Presidente, ·srS:, ~énadOi-~s~ . 
gira em torno da chegada, ao Q::mgress_o NacioQ.al~,_d~ uma 
medida provisória do Governo Itamar Fnülc_O que prevê a· 
liberação de recursos da ordem. de, US$180onlílli0f:-s, para fàzer 
face aos programas de emergência que-s-erãó desenvolVidos 
no Nordeste inteiro, sob a coordenação do_Governo Federal, 
Estadual e ainda das Prefeituras, e com a presença de repre
sentantes dos Sindicatos Rurais e âa própria Igreja. 

Sr. Presidente, quero fazer um registro_de. que, enquã~to 
aguardamos essas providências a nível Federal, lá no Nor
deste, aqueles nossos irmãos, que _querem ver o problema
da seca tratado com-a maior seriedade, com a maior objetivi
dade, estão se mobilizando. 

Amanhã, no meu Estado, no Município. de Santa Cruz, 
um dos Municípios mais atingidos pela seca, haverá uma reu
nião promovida pela Igreja. É um Município onde, diaria
mente, o Prefeito está se deparando com centeTias e centenas 
de trabalhadores, na porta da Prefeitura, pedindo alimentos. 
Nesta reunião serão discutidos não apenas o prOblerria- erner~
gencial, não apenas o problema de como matar a fome, de 
saciar a_s_ede do povo, mas, também, será debatido um progra
ma de_ obras definitivas, duradouras, tentanQO fazer com que 
a nossa região não fique- eternamente na_ dependência desses 
programas emergenciais. - -~ 

E isso quero creditar, neste instante, à iniciativa de um 
velho sacerdote, de um homem que dedicou a sua vida a 
serviço da Igreja e que hoje, aos 77 anos, ainda tem força 
para reunir em torno de si dezenas e dezenas de Prefeitos 
e Parlamentares que vão se deslocar até a cidade de Santa 
Gruz amanhã: trata-se do pároco de _São Paulo do Potengi, 
MonsenhOr Expedito Medeiros. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, esse sacerdote sempre 
disse que as cestas gratuitas somente viciam os agricultores; 
que os serviços em propriedades particulares também não 
podem ser admitidos e que a seca tem de ser combatida em 
frentes de emergência, pagando salários justos _aos trabalha~ 
dores, que devem atuar na desobstrução de poços antigos 
e na construção de novos. 

Defende, também, a execução de programas de adutoras 
que possam, por exemplo, aproveitar o potencial da Barragem 
Armando Ribeiro Gonçalves, em Açu, levando essa água a 
dezenas de Municípios do Rio Grande do Norte. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, desejo assinalar esse acon
tecimento no meu Estado, corno demonstração de que o pro
blema da seca está sendo encarado com seriedade. No Nor
deste, no Rio Grande _do Norte, não estamos apenas aguar
dando as providências do Governo Federal, esperando que 
as coisas venham de cima para baixo, que cheguem ao Nor
deste esses milhões de dólares e que, depois, não se possa 
dizer em que e onde foram aplicados. Pelo contrário, está 
se criando uma mentalidade nova, graças a essas li~eranças 
sindicais, religiosas e políticas. 

Por isso .faço este registro na expectativa de que possamos 
ter a aprovaÇão, de imediato, aqui no Congresso Nacional, 
logo que o Governo Federal cumprir o prometido- já prome~ 
tido na semana pas·sa-da - , dessa mensagem presidencial 
corit a respectiva medida provisória. 

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

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

O SR. AUREO MELLO (PRN - AM. Pronuncia o se
guinte discurso. Sem _revisãO do oiadOr.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, é com profundo pesar que estou registrando 
nos Anais da Casa o falecimento do Professor Ulisses Bitten~ 
couft, educador amazonense que deixou uma memória real
mente respeitável no Estado que represento e que, pelas suas 
qualidades de cordialidade, de bonomia, de simpatia pessoal, 
dá a sensação, a todos nós, amazonenses, de termos perdido, 
não somente um amigo, mas um verdadeiro irmão. 

Ulisses Bittencourt era filho do Professor Agnelo Bitten~ 
court, qUe_, por sua v_ez, desceitdia diretamente de Antônio 
Bittencourty ex-Governador ,do Estado do Amazonas. 

Lá, no Amazonas, existem Ufi!aS famílias que cohstituem 
veidadeiras linhagens, quase nobiliárquicas, de administra
dores e de pessoas que marcaram época como verdadeiros 
patriarcas no tenipo e'm que viveram. A família Bittencoúi{
foi e é uma dessas famílias, que reãlmente não podem ser 
esquecidas, porque a partir de Antônio Bittencourt ela apre
sentou os seus representantes, os seus descendentes, como 
expoentes intelectuais e moraiS çla nossa terra. 

Existe nessa farm1ia a figura do Professor Agnelo Bitteri
couÍt Filho, que foi Superintendente daTight no Rio de Janei-:: 
r:o; existe o Procurador Benjamim Bittencourt, que é uma -
das expressões intelectuais de maior realce, também no Rio 
de Janeiro; houve ainda Pedro Bittencourt, uma das expres
sões mais profundas do Ministério da lndústriã e do COmércio. 
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O Prof. Agnelo Bittencourt, descendente direto de Antônio 
Bittencourt, era uin homem sábio, compo-nente da Academia 
Amazonense de Letras, que deixou como contribuição livros 
preciosos; inclusive um dicionário de regionalismo. S~ s~ lecio
nou para diversas gerações do Amazonas e foi meu professor 
de Geografia Humana, vindo a·falec~r num~ idade provecta, 
com quase cem anos. 

Seus filhos, todos eles encantadores e homens portadores 
de grande sabedoria, tinham em Ulisses Bittencourt uma lide-
rança realmente extraordinária. --

0 desaparecimento de Ulisses Bittencourt para nós ê 
o mesmo que cortar um fragmento do próprio Amazonas; 
é o mesmo que tirar um pedaço da carne do noSso Estado; 
é mutilar até o grande Estado, porque são nomes que com
põem a grandeza daquela terra pela qualificaçãO de seus filhos. 

-Todos nós nos deparamos com a morte diariamente e, 
cada vez que isso-·acontece, ela é para nós uma eStranha. 
Ela já poderia ser uma figura familiar, poderia ser até uma 
amiga. Mas, de cada vez que acontece, é sempre uma nefanda 
imagem-surpreendente c repelida. 

Esqueci-me de dizer que Fábio Pereira de Lucena Bitten
court, o Senador titular do qual sou suplente, que pereceu 
aquí no nosso meio, era descendente da família Bittencourt, 
bisneto do velho Bituca, como era apelidado o velho Bitten
court. Só que era um ramo especial- Fábio me contou isso 
várias vezes. E por que Velho Bituca'? Porque ele era famoso, 
o velho António Bittencourt, pelas suas boutades, pelas suas 
tiradas e pelo seu sotaque de caboclo muito espeCiàL 

Uma vez, uma cantora foi ao" palácio pedir que ele conse
guiSse dinheiro para ela, uma vantagem qualquer, e ele lhe 
respondeu: "Minha senhora, eu não posso fazer _isso para 
aqueles que vêm aqui chorando, quanto mais para a senhora 
que vem cantando". E __ não deu na-da para a pobre da cantora. 
Do velho Bittencourt há uma frase faniOsã lá no Amazonas. 
Faltava dinheiro e ele disse: "Mas com dinheiro até um burro 
governa". _ .. ~- __ -. _ 

O Professor Agnello, filho dele, uma vez contrai"íOU:u_n'l 
pernambucano. Passaram-se mu_ífOS ãifóS~-átéOaia em·que 
ele foi, de navio, à CaPital dos GuararapeS. Naquela ocasião, 
aquele inimigo, que esteve anos seguidos de alcatéia, coritra
tou e se uniu a um bando de bandidos, e quando o professor 
desceu do navio que apertou em Pernambuco, foi vítima ·de 
uma tremenda agressão, decorrente da política que se fazia 
no Amazonas naquele tempo. Realmente, foi a época- dos 
grandes capangas, de um caboclo que por lá chamavam de 
Caboclo Calambange, que depois, segundo fui infOrmado, 
morreu pendurado com uma pedra nos pés, numa prancha 
que,-por sua vez, saía de uma lancha no-meio do rio Negro, 
depois de ser surrado e depois de cortarem a corda que o 
prendia às águas. nas quais submergiu aO peso daquela pedra 
enorme que lhe estava amarrada nos pés. Isso·,-como·castigo 
pelos muitos crimes que havia cometido naquela região. Havia 
o caboclo das Medalhas, também uma figura- SiriíStra;--CfUe 
não deixava que se contrariassem os interesses-de cettos goVer
nantes daquela época, matando e surrando indiscrimfnada
mente. 

Ulisses Bittencourt era um maravilhoso homem, uma pes
soa que, realmente, a gente não-entende como possa desapa-
recer. -,_ _ __ 

Por isso, Sr. Presidente, em nome de todos aqueles que 
vão sentir muita· saUdade de Ulisses Bitte_n.cou_rt, em nome 
de todos aqueles que foram alunos seus no Colégio Estadual 
do Amazonas, em nome de todos aqueles que lhe apreciavam 

a cultura, no Riõ de Janeiro e em toda a parte, a urbanidade, 
a eficiência-na correspondência, o coraç3:o de flor que possuía, 
voltado como um heliotrópio na ·direção do Sol, a esse Ulisses 
deixo aqui o meu registro, certo de que, assim o fazendo, 
estou cumprindo uma determinação do meu mandato -da ma
neira melhor que poderia fazer. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Concedo 
a palavra ao último orador inscrito, Senador Ronan Tito. 

OSR. RONANTITO (PMDB·MG. PronunCia o seguinte 
discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, quero fazer urna breve comunicação sobre uma adver
tência feita por Marcílio Marques Moreira em Washington, 
quando ainda Ministro, época em que a CPI estava tomando 
os rumOs a que acabou chegando. Perguntaram-lhe na ocasião 
b que achava de tudo aquilo. Ao que ele _respondeu: "Acho 
que a verçlade deve ser apurada. No- efltanto, temo demais 
pela seqüéncia e temo muito pela filosofia do '"caça às bruxas". 

Sr. Presidente, venho denunciar_ dois casos de ·~caça às 
bruxas" acontecidos no Governo de Itamar Franco. Primeiro: 
foi indicado para Presidente do Banco do Brasil Breno Pereira 
Reis, que conheço de perto. Ele foi gerente de banco na 
minha cidade e, atualritente, é Superintendente do Banco do 
.Brasil no Rio de Janeiro. Como· gerente da agêncía de Uber
lândia, Breno Pereira Reis, em trê-s anos, triplicou a aplicação 
em termos reais na cidade, que experimentou extraordinário 
desenvolvimento mercê de seu trabalho sério, correto .. 

Um dia, comentando com um dos funcionários do Banco 
do Brasil a respeito da ação profíCUa que teria tido, ele disse 
que não perdeu nenhum centavo. Tód.as as aplicações foram 
feitas de maneira correta. 

Eu poderia citar muitos episódios ocorridos durante os 
maiS de _trinta aiios em que Breno Pereira Reis trabalhou 
no Banco do Brasil, onde foi gerente, assessor Clã Presidência 
e superintendente. É uma história de realizações. Quando. 
foi indiçado para a Presidência do Banco do BraSil, surgiu 
iirilál>riga- de coiTeD.tes sindicais, apoiadas pelo PT ei pelo 
PC,.este liderado pelo Deputado Augusto Carvalho. Contra 
Br-epo Pereirã Reis levantaram o fãto de que ele teria feito 
t.Irtf acordo, por determinação da diretoria, e que a firma, 
que devia 40 bilhões, acabou pagando quatro. 

Normalmente, quando alguém vai fazer um acordo - é 
o caso do Brasil com os credores íritemacionais - é porque 
não pode pagar nem o total, nem na data aprazada. Do contrá
rio, não precisaria fazer acordo. Breilo Pereira ReTs foi indica
do para fazer o acordo. Fui ao Presidente do Banco do Brasil 
que, afinal foi nomeado, para saber se, verdadeiramente, 
o acordo não foi feito nos termos em que deveria ser feito. 

O presidente do Banco do Brasil me respondeu, pura 
e simplesmen.te que, se o acordo proposto pelo Dr. Breno 
Pereira Reis não fosse aceitável pelo banco, a diretoria não 
o ·r-eferendaria; e- ela o referen-dou. Foi o melhor acordo 
que ele conseguiu para o banco. Todavia, esse acordo foi 

a pedra de toque para o dedurismo retirar do cargo de presi-
dente, colocando um representante da corrente do Partido 
Comunista, cujo-siStema fracassou lá na Rússia. No Brasil, 
porém, vai muito bem; na União Soviética deu com os "burros 
na._á_gua". Estamos sabendo dos problemas que eles estão 
enfrentando, mas, no nosso País, ele está florescendo e acabou 
a corrente do PC~:rtido Comunista fazendo o presidente do 
Banco do Brasil, homem extraordinário, também de carreira 
como o Dr. Breno Pereira Reis; homem corretíssimo. Não 



2598 Terça-feira 23 DIÁRiODO CONGRESSÓNACIONAL (Seção II) Março de 1993 

estou lastimando que se tenha optado pelo Dr. Alcir Augus
tinho Calliari, estou rcclaiiiando, neste momento, que se 
joga às traças o nome de um- homem que dedicou 34 anos 
de sua vida a um banco, como o Banco do Brasil, serviços_ 
inestimáveis, extraordinárioS, de competência e prindpalmen
te de arrojo, porque o que falta neste Brasil é coragem. Um 
burocrata que se quer preservar, a melhor coisa que ele 
faz é não to'mar atitude passando papel _p~ra frente._ Breno 
Pereira Reis não é deste jaez. Por isso, foi indicado para 
a presidência do Banco do Brasil. No entanto', não chegou 
à presidência daquela instituição. Tudo bem~ Porém, a meu 
ver, neste instante, cabe às autoridadeS-_virem a público dizer 
por que não foi presidente._ Fui ao atual preside!Jte _do Banco 
do Brasil perguntar se existia ãlgo contra a vida dele, algo 
funcional que o desmerecesse para as funções. S. s~, o presi~ 
dente daquela instituição, ·respondeu-me: "Absolutamente, 
é um funcionário da maior respeitabilidade que prestou servi
ços extraordinários a -este País e nada consta. Ao contrário, 
sua folha de serviço é das mais ricits de todos os funcionárioS 
deste banco". Eu sabia disso, mas fui confirniar, pOrqué, Sr. 
Presidente, ou confiamos erii-diüeJ:minadaS pessoas, no s_eu 
passado de serviços, ou vai sei o pandemóniO total, ninguém 
confiar em ninguém. É a delaçãÕ, é o dedurismo próprio 
dos países comunístas._ Deus me livre se isso for estabelecido 
aqui dentrot A denúncia nominãda e séria é uma coisa, a 
delação é outra completamente difererite. A denúncia enobre
ce. quem a denuncia, quem a comprova, principalmente em 
se tratando de um Parlamentar; ela mostra documentos e 
os exibe, provando-os. Aí, ,Sr. Presidente, é uma coisa ~que 
deve ser, por todos nós, elogiada, mas a delação sem compro
vação, apenas para ver-vencida uma corrente, jogando o nome 
dessa pessoa às traças? Con:s-0 fiCa a faiilília e ele, díante da 
sociedade? 

Dizer-se: "Aquele acordo feito com urilã-ffiffia assim ... ·~ 
Todo acordo é acordo, Sr. Presidente. Fui Relator da Comis
são que trata da dívida externa, dainadimplência, e fui questio
nado pela imprensa brasileira, por todo mundo, mas esse 
acordo é acordo. Eu, como brasileiro, go~taria _de não_ pagar 
nada. Só que acordo prevê duas partes: o )3rasil, de um lado, 
e os banqueiros, do outro._ E_o_s banqueiros não co~cordaram, 
não fizeram um acOidO coD.oSco, de que iriam passar uma 
borracha em tudo. O acordo possível foi aquele. 

No entanto~ vejo, agora, ~epetindo-se essas delações. E 
o pior é que estão dando ouvidos a elas. Aconteceu, agora, 
com outra pessoa que conheço, cujo_ testemunho g~Staria 
de dar: Carlos Catão. ·-

Carlos Catão é médíco sanitariSta. Há trinta ano~ presta 
serviço ao Ministérío da Saúde. Trata-se de um homem que, 
por esses trinta anos de serviço público, angariou un'i patri
mónio enorme - um carro 87. Esse é o !)CU património. 
Se ele fosse para um consultório particular, 'ele poderia tirar 
isso em um ou dois meses, porque é um homem competente, 
um homem que não parou no tempo, estudou Sempre. Porém, 
disse-me: "Mesmo depois do que fizeram -comigo nãO estou 
arrependido, porque o meu ideal na vida não era set médico; 
meu ideal na vida era ser sanitarista". 

V. Ex~s já conhecem essa figura extraordinária, qu-e até 
está publicando um livro, resolvend'"l todos os problemas do 
Brasil, o nissei Ta'tesbi Imai. Ele f(.. lá no Ministério-para 
vender os seus pulverizadores Hatsuta. poiS quer acabar córii 
a cólera através desses pulverizadores. E- o Carlos Catão, 
Chefe do Departamento, a1::.::.c:: ""A cólera- é um pouco m·aiS 
':Omplicada. Para acabar com a cólera, controlá-la, precisamos 

de esgotamento sanitário, de água tratada, de uma infra-es
trutura. Sei que se eu pulverizar, num determinado poço, 
_com_ o _seu pulverizador Hatsuta uma quantidade de medica
mentos ou produtos químicos, vou matar o vibrião, mas seu 
eu jogar esse veneno lá dentro com a mão, mata da mesma 
maneira. De modo que o Ministério não pode comprar": E 
o que fez o Sr. Takeshi Imai? Veio para a imprensa e disse: 
"O pessoal do Collor contínua no poder. O homem pediu 
"bola" para comprar". 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, gostaria que cada um de 
V.Ex~ conhecesse o.Dr. Carlos Catão. É uma figura humana 
a quem eu não acredito que alguém tenha coragem de propor 
algo. É um Catáo na acepção da palavra. O que fez o Ministro 
da Saúde? Afastou-o da dir_e_toria, porque houve uma denúncia 
de que ele não queria comprar pulverizadofes Hatsuta para 
acabar com o vibrião da cólera. Uma carreira de trinta anos! 

Fui conversar com S. sa, que est~va visiveJm~nte emocio
nado. Disse-me: "Qual o património que juntei nesses trinta 
anos, além da satisfaÇão do dever cumprido de maneira ~r:npre 
dificultada pela falta de dinheiro, pela falta de condições? 
Qual o património que eu tinha? Era apenas deixar para minha 
família o que dediquei durante toda a minha vida à saúde 
pública••. Ganhando quanto? Qual é-0 salário de um médico? 
Não queiram nem saber! É uma miséria totãl! Perguntei-lhe 
se ele queria deixar o serviço público, se queria trabalhar 
em outro lugar e eJe respond~u-me: "Só sei fazer isso! Deixa 
eu te confessar uma coisa, Ronan Titá:~Não tenho vontade 
de fazer outra coisa na vida. Sei que eu poderia atualizar-me". 
E para uni médico _clínico se atualizar, hoje em_ dia, é muito 
fácil:. pegam-se os viajantes de laboratório, que dão receitas; 
há também os mecanismos de_auxílio ao diagnóstico; tiram~se 
radiografias, fazem-se exames de sangue etc.. e, depois, há 
o receituário: determinado remédio de certo laboratório ... 

_ ~~ão tenho vocação para isso. Vou continuar servindo'_'. 
No entanto, o jornal a Folha de S. Paulo, que gosta muito 

dessas notícias, publicou em letras garrafaís: DEMITIDO DO 
MINISTÉRIO. Primeiro, para demitir uni funcionáriO desses 
há que se fazer um inquérito. Baseado na denúncia do Sr. 
T.akeshi Imai, a Polícia_ Militar foi abrir o inqu.érito .. Chegando 
ao final, não encontraram absolutamente nada contra o Sr. 
Carlos Catão, a não ser a denúncia do Sr. Takeshi Imai. 

-A- vida tem caprichos maiores. Foi aberto também um 
processo administrativo interno. A Polícia Federal, embora 
assobe_rbada com milhões. de inquéritos, já tf;.rnünou o. seu 
i!J:quérito há muito tempo. Mas, quando buscamos ir~_(orma
ções junto ao MinistériO, dizem que não houve tempo para 
terminá-lo. E a espada de Dâmocles sobre a cabeça de quem 
foi denunciado, mas que não teve, neni dos seus _colegas, 
a g~ntileza de terminar esse inquérito. Então, iss_o se presta 
a notícias, _como essa do jornal F()lba d~ S. Pau,_Jo, diZendo: 
"Demitido sumariamente do Ministério". Carlos Catão não 
foi demitido_ e nem o será, se Deus quiser, porque senão 
acaba toda nossa esperança de um Brasil sério, de um Brasil 
correto e de um Brasil que valorize verdadeiramente os seus 
servidores público~: 

FiO? v~ndo essas coisas acontec~rem aqui, e, por isso; 
nãb rite assusto Com· o Crescimento do PC no Brasil. Era prática 
deles, lá na Rússia. Lá não deu certo. Queín Sabe se aqui 
·dá, não·é-? 

Agora, Sr. Presidente, isso não vai acOntecer sem a niinha 
denúncia con-stante. Eu não vou aenunciar corrupção. Falta
me -v6ca-ção para delegado de polícia. Mas vou me colocar 
à -disposição dessas pessoas que foram verdadeiramente caiu-
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niadas e injuriadas. Porque não-se pode brincar com a honra 
das pessoas dessa maneira. Vi agora, recentemente, por exem
plo, serem jogados pela janela pessoas da melhor qualificação 
profissional, da maior idoneidade moral, do maior preparo 
para o exercício do cargo. Vimos, em cinco meses, a troca 
de quatro Ministros da Fazenda. Um banqueiro britânico, 
entrevistado pelo The Economist, perguntado como vai o Bra
sil, disse: ''Como vou acreditar num país que troCa de Ministro 
da Fazenda quatro vezes em cinco· meses"?" E dentre esses 
quatro nomes temos pessoas conhecidas internacionalmente. 
Temos Marcílio Marques Moreira, que é nome aqui, noS Esta
dos Unidos, na Inglaterra. Homem sério, competente~ cap-az. 
Mas já saiu com a pecha: '~Ele veio do Govetno Collor. 
Para nós não serve". 

Sabe aonde quero chegar, Sr. Presidente? presidencia
lismo não tem saída, Sabe por quê? Porque cada vez que 
muda o governo, o Presidente da República se vê na obrigação 
de trocar até o porteiro do prédio. Tem 57 mi( cargos de 
confiança o Presidente da República. E, a pretexto de cargos 
de confiança, começam as desconfianças. A partii" da descon
fiança, precisa-se nomear o primo do fulano, e daí aparecem 
os Takeshi lmai para fazer as denúncias, para colocar - ali 
sim -no lugar de Carlos Catão, alguém que vai aCabar Cõnl 
o vibrião da cólera, através do pulverizador Hatsuta. Será 
que somos tão inocentes que não estamos percebendo o que 
está em marcha? Ou já somos coniventes çom- o que -está 
em marcha? - -

No parlamentarismo, se houvesse troca de governo, tro
caríamos, no máximo, 150 pessoas, porQue a burocracia existe. 
Entra-se por coricurso público e se tem acesso à C{lrre:ira ã . 
medida que a pessoa vai fazendo cursos e vai mostrando serie

. dade, competência e capacidade de tomar atitudes. 
Quero terminar dando um depoimento de uma expe

riência pessoal minha com o governo parlamentarista da Ale
manha. 

O Dr. Ta-nctedo Neves me pediu, no finill de 1984, 
que fosse à Alemanha para ver como funciona o Ministério 
da Famt1ia e do Bem-Estar· Social - era um soob-º_dele criar 
esse ministério- aquí. Pedi audiênCia daqui do Brasil, evidente
mente. À hora aprazada, fui para lá. No meu encontro com 
os alemães, com toda aquela organização, havia dois homens 
sentados à frente e assessores atrás. Perguntei quein -eia o
Secretário -.lá não é Ministro, é Secretário. "-_Somos nós 
dois. Eu sou o Secretário político, ele é o SeCretário-burocrá
tico. Se eu saio, -o Ministério continua, porqUe o _SecretáriO 
burocrático Vem de carreira; ele começou de baixo. E não 
importa que se troque o Secretário pOlítico. O Secretário buro
crático permanece". 

Mas, estou falando da Alemanha. Não serve de ~xemplo, 
não é? 

Por exemplo, a questão da privatização. Se a Alemanha 
tivesse definido que queria privatizar uma empresa estatal, 
o slogan seria o seguinte: "Você tem o marco? Eu te vendo 
uma empresa. Venham comprar uma empresa". Não iam per
guntar a origem do dinheiro, nem nada. Aqui, queremos priva
tizar. Será que quereinos-mesino? Aí c_omeça: Iri.OOâa podre. 
Prin:;teiro, moeda podre é emissão do nosso T.es_ouro. O que 
é podre: a moeda ou o Tesouro? V.Ex' pode entender que 
o mesmo Tesouro emita moeda boa e moeda podre? Para 
mim, podre é o Tesouro. É aquela mesma história do indivíduo 
que vendeu uma casa, Sr. Presidente, por cem milhões de 
cruzeiros. Será que ainda tem casa de cem milhões de cruzei
ros? Hipoteticamente, cem milhões. E, aí, o indivíduo com· 

prador chegou com oitenta milhões de cruzeiros em dinheiro 
e disse: -"Aqui estão oitenta milhões de cruzeiros em dinheiro 
e um cheque do senhor". - "Cheque meu, eu não aceito. 

Cheque meu, não!" Q __ Brasil está __ querendo fazer a mesma 
coisa. E o pior é que já criaram até um nome para o cheque 
do Brasil: chama-se moeda podre. Podre é o Brasil. Podre 
é o Tesouro brasileiro, enquanto não honra su.as em-issões. _ 

Veja, Sr. Presidente, o Tesouro emite debêntures da Si
der_brás, pega o dinheiro do cidadão, do co_mprador, capitaliza 
a _Usiminas. A Usiminas vira dinheiro bom e a debênture 
vira moeda podre. _ -
--- Sr. Presidente, ou olhamos ·o Brasil com_ coragem, com 
ser_ie_dade -~ com uma c.e.rta serenidade, ou vamos ficar igual 
a cachorro correndo atrás do rabo. 

Esse discurso de "pega fulano, porque tiia isso, porque 
põe aquilo", eu já ouvi. Quem não ouvju_e viu isso no Governo 
Collor? Quem não viu isso em_outros governos? 

Vou contar um caso final, para ilustrar. Há pouco tempo. 
condecoramos o Sr. Cárdenas. da C_olõmbia~ por 21 anos de 
serviços prestados à cafeicultura daquele país. E nós, em um 
governo só, democrático, em cinco anos, trocamos dez.essete 
presidentes do IBC. Quando o Dr .. Cárden~s começou, o 
Bra~il tinha 60% do mercado mundial de café. Hoje, o Brasil 
está disputando 25%. A Colómbia tem 27%. Colocamos_a 
medalha no peito do_ Dr. Cárdenas por ele ter passado o 
Brasil para trás nesses tantos anos que ele vem trabalhando. 

Dizem que De Gaulle não disse. mas, se não disse, pen
sou. E se ele não pensou, quem colocou esta frase na boca 
de De Gaulle tinha razão: "O Brasil não é um país sério". 

Muito obrigadol Sr. ~residente. _(Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ~ Concedo 
a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. . . 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB-BA. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente. Sç!'5 e Srs. Senadores, 
a ag_ricultura brasileira tem sofrido muito nas mãos dos jovens 
e inexperientes economistas ofici~is.brasjleiros; que déseriham 
castelos nas nuvens e pretendem alcançá-los às custas dos 
sa_crif_ícios dos cidadãos desse País: São casos típicas da: çarida
de com o chapéu alheio. O Plãno Cõllor, assínado pela ex-Mi
nistra Zélia Cardoso de Mello, praticamente acabou; no ano 
de 1991, com qualquer p rspectiva para ·o fiome-m do ·campo. 
Para que V. Ex~ tenham um-a idéia do tamanho do desastre 
vou citar apenãs'um dado. Em 1981, as empresas brasileiras 
produziram 51.900 máquinas agrfoolas. Em 1991, esse número 
caiu para 21.400, sendo repetido no exercício seguinte. 

. Inicio esse discurso lembranc!-o a tragédia que significou 
para o Brasil a passagem pelo Ministério -da Economia de . 
pessoas tão ambjciosas quanto inexperientes .. O Br:asilyaí 
se recuperar desse e de outros prejuízos ocasionados por aque
la equipe administrativa. Mas, por causa do mau exemplo 
que tiVemos debaixo de nossos narizes, comandado a poucos 
metros do prédio do Congresso Nacional, creio ser importante 
para todos nós, parlamentares, rediscutir o modelo agrícola 
brasileir.o com o objetivo de alcançarmos pontos em comum 
e prosseguirmos na busca das políticas aqui definidas. 

Esse é, a nosso juízo, o melhor caminho para evitar que 
outras pessoas, tão despreparadas quanto aquele grupo, ve
nham a impor .mais sacrifícios à Nação, em troca de coisa 
nenhuma. E preciso conhecer o setQr agrícola nacional, nesse 
momento em que se fecham fronteiras no mundo de,senvolvido 
para o Brasil e os brasileiros, É taQlbém nesse momento muito 
especial em que o presidente Bill Clinton, nos Estados Unidos. 
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anuncia uma nova política para a··setor e, significativainente, 
os produtores franceses promovem enormes manífestações 
contra o corte em seus subsídios. Tudo isso afetará o Brasil, 
com maior ou-menor impàcto, ·de acordo com a política que 
aqui víei" ã ·sei ·adot3.da. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o setor agropecuário bra
sileiro- é· tributado de forma dircta e indiieta através de um 
sisteniã. -cáil.Sfifuído por três agentes arrecadadores (União, 
Estados e Municípios). Os impostos diretos são os-se-guintes: 
Imposto sobre a Renda Rural-IRR - , Imposto TerrTfo'dai 
Rural (ITR), Fundo de Investimento Social- FINSOCIAL 
-Fundo de Assistência ao Trahalhador Rural - FUNRU
RAL --e Imposto sobre Herança-IH. Os imposto_s diretos 
envolvem Imposto sobre CirculaçãO de Mercadorias e Serviços 
- ICMS -, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis 
(ITBI), Imposto sobre Serviços (ISS), Imposto sobre Opera
ções Financeiras (IOF), Imposto sobre Produtos lndustria
lizados (!PI), Imposto sobre a Venda a Varejo de Combus
tíveis (esse imposto não se .aplica ao Oleo dieSe1) e Imposto 
sobre Veículos Automotore.s (IPVA). 

Além daqueles impostos, as atividades agropecuárias são 
afetadas também pelas tarifas.sObre as importações de rertili
zantes, defensivos, m-àquinas e ·iriiplerilCritoS, e pelos recOlhi
mentos compulsórios. Entre os últimos figuram ás contribui
ções previdenciárias (INSS)e o Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço (FGTS) ...... - . . .... ----

A inCidência dos impostos é a seguinte_: o Imposto de 
Renda Rural (IRR) incide sobre a atividade rural de pessoas 
físicas ou jurídicas.. Pessoas físicas têm duaS opções: recólhe! _ 
20% Sobre a renda brura 9~ p3;g~~ 25%. _s~bre o resiiUado -
registrado no .livro contáb11, P~essoas tur(dicas pagam 2.:5% 
sobre o balanço anu~l da empre_sa. Em comparação com os 
demais setores._da economia, a agriCultura enfrenta o menor 
nível de tributação através.do Imposto de Renda. O cálculo 
do imposto a pagar estimula a realização de investimentos. 
Cabe, no entanto, a observação de que parcela dos investi
mentos no setor agropec_uário serve mais com-O abrigo ~ontra 
a tributação_ que como investimento produtivQ. 

A alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias 
e Serviços varia de Estado para Estado. Estudo de 1990 indica 
que a incidência desse tributo sobre os_ custos de produção 
situa~se entre 30 e 37%, depc'ndendo da -qüailiidade_de insu
mos utilizados. Isso significa um cuStO adicional da Ordem 
de US$156/ha a US$468/ha para o produtor. 

O Imposto Territótial Rural foi Criado para estimular 
o uso mais efiCien-te da terra. Mas suas alíquotas são baixas 
e os valores da terra produtiva nua não refletem seu valor 
real. Isso tem produzido um baixo valor de imposto ·a pagar,· 
não contribuindo para que seja alcançado o objetivo pteten~ 
dido. Além disso as terras cdm florestas, exceto as reservas, 
são consideradas utilizáveis, sUjeitas, portanto, ao ITR. As
sim, esse iiripOstó POde estim-ular o desmatamento. 

A Seguridade Social significa uma carga' impositíva" -de 
5.15% sobre o faturamento dos produtos nãO industrializados 
(2% correspoin:iem ao Finsocíal, 0,65% aO"PIS e 2,5% ao 
Funrural). A rigor o impacto é- maior, porq'ue toda vez que 
se realizá uma operãÇão de compra e venda ou de prestação 
de serviços a alíquota é aplicada. Além disSo~ o -prodUtor 
passou--a recolher 25,7% sobre a folha de pagamentos de 
seus empregados, como resultado da _aproyaç~o das Leis de 
Encargos e BenefíciOs da Previdência Social (Leis n"' 8.212 
e 8.213,de 24/7/9!). 

Uma avaliação global sobre a incidência de impostos l-eve
Ia que os insumos são taxados ein 17,5%, máquinas em 32,5%, 
embalagens em 25,5%. eletricicJade em 27% e comercialização 
em 16,5%. Os recolhimentos compulsórios sobre a mão-de
obra _chegam a 16 por cento. Café moído, açúcar, óleo e 
macarrão são taxados em 29,3%~ carnes, arroz e feijão em 
22,1 %; pão e sal em 21,1% e leite, frutas e hortaliças em 
8,8%. De outro lado, aspecto importante da política tributária 
são os inúmeros programas de incentivos fiScais que benefi
ciam os diferentes setores da economia e regiões do País. 
Em 1989, esses programas somavam 109, na maioria relacio
nados a incentivos através do Imposto de Renda. Em certos 
casos, agricultores individuais podem deduzir até 80% das 
receitas no momento de calcular o valor do imposto devido. 
Projetes aprovados pela Sudam e Sudene são elegíveis para 
créditos de investimento com taxas de juros subsidiadas. Os 
projetes, nessas duas áreas, iniciados antes de 31/12/88, estão 
isentos de Imposto de_ Renda por dez anos. 

Resultado das pressões, origiilárias da sociedade, o Go
verno Federal começou a baixar _as a.líquotas dos impostos. 
A safra 91192 foi isenta de IPI incidente sobre máquinas e 
equipamentos agrícolas. O EXecUtiv-o enVióU ãó Congresso 
Nacional dois projetes de leL Um exclui da incidência da_ 
contribuição do Finsocial as receítas geradas pela atividade. 
agropecuária: O outro propõe·á retirada dO imposto incidente 
nas operações de crédito rural. O Governo Federal está, tam~ 
bém, gestionando junto aos governo~ estaduais a dimínuição 
para 7% do ICMS incidente sobre a cesta básica; a equali~ação · 
das alíquotas do. ICMS sobre produtos agrícolas; o diferimento 
deS_Ses _impostoS nas operações da Política de Garantia de 
Preços Mínimos (PGPM) e sobre a comercialização dos war
rants e, por último, a isenção do ICMS nas exportações. 

Ãlguns governos estaduais, à revelia do Confaz, eStão 
diminuindo as alíquotas do ICMS incidentes sobre a cesta 
básica e isentando as operações de ço_mpra e venda de ~lguns 
irisuinos-ãgrícolas. O Goyerno Federal instituiu Comissão In
terministerial para estudar e apresentar propostas de redução 
do número de impostos e da carga tributária incidente sobre 
a agricultur~. Não há dúvida, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
que o principal problema relacionado à política tributária agro
pecuáriã. é a excessiva tributação via impostos indiretos, dos 
quais o ICMS é o mais importante. O sistema tributário pena
liza a produção e poupa a posse improdutiva da terra._ O 
Estado taxa em função do faturamento e não do lucro. Não 
há distinção entre produtores profissionalizados e proprie
tários -improdutivos e posseiros. 

O ICMS, originalmente um imposto sobre o valor agrega
do, tornou-se, na prática, Um encargo adicional sobre o setor 
agrícola, em função das característiCas especiais do setor. 
Quando aplicado aos produtos exportados, o ICMS torna-se 
um imposto sobre a agricultura uma vez que, sendo tomador 
de preços no mercado internacional de praticamente todos 
os produtos agrícolas, o setor rrão tem como repassar o imposto 
aos preços. Com base nesse panorama, os técnicos são unâni
mes em sugerir o seguinte: 

1) reduzir a tributação indireta sobre cada setor, especial
mente; aquela aplicada a produtos da cesta básica, de expor
tação e bens de capital; 

2) avaliar as possibilidades de diminuir o número de im
postos indiretos incidentes sobre o setor;e rever a sistemática 
de aplicação do ICMS com vistas a facilitar a recuperação 
dos créditos; 
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3) utilizar o Imposto Territciri31 Rural como um instru
mento capaz de viabilizar a utilização mais eficiente ~da terra. 

O resultado de políticas_ equivocadas para o setor agrícola 
tem sido a concentração, cada vez mais evidente, de mais 
terra nas mãos de um menor contingente de pessoas. As políti
cas tarifárias conduzem à concentração e a falta __ dc __ rcçu.r:sos 
impede a realização de uma detiva e profunda reforma agrá
ria. Essa reforma deveria ser baseada na desapropriação e 
no sistema de arrendam_ento através de bolsas de terra, na 
linha que já vem sendo implantada cm projetes pilotos do 
Banco do Brasil. Os proprietários rurais menos eficientes ou 
aqueles que utilizam a terra como reserva de valor devem 
ser estimulados, através daquele programa, a vender ou inscre
ver suas áreas nos programas de arrendamento. 

Para que isso aconteça o Governo precisá ihceritivar a 
organização dos produtores para a comercialização, propor
cionar assistência_ técnicil capaz de indenientã.f a pro-dUtiVi
dade da terra, e realizar pequenas obras de infra-estrUtUra 
de irrigãÇão. onde foram apropriadas. Além disso, com o 
objetivo de ampliar a abrangência desse projcto;~Será neces:. -
sária a adoção de uma série- de medidas, entre elas a descentra
lização da execução da reforma, a revisão -dos critérios de 
seleção das familias beneficiadas, o cadastramento das áreas 
disponíveis para a~sentamento imediato. lmpor-se-á também 
fortalecer o _crédito fundi~rio, avaliar o Imposto Territorial 
Rural como indutor da reQistribuição fundiária e seu__iropacto 
sobre o meio ambiente, *ém de ser imprescindível regula
mentar os dispositivos cons_titucíonais que disciplinam a desa
propriação de terra e a definição de propriedade produtiva. 

Tudo isso é necessario eni fUnÇão de noS.sa próprlãhisf6-
ria. A agricultura brasileira, quando devidamente tratada pelo 
Governo Federal, respondeu de maneira efetiva e aumentou 
sua produção. Invadiu mercados no exterior e conquistou no
vas áreas dentro do Pais. Durante o período 1986/90, a maioria 
das atividades agropecuárias exibiram uma trajetória ascen
dente, passando_por produções máximas no triênio 87/89 e 
regiStrando quedas acentuadas em 1990. A evolução da produ
ção agrícola no período 1986/91 fói relativamente satisfatória. 
As culturas de café e laranja apresentararif aS niaTo:reSfaxas 
anuais de crescimento (aproximadamente seis por cento), sen
do seguidas pelo feijão e milho, com expansões de 4.3%_ e 
2.4% respectivamente. Algumas culturas experimentaram ta
xas negativas de crescimento, como o algodão arbóreo 
(-10.1%) e herbáceo. (-2.&%),trigo (-8.1%) e.arro~ (-1.5%). 
O fraco desempenho dessas culturas foi o resultado da política 
económica altamente restritiVa eni termos de crédito e da 
redução dos subsídios agrícolas; particularmente na safra 
90/91. 

As fontes de crescimento da produção agrfcola em_1986/91 
dividiram-se entre a expansão da área cultivada e o aumento 
da produtividade. O crescírilentO da área foi estimulado por 
diversos fatores, entre eles a política de preços mínimos com
pensadores para regiões afastadas, incentivos fiscais, crédito 
agrícola subsidiado, desenvolviniento pela Embrapa de se
mentes melhoradas e adaptadas às regiões ecológicas do País. 

O aumento de produtividade agrícola resultou principal
mente do incremento do uso de sementes melhoradas, fertili
zantes e máquinas agrícolas. Na déçada de 80, a produção 
de sementes melhoradas de trigo cresceu 10Q%, Çom um índice 
de utilização pelos agricultores .da ordem de 90-100%; a produ
ção de sementes melhoradas de arroz cresceu mais de 30%, 
atingindo um índice de utilização de mais de_SO% -na região 
Sudeste e de 70% no Rio Grande do SuL No caso do milho 

o crest:ime:oto_foi de 13% com um índice de utilização entre 
70 e 80% nas regiões Sul e Sudeste. A produtividade da mão
de-obra também foi incrementada pela forte mecanização con
centrada nas regiões Centro-Oc;:ste e Sul. Em 1991, o Brasil 
produziu 51.900 máquinas agrícolas. Em 1986, a produção 
ch~.gou a 67.800 u~nidadef Em 1991, a produção caiu para 
21.400 unidades~número que se repetiu em 1992. - ~ -

Em termos regionais; o aumento da produção agrícola 
obedeceu a processos diferenciados. Nas regiões Norte e Cen
tro-Oeste, a área cultivada se expandiu em 7.3% e_10.3% 
respectivamente. No Norte a principal expansão foi de café, 
cacau e milho. No CentrO-Oeste fOi a produção de soja, atra
vés da incorporação de terras virg~ns e áreas de pasto. Na 
região Sudeste acentuou-se a especi~lização, sendo que 50% 
da produção concentrou-se_ nas_ culturas da cana-de-açúcar 
e do café. Na região Sul, ocorreu maior diversificaÇãO, com 
aümentos significativos na produÇão de arroz, trigo, cana-de
açúcar e de.créscimo na produção de milho e soja. No Nor
deste, ocorreu uma diminuição significativa da participação 
do algodão arbóreo e da mandioca, substituídos por produtos 
de maior valor como milbQ, a soja e o algodão herbáceo. 

Em 1991, o subsetor agrí~ola_apresentou um de seus pio
res desempenhos nos últimos anos, baixando a produção de 
grãos em 15 milhões de toneladas em comparação com o 
ano anterior. Para contornar essa situação, o Governo recor
reu a alguns instrumento-s de política agrícola utilizados ante
riormerite, tais como: créditos subsidiados_ para a produção 
e a comercialização, renegociação da dívida dos produtores 
e utilização da Política de Garantia de_ Preços Mínimos 
(PGPM), de um indexador associado a unia cesta de produtos. 

Vejam, Srs. Senadores, Sr. PreSidente, que· o mesmo 
Governb-"que cortou _créditos e. demais_jnstrumentos desti
nados à agricultur~ voltou atrás, depoís dos desastros9s resul
tados conseguidos. É fundament~l que os Parlamentares en
trem na discussão sobre a política agrícola para que o País 
alcance, afinal, o desenvolvimento auto-sustentado neste se
ter. E, também, para que o Congresso, na oportunidade de 
um plano de longo prazo, proteja o Brasil desses jovens econo
mistas, tão audaciosos quanto ine-xperientes, que enorme dano 
causaram à economia nacional. 

Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nob~e. ~~nadar Odac~r so.ares. 

O SR. ODACIR SOARES (PFL-RO,~ProhunCíao seguin
te discurso. - Sr._ Pre_sidente. Sr•s e Srs. Senadores, esta 

_ é a __ te_rc~ira vez, neste ano, que busco_ acesso a esta Tribun.a, 
para ocupar-me do Banco da Amazônia - BASA. defen
dendo a .sobrevivência dessa instituição, de conformid~de com 
seu púfil original. 

Desta feita, é ineu -propósito expressar apóio irrestrito 
ao manifesto do Sindicato dos Empregados em Estabeleci
mentos Bancários do Estado de Rondônia, encaminhado ao 
Excelentíssfrifo Senhor Presidente da República, em 10 de 
março do corrente, na expectativa de que este suste o processo 
de redução do espaço operacional do Basa e determine o 
abrandamento da.Resolução.n'11.748, do B~nco C~ntral, no 
que se refere às operações de longo prazo contratadas com 
empresas públicas e privadas. . 

Meu apoio a ·e·sse documento fundamenta-se em duas 
razões, para mim, irrecusáveis. - · - · 

O documento_ explana com clareza ~eridiana o desem
penho hiStórico do BASA, na região amazónica_ e OS c_onstran-
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gimentos atuais a que vem ·sendo _submetido, em virtude da 
Resolução no 1. 748, do Banco Central. 

O documento, por outro lado, não pleiteia -tratameritO 
de exceção, antes advoga que o BASA não seja discrimiriado 
e passe a merecer ~ratamento semelhante ao que receberam 
do Banco Central, a Caixa Económica· Fed_e'ral, o Banco Na
cional de Desenvolvimento, o Banco do Nordeste e O Banco 
do Brasil. - -

Com efeitO, aiegãrifOs Sigiiã:tãr10s-do_dOcU:Oieiiio em apre
ço que o rigor da Resolução n~ 1.748 só foi impOstá·ao BASA. 
O Banco do Nordeste, o BNDES, a Caixa Eco:riôniíCáFederal 
e o Banco do Brasil ''há muito já obtiverain a concessão 
da flexibilização da dita Resolução do Banco Central, o que 
lhes propiciou a publicação de balanços superavitários". 

Cumpre, neste porito, Sr. Presidente -eXplicitar melhor 
os constrangimentos que, segundo o Siridicato dos BanGári_qs 
de Rondônia, estariam senâo Iriflígidos ao BÃSA. -

O primeiro deles diz respeito à reduçãõ de seu espaço 
operacional, descri~o, no citado doc~m~f!tO, n_os termos que· 
passo a citar: - - - - -- · 

"Não desconhece Vossa Exceléncia que a área de jurisdi
ção do Banco da Amazónia compreende, além das unidades 
federativas da região Norte, o Estado do Mato Grosso e oeste 
do Estado do Maranhão, configUrando mais da metade do 
território nacional, e que esta responsabilidade lhe foi atri
buída por força de lei federal que o designou agen1e financeiro 
do desenvolvimento regional e gestor dos recurso-; do FINAM 
--Fundo de Desenvolvimento da Amazônia, adminiiiitrado 
pela SUDAM - Superintendência do DesenvolVimento da 
Amazônia. -

Por conta de atribuições legaís que exercitOu no curso 
de sua vida instituciOnal,- O Banco da Amazônia montou uma 
rede pequena de agências, ãnte ã. dimerisáo -territO"i"ial de sua 
atribuição, porém eficaz para o-·exe'rcício de sua missão. 

Assim, dentro da chamada Amazónia Legal, opera o cré-
dito desenvolvimentista através de 95 agências e, no restante 
do Brasil, por outras 12, estrategicamente lócaJiiadas; maxi
miza sua atribuição mobilizando a opção empresarial pelo 
investimento incentivado do Finam, já referido, além de opor
tunizar os negócioS ~decorrenteS -da aprovação dos mesmos 
pela Sudam, posto que são de fora da região a maioria das 
empresas e empresários que a ele se habilitam. 

De igual modo, por força do artigo 192 da atual Consti
tuição Federal, o BASA é gestor do Fundo Constitucional 
de Financiamento do Norte (FNO), principal instrumento de 
crédito para financiar as atividades produtivas, destinadas qua
se exclusivamente ao micro, pequeno e médiO produtor regio
nal. 

Desse modo, Sr. Presidente, fechar agência_s sob o pre .. 
texto de que a área de atuação do BASA é- só a da região 
amazónica, é desconhecer a atribuição legal que lhe é confe
rida, é cercear a intermediação financeira dõs negócios regio
nais com desdobramento em outras regiões_ do País, é desco
nhecer a omissão dos bancos privados com o crédito de longo 
prazo e a nefasta drenagem de recursos_ captados na região 
e destinados às aplicações especulativas fora da Amazônia." 

O segundo constrangimento imposto ao BASA~ pelo Ban
co Central, diz respeito à obrigatoriedade da transferência, 
para "créditos em liquidação", daqueles resultantes de finan
ciamentos de longo prazo, concedidos, no passado, a empresas 
públicas e privadas. 

Sobre o assunto, assim se expressa o documento do Sindi
catO dos Bancários de Rondônia; 

- "Não se pode ainda alegar as dificuldades económicas/ 
contábeis eventualmente vividas como restrição do exercício 
de seu papel legal e constitucional, posto que esses são uma 
mera conseqüência da vontade política. 

Vontade poh'tica essa, que determinou o financiamento 
~empresas públicas e privadas ao arrepio de crirérios técnicos 
consagrados, e que impós a Resolução n"' L 748 do Banco 
Central, obrigando a transferência para "créditos em liquida
ção", portanto, contabilizando como prejuízo o valor total 
dÕs .créditos de longo prazo, 15, 20 anos, mesmo que apenas 
um diminuto valor da la parcela estivesse vencida. 

Na prática, os bancos do Governo Federal, de um modo 
geral, e o BASA em particular, foram primeiro obrigados 
a financiar empresas privadas e públicas, dos sistemas Tele
brás, Eletrobrás e Siderbrás. Em seguida, o próprio Governo 
determinou uma moratória branca dessas empresas, ímpedin

-do-as de honrar seus compromissos. Depois, baixou a Resolu
ção n" 1.748, obrigando os bancos federais a contabilizar esses 
erllpréstimos como prejuízos." · · 

Postas as coisas nesses termos, Sr. Presidente, não há 
como não acatar o-s reclamos do BASA que pleiteia, por justi
ça, tratamento idêntico ao que foi dispensado pelo Banco -
Central aos demais bancos oficiais, nisso incltiirido a flexibili
zação da Resolução n" 1.748, tanto em referência aos créditos 
conce"didos a empresas públicas. quanto aos concedidos a em
presas privadas, como a Metalman e a RIMA/Brasmag, de 
Minas Gerais, que por determinação pública lhes foram im
p"ostas. 

Reitero, pois, o meu apoio ao documento do SirÍdicatO 
dos Bancários de Rondônia. 

OuSO mesmo aPelar para o EXcererlússimo Senhor Presi
dente da República no· sentido de que o acOlha com a maior 
boa vontade, nele identificando _a_ própria voz da Afllazônia, 
cla_mando por uma atenção magnânim!]. d_o_ f'qder Central._ 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Não há mais 
oradores inscrítos.- -

Nada mais havendo a tratar, a- Presidência vai encerrar 
os trabalhos, designando para a sessão ordinária de amanhã, 
a realizar-se às 14 horas e 30 minutos. a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-I-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 5, DE 1993 
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, "c" do 

Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n~ 5, de 1993 (n9 3.520J93, na Casa de origem), de ini"Ciã.tíva 
do Presidente da República, que dispõe sobre a vinculação 
do servidor público civil, ocupante de cargo em comis-são sérn 
vínculo efetivo com a Administração Pública Federal, ao Regl:
me Geral de Previdência Social e dá outras providênCias. tendo 

- Pare_ceres, proferidos em Plenário, Relatores: 
-Senador Bello Parga, favorável, em sub~tituição à Co-

missão de Constituição, Justiça e Cidadania; e 
-Senador Cid Sabóia de Carvalho, favorável, nos ter

mos de Substitutivo que apresenta, em substituição à Comis-
são de Assuntos Socüi.iS. - -
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(Dependendo da votação do Requerimento n" 236, de 
1993, de preferência-para Votação- do substituti:Vo~Sõbre a 
projeto) 

-2-

PROJETO DE LEI DA CÀMARA N• 67, DE 1992 
COMPLEMENTAR 

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

(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei 
Do Senado n~ 46, de 1992- Complementar) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n• 67, de 1992- Complementar (n'71189, na Casa de origem), 
que dispõe sobre o processo judic-ial de desapropriação por 
interesse social, para fins de reforma agrária, tendo 

-Parecer, proferído em Plenário, Relator: S-enãclor Al_
fredo Campos, favorável, na forma de substitutivo que apre
senta. 

-3-

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 46, DE 1992 
COMPLEMENTAR 

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

(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei 
Da Câmara n" 67, de 1992- Complementar) 

Votação, em turno único; do Projeto de Lei__do Senado 
n'i' 46, de 1992- Complementar, de autoria do Senador Humw 
berto Lucena, que dispõe sobre o procedimento contraditório 
especial, de rito sumário, para o processo de desapropriação 
do interesse social, para fins de reforma agrária, de imóvel 
rural que não esteja cumprindo a sua função social. 

-4-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N• 91, DE 1992 
(Em regime de urgência nos termos do art. 336, "c", do 

Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n' 91, de 1992 (n• 209/92, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto do Acordo Constitutivo do Instituto Intera
mericano para Pesquisá em Mudanças Globais, firinàdo em 
Montevidéu, em 13 de maio ·de 1992, tendo 

-Parecer proferido em Plenário, Relator: Senador Pe
dro Teixeira, favoráveL 

-5-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 21, DE 1993 

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

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~ 
21, de 1993 (apresentado pela COmissão de ASsuntos Econó
micos como conclusão de seu Parecer ri'' 50~---de -1993), que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Concórdia, em Santa-Cata
rina, a realizar operação de crédito no valor de 
Cr$3.446.700.000,00 junto ao Banco de Desenvolvimento do 
Estado de Santa Catarina S/ A - BADESC, no -âmbito do 
Programa de Apoio aos Municípios de Pequeno Porte do 
Estado de Santa Catarina~-=- PROURB. 

-6-
0FÍCIO N• S/85, DE 1992 

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

Ofício n" S/85, d~·199i através d~ quãi a Prefeitura Muni
cipal de Curitiba -_PR solicita autorização para contratar 
operação de crédito externo no valor de trinta milhões de 
dólares. para os fins que especifica. (Dependendo de Parecer.) 

-7-
PROJETO DE LEI CÀMARA N• 13, DE 1991 

COMPLEMENTAR 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n• 13, dc~1991- Complementar (n' 223190 Complementar. 
na Casa de origem), que regulamenta o § 2~ do art. 171 da 
Constituição Federal, dispondo sobre a edição e o processo 
legislativo das medidas provisórias previstas no art. 62 da 
Constituição Federal, e dá outras providências, tendo 

-Pãreceres; sob n"' 49 e 88, de 1991, da Comissão 
-de_ Constituição, Justiça e- Cidadania, 1~ pronuncia-

mento: favorável ao Projeto, com as Emendas de n·" 1 a_4-CCJ, 
que apresenta~ 29 pronunciamento: conJrário às Emendas de_ 
no~ 5 a 17, de Plenário. 

-8-
PROJETO DE~ LEI DO SENADO N• 393, DE 1991 

COMPLEMENTAR 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
n9 393, de 1991 Complementar, de autoria do S_enador Moi~s 
Abrão, que altera a redação do._§ 2~ do art. 2" .e do._§ 2~. 
do art. 4<.> da Lei Complementar n" 24, de 7 de janeiro de 
1975, tendo 

Parecer favorável, sob n~ 370, de 1992, da_Comissão 
-de Assuntos Econômicos. 

-9-
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

N• 23, DE 1991 

Votação. em primeiro turno, da Proposta de Emenda 
à Constituição n~ 23, de 1991 (n~45/91, na Câmara dos Deputa
dos), que dá nova redação ao art. 16 da ConS:tlú.iTÇão Federal, 
tendo 

-Parecer favorável sob n~ 24, de ·1992, da 
-Comissão Temporária. 

-lO-

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 5, DE 1992 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, I, do 

Regimento Interno) 

De autoria do Senador Francisco Rollemberg, que estabe
lece normas para o aproveitamento econômlco dos mangue
zaíS e-dá outras providências, em conformidade com o estabew 
lecido no art. 225, § 4°, da Constituição F_ederal,_ na Lei_ n" 
7.661188, que institui o gerencíamento costeiro e na Lei n" 
6.938/81, -que estabelece a Política Nacional do Meio Am
biente. (Dependendo de Parecer.) 
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-li-

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 28, DE 1992 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, I, do 

Regimento Interno) 

De autoria do Senador João França, que estabelece as 
hipóteses e condições em que o poder públíco dará assistência 
aos herQeiros e dependentes carentes de pessoas vitimadas 
por crime doloso. (Dependendo de Parecer.) 

-12-

PROJETO DE LEI DO SENADO N•137, DE 1992 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, I, do 

Regimento Interno) 

Parágrafo único. Consideram-se dependentes, para os 
firiS deste programa, dentre aqueles defínídos na Resolução 
n9 5, de 1992, e que assim tenham sido reconhecidos pela 
Coordenação-Geral de Administração de Pessoal do Centro 
Gráfico do Senado Federal, os que tenham idade entre três 
meses e seis anos e fração. - - -

Art. 49 A assistência far-se-á, conforme a idade dos 
atendidos, em creches, instituições materno-infantiS e jardins 
de infância, regularmente autoriz-ados a funcíonar pelos órgãos 
governamentais competentes. 

Parágrafo único. A entidade prestadora do serviço é da 
livre escolha do servidor. 

Art. s~ Fica adotado o sistema de reembolso aos servi
dores que, comprovadamente realizem gastos com assistência 

De autoria do Senador Almir Gabriel, que fixa normas pré·escolar, observado o limite máximo põ-r dependente, a 
de formação de recursos humanos na área de saúde, regula· ser fixado pelo Presidente do Senado Federal, conforme esta· 
mentando o_ inciso III do art. 200 da Constituição Federal. belece o art. 59, do Ato da Comissão Diretora, n9 23, de 
(Dependendo de Parecer.) 1992, de acordo com a disponibilidade orçamentária. 

o SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)"- Está encer- Parágrafo primeiro. Excluem dos encargos do Programa 
rada a sessão. . .as despesas referentes a atividades extracurriculares ou ex-

- - traoidinárias, de matrícula facultativa, bçm como as neces
(Levanta~se a sessão às 17 horas e 58 minutoS.}-- Sárias à aquisição de uniformes, inater1al didático ou paga~ 

ATO DO PRESIDENTE DO CONSELHO mento de transporte. 
DE SUPERVISÃO DO CEGRAF N• 1, DE 1993 Parágrafo segundo. Na fixação do valor a ser reembolsado 

será dado tratamento diferenciado e favorecido aos servidores 
de menor renda. Institui o Programa de Assistência em Creches e 

Pré-Escolas (PACPE), do Centro Gráfico do Senado 
Federal. 

Art. 69 O custeio do Programa far~se-á com recursos 
orçamentários do Centro Gráfico do Senado Federal, podendo 

. ~e:r pomplementado com recursos do Fundo do Centro Gráfico 
O Presidente do Conselho de Supervisão âo Centr9 Orá- .. dq Senado Federal - FUNCEGRAF. · · ·· · 

ficO" do Senado Federal, no uso ·da sua competênda- e 'de' - ·Parágrafo único. Fica Vedaqa a· realização de quaisquer 
acordo com o que estabelece a Constituição Federal em seus outras despesas com a mesma finaJidade, objeto deste Ato. _ 
arts. 7", inciso_ XXV e 208, inciso IV, combinados com o Art. 7"' _ A Diretoria Executiva baixará as instruções 
art. 12, inciso II, da Lei n9 8.211,-de 199~, conforme o que complementares ne~ssárias à implantação, execução e coo
dispõe o art. 9~, do Ato no:> 23, da CorriissãO Diretora, de trole do Programa. 
1992, resolve: Art. 8' É da competência da Coordenação-Geral de 

Art. 1» Fica, na forma deste Ato, institurdo o Programa Assistência e Benefícios Socütür- CCABES apresentar, ·na--
de Assistência em Creches e Pré-escolas- P ACPE, do Centro época determinada pela Lei de DiretrizeS Orçãrrientárias, pro
Gráfico do Senado Federal. posta da dotação a ser incluída no orçamento para o exercício 

Art. 2-:> O programa tem pOr objetivo precípuo oferecer subseqüente. 
aos servidores, durante o período da jornada de trabalho, Art. 9? Este ato entra em vigor na data de sua publica-:. 
condições de adequada assistência aos seus dependentes legais ção, ressalvados os efeitos financeiros que terão vigência a 
até a idade pré-escolar. partir de 1~ de janeiro de 1993. 

Art. 39 São beneficiários dO Programa os dependentes Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário. 
de servidores ocupantes de cargos efetivos, cargo em comis- Brasilia, 18 de março de 1993- Senador Júlio Campos, 
são. Presidente do Conselho de Supervisão do Cegraf. 
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ANO XLVDI- N• 47 QUARTA-FEffiA, 24 DE MARÇO DE 1993 BRASÍLIA- DF 

CONGRESSO NACIONAL 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presidente do Senado 

Federal, nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição, promulgo o seguinte ' 

DECRETO LEGISLATiVO 
N•2, DE 1993 

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

O Córigresso Nacional decreta: · . 
Art. 1' É aprovado o texto do Acordo de Cooperação no Campo dos. Usos. Pacíficos da Energia 

Nuclear entre o .Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Espanha, celebrado em 
Brasília, a 12 de maio de 1983. 

Parágrafo tíniCo. _TOdo ajuste coinplementar, convênio" ou outro instrumento que, na forma do 
art. X do Acordo, tenha por objetivo implementar a cooperação ou definir responsabilidade será submetido 
à prévia aprovação do Congresso Nacional. 

Art. 29 Este Oecreto Legislativo entra em vigor na data de s11a publicação. 
Senado Federal, 23 de março de 1993. -Senador Humberto Lucena, Presidente. 

ACORDO DE COOPERAÇÃO NO CAMPO DOS USOS 
PACÍFICOS DA ENERGIA NUCLEAR ENTRE 
O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA 

DO BRASIL E O GOVERNO DA ESPANHA 
O Governo da República Federativa do Brasil e o Go

verno da Espanha, 
CONSIDERANDO a tradicional amizade existente entre 

os seus povos, · 
CONSCIENTES da importância crescente da utilização 

da energia nuclear para fins p3cíficos, 
CONVENCIDOS de que a cooperação entre os dois paí

ses no campo de usos pacíficos da energia nuclear constitui 
importante co·ntribuição ao desenvolvimento económic_o e so-
cial e ao bem-estar de seus povos, , 

TENDO EM CONTA o estabelecido no Convênio Básico 
de_ Coooer~ão Técnica entre os dois Governos,.~e ~"'de abril 
de 1971, e que a Investigação e o desenvolvimento no campo 
da energia nuclear requerem uma regulamentação particular, 

adequada a sua eVOlução científica e tecnológica, que ~eVC 
refletir-se nas características especiais da cooperação intema-
;ional nesta matéria. -

ACORDAM as disposições abaixo: 
ARTIGO I 

As Partes Contratantes cooperarão para o desenvolvi
mento e a aplicação- dos usos pacíficos da energía nuclear, 
de acordo com as necessidades e prioridades de cada país, 
levando em conta as' respectivas disponibilidades de recursos 
naturais, humanos, tecnológicos e de capital, bem como os 
compromissos infernacionais, leis, regulamentos e demais nor
mas jurídicas vigentes no Brasil e na Espanha. 

ARTIGO II 
A cooperação objeto do presente instrumento abrangerá 

as seguintes áreas: 
1) Prospecção, extração e processamento de minério de 

urâriio. bem_ como produção de seus compostos; 
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2) Projeto, cOO.strúç"ãO e opera-ção de reatares e outras 
instalações nucleares, bem como de seus componentes; 

3) Ciclo de combustível nuclear; 
4) Pesquisa básica e aplicada ligada_ aos usos pacíficos 

de energia nuclear; 
5) Formação e capacitação de recursos humanos; 
6) Segurança nuclear, proteção radíológica-'e proteção 

física do material nuclear; 
7) Licenciamento de instalações nucleares; 
8) Produção e aplicação de radioisótopos; 
9) Informações nucleares; 
10) Outras áreas científicas, tecnológicas Ou jurídicas re

lacionadas com a energia nuclear que sejam consideradas de 
interesse mútuo pelas Partes Contratantes. 

ARTIGO Ill 

O intercâmbio de pessoal nas áreas de cooperação a que 
se refere o artigo II realizar-se-á mediante: -

1) Assistêncía recíproca para a· preparação de pessoal 
científico e técnico; · 

2) Intercâmbio de_ peritos; 
3) Intercâmbio de professores para cursos e seminários; 
4) Bolsas de estudo; 
5) Formação de grupos mistos de trabalho para realizar 

estudos concretos de investigação científfai" e desenvolvimento 
tecnológico. 

ARTIGO IV 

O intercâmbio de informações obedecerá às seguintes 
normas: 

1) Será realizado através de consultas mútuas sobre pro
blemas científicos e tecnológicos e permuta de documentação; 

2) As informações e documentos intercambiados não de
vem ser comunicados a terceii"Os, públicos ou priVados, sem 
prévio acordo escrito dado pela Parte que haja fornecido o 
documento ou informação; 

3) Se a informàÇão fornecida se referir a patentes regis
tradas no Brasil ou na Espanha, os termos e- aS condições 
para seu uso ou comunicação a terceiros _deverão rege:r~se 
pela legislação vigente nesta matéria em um outro páís. · 

ARTIGO V 

As Partes Contratantes envidarão es.fOI:çOs para facilitar 
o fornecimento recíproco, mediante transferêiú::la:~ --emprés
timo, arrendamento ou venda, de materiais nuCleares, equipa-

Tir..-.l.liiO pl:-n 

mentos e serviços necessários à realização de projetas cÓnjun
tos e de seus programas nacionais, nos termOs do artigo I. 

ARTIGO VI 

Qti..ilquer Inaterial, instalação ou equipamento fornecido 
por uma das Partes à outra, ou qualquer material derivado 
de seu uso, só poderá ser utilizado para fins pacíficos. e as 
Partes, quando pertinente, celebrarão com a Agência Interna
cional de Energia Atómica os acordos de salvaguardas corres
pondentes. 

ARTIGO VII 

_ A retransferência, de uma Parte_ para terceiro paíS, -de 
qualquer material, instalação_ou equipamento fornecido pela 
outra Parte, necessitará de autorização da Parte de origem. 
Quando o material, instalação ou equipamento estiver sujeito 
a salvaguardas, a retransferência só poderá ser feita após o 
terceiro pafs ter concluído com a Agência Internacional de 
ED.ergia Atómica um acordo de salvaguardas do mesmo tipo 
do aplicado ao referido material, instalação ou equipamento. 

ARTIGO VIII 

Cada uma das Partes Contratantes tomará as medidas 
necessárias para a proteção física, em seu território, dos mate
riais que lhe forem fornecidos no âmbito do presente Acordo, 
bem como nos casos de transporte dos referidos materiais 
entre territórios das Partes. 

ARTIGO IX 

As Partes Contratantes envidarão esforços para adotar 
as medidas administrativas, particularmente fiscais -e adua
neiras, de sua competência, que facilitem o bom cumprimento 
do presente Acordo. 

ARTIGO X 
As Partes Contratantes designarão as respectivas institui

ções nacionais, às quais caberá implementar a cooperação 
prevista no artigo II. Com esse fim, poder-se-ão concluir ajus
tes complementares, convênios ou-outros iristrumentos, nos 
quais serão definidas as modalidades de implementação em 
cada uma das áreas de cooperação, bem como a ··responsa
bilidade de cada uma dessas instituições._ Os referidos instru
mentos _entrarão em vigor qU:aildo forem cumpridos os requi
sitos exigidos pela legislação de cada uma das Partes. 
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ARTIGO XI 

As Partes Contratantes, a pedido de uma _delas, desig
narão delegações para examinar a evolução dos diversos proje
tas relacionados com a implementação deste Acordo. 

ARTIGO XII 

Quaisquer controvérsias que possam ocorrer sobre a in
terpretação e aplicação deste Acordo serão resolvi_da_s_ por 
via diplomática. 

ARTIGO XIII 

Cada uma das Partes Contratantes notificará a ·outra da 
conclusão das formalidades constitucionais necessáriasJl apro
. vação do presente Acordo, o qual entrará em vigor na data 
da segunda notificação e será válido por um prazo de dez 
anos, renovável tacitamente por períodos sucessivos Q.e dois 
anos. 

ARTIGO XIV 

O presente Acordo poderá ser denunciado a qualquer 
tempo por qualquer das Partes. produzindo efeito a denúncia 
seis meses após a correspondente notificação à outra Parte. 
Na eventualidade de denúncia, os ajustes complementares, 
convênios e outros instrumentos concluídos no âmbito da apli
cação do presente Acordo _continuarão em vigor até o cumpri
mento integral das obrigações neles assumidas, salvo decisão 
em contrário das Partes. 

Feito em Brast1ia, aos 12 dias do mês de maio de 1983, 
em dois exemplares, nas línguas portuguesa e espanhola, sen
do ambos os textos igualmente autênticos. 

Pelo Governo da República Federativa do Brasil: (Ra- _ 
miro Saraiva Guerreiro)- Pelo Governo da Espanha: (Miguel 
L de Aldasoro y Sandberg). 

É cópia autêntica Secretaria de Estado das Rela
ções Exteriores, -Brasl1ia, em 17 de maio de ~983. -
Chefe da Divisão de Atas Internacionais. 

SENADO FEDERAL 
SÚMARIO 

1993 
1- ATA DA 35• SESSÃO, EM 23 DE MAI<ÇO-D~ 

1.1 -ABERTURA 
1.2- EXPEDIENTE 
1.2.1 - Parecer 

Referente à segUinte matéria: 
- Mensagem n' I27, de 1993, do Senhor Presidente 

da República, submetendo à consideração do Senado Fede
ral a escolha do Doutor Paulo Cesar Ximenes_ Alves Ferrei
ra, para exercer o cargo de Presidente do Banco Central 
do Brasil. 

1.2.2 - Leitura de projetos 
-Projeto de Lei do Senado n' 3I, de I993, de autoria 

do Senador Francisco Rollemberg, que extingue os centa
vos da unidade monetária nacional. 

-Projeto de Lei do Senado n"' 32, de 1993, de autoria 
do Senador Mar<:io Lacerda, que dispõe sobre instituição 
do Programa Nacional para o Desenvolvimento de Fontes 
Energéticas Alternativas- PRONALT, e de incentivos 
ao desenvolvimento e utilização dessas fontes. 

~l'roi•to~deLeiduSenado n' 33. de 1993. de autoria 
do Senad~;-ioão França, que aut~ri~~ ó-P~d~; EXecutivo 
a criar a Escola Agrotécnica de Alto Alegre, em Roraima. 

-Projeto de Lei do Senado n"' 34, de 1993, de autoria 
do Senador João França, que autoriza o Poder Executivo 
a criar a Escola Agrotécnica Federal de São João da Baliza, 
no Estado de Roraima. 

1.2.3 - Expediente 
-Da Diretora Executiva do Prodasen, esclarecimen

to ao Presidente do Senado, matéria publicada na Folha 
de S. Paulo, cujo teor atinge a credibilidade conferida pela 
opinião pública aos profissionais daquele órgão. 

1.2.4 - Requerimentos 

- N' 263, de 1993, de autoria do Senador Pedro Tei
xeira, solicitando licença no período de 23 a 26 do corrente 
mês, para tratamento de saúde. Aprovado. 

-No 264, de 1993, de autoria do Senador Raimundo 
Lira, solicitando licenç_a no período de 25-3-93 à 15-4-93. 
Aprovado. 

1.2.5- Comunicação 
Do Senador Raimundo Lira, de ausência dos trabalhos 

da Casa, no período de 25-3-93 a 15-4-93. 
1.2.6 - Apreciação de matéria 
-Requerimento n"' 262. de 1993. de autoria do Sena

dor Marco Maciel, lido em sessão anterior, solicitando li
cença para se ausentar dos trabalhos da Casa no dia 22 
de m_arço cone_nt~. Aprovado. 

1.2.7- Comunicações da Presidência 
-Recebimento do Ofício n' S/29, de I993 (no 28/93, 

na origem), do Governo do Estado de SãO Paulo, solici-. 
tando autorização para contratar operação de crédito exter
no, no valor de quinze milhões de marcos alemães,- para 
os fins que especifica. ----- --------

-Recebimento do Ofício n° 614, de 22 do corrente, 
do Presidente do Banco Central do Brasil, encaminhando 
dados teferentesàs-uperações -por-antecipação de receita 
orçamentária analisados no período de IS-1-93 a 19-3-93. 

- Aprovação, pela Comissão Diretora do Requeri
mento de n"' 245, de 1993. de informação do Senador Eduar
do Suplicy, ao Ministro da Saúde. 

1-2.8 - Discursos do Expediente 
SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG - Ho

menagem póstuma ao professor Barreto Fontes. 
SENADOR EDUARDO SUPLICY -Triste situa

ção sócio-económica da população demonstrada na 52~ edi
ção do Anuário Estatístico do Brasil, divulgado pelo IBGE. 

SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO- Pro
testo contra a demora do envio ao Congresso Nacional 
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da medida provisória, que conCede recursos ao Nordeste 
para o combate à seca. 

SENADOR NEY MARANHÃO - O problema da 
produção açucareira no Nordeste. 

1.2.9 - Leitura de projeto 
-Projeto de Lei do Senado n" 35, de 1993, de autoria 

do Senador Rachid Saldanha Derzi, que dispõe sobre a 
incorporação às Forças Armadas do jovem maior de dezes
seis anos. 

1.2.10- Comunicações 
- Do Senador Hydekel Freitas, de ausência do País, 

no período de 24 a 30 de março de 1993. 

-Da Liderança do PSDB, de stibstifuição de membro 
na Comissão Temporária destinada a examinar o projeto 
de lei da Câmara sobre o Código Civil. 

1.3 - ORDEM DO DIA 
Projeto de Lei da Câmara n' 5, de 1993 (n' 3.520/93, 

na Casa de origem), que dispõe sobre a vinculação do 
servidor público civil, ocupante de cargo em comissão sem 
vínculo efetivo com a Administração- Pública Federal, ao 
Regime Geral de Previdência Social e dá õútras providên
cias. Aprovado o projeto, ficando prejudicado o Substi
tutivo, nos termos do Requerimento n9 266!93, lido e defe
rido nesta oportunidade, de retirada do Requerimento n~ 
236/93, lido em sessão anterior, tendo usado da palavra 
os Senhores Jutahy Magalhães, Odacir Soares, Cid Sabóia 
de Carvalho, Ney Maranhão e Eduardo Suplicy. À sanção: 

Projeto de Decreto Legislativo o' 91, de 1992 (n' 
209/92, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
do Acordo Constitutivo do Instituto Interamericano para 
Pesquisa em Mudanças Globais, firmado em Montevidéu, 
em 13 de maio de 1992. Aprovado. À Comissão Diretora 
para redação fin-al. 

- Redação final do Projeto dC Decreto Legislativo 
~' 91192 (no 209/92, na Câmara dos Deputados). Aprovada. 
A promulgação. 

Projeto de Resolução n" 21, de 1993, que autoriza 
a Prefeitura Municipal de Concórdia, em Santa Catarina, 
a realizar operação de crédito no valor de 
Cr$3.446.700.000,00 junto ao Banco de Desenvolvimento. 
do Estado de Santa Catarina SJA- BADESC, no âmbito 
do Programa de Apoio aos Municípios de Pequeno Porte 
do Estado, de Santa Catarina - PROD~. Aprovado. 
À Comissão Diretora para: redação final -- · 

- Rcdação final do Projeto de Resolução n:' 21/93. 
Aprovado. À promulgação. 

Ofício n9 S/85, de 1992, através do qual a prefeitura 
Municipal de Curitiba-PR solicita autorização para con
tratar operação de crédito externo no valor de trinta mi
lhões de dólares, para fins que especifica. Aprovado, após 
parecer de Plenário favorável nos termos do Projwto de · 
Resolução no 23/93, que ofereee~ ~ 

R~d_a_ç~~ fL~al_~~-~r_oje_tSl_4~Be~Ql~:~ç-ª"_o_ ~~'JJ/9~. ~P-~~:-
vada. A promulgação. 

Projeto de Lei do Senado n' 393, de 1991 - Comple
mentar. que altera a redação do parágrafo 2~ do art. 2~ 

e do parágrafo 29 do art. 4" da Lei Complementar n9 24, 
de 7 de janeiro de 1975. Votação adiada para reexame 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, nos ter
mos do Requerimento n9 267/93. 

Projeto de Lei do Senado no 5, de 1992, que estabelece 
normas para o aproveitamento económ~co dos mangu~~ais 
e dá outras providências, em conformidade com o estabe
lecido no art. 225, 49 , da Constituição Federal, na Lei 
n9 7.661188, que institui o gerenciamento costeiro, _e na 
Lei n9 6.938/81, que estabelece a Polítíca Nacional do Meio 
Ambiente. Apreciação sobrestada, após parecer de Plená
rio favorável quanto ao mérito, sugerindo o exame da con_s
titucionalidade da matéria pela Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania. __ 
· Projeto de Lei do Senado n: ~8, de 1992, que estabe
lece as hipóteses e condições em que o Poder Público dará 
assistência aos herdeiros e dependentes carentes de pessoas 
vitimadas por crime doloso. Apreciação sobrestada, após 
parecer de plenário favorável, e abertura de prazo para 
recebimento de emendas durante cinco sessões ordinárias. 

Projeto de Lei do Senado n' 137, de 1992, que fixa 
norma de formação de recursos humanos na área de saúde, 
regulamentando o inciso III do art. 200 da Constituição 
Federal. Apreciação sobrestada, após parecer de plenário 
favorável, e abertura de prazo para recebimento de emndas 
durante cinco sessões ordinárias. 

Projeto de Lei da Câmara n~' 67, de 199~- Comple
mentar (n9 71/89, na Casa de origein), que dispõe sobre 
o processo judicial de desapropriação por interesse social, 
para fins de reforma agrária. (Tramitando em _conjunto 
com o Projeto de Lei do Senado o> 46/92 - Comple
mentar). Votação adiada, por falta de quorum, do Substi
tutivo, nos termos do Requerimento no 268/93, lido e apro
vado nesta oportunidade. 

Projeto de Lei do Senado n' 46, de 1992 - Comple
mentar, que dispõe sobre o procedimento contraditório 
especial, de rito sumário, para o proces-so de desapropria
ção por interesse social, para fins de reforma agrári_a, de 
imóvel rural que não esteja cumprindo a sua função social. 
(Tramitando em conjunto com o Pro feto de Lei da Câmara 
n' 67/92 Complementar). Votação adiada por falta de quo
I"Um.-

Projeto de Lei da Câmara n" 13, de 1991 - Comple
mentar (n~ 223/90- Complementar- na Casa de origem), 
que regulamenta o§ 2~ do art. 171 da Constituição Federal, 
dispondo sobre a edição e o processo legislativo das medi
das provisórias previstas no art. 62 da -Coristituição FCderal, -
e dá outra providências. Votação adiada, por falta de quo~ 
rum 

Proposta de Emenda à COnstituição n~ 23, de 1991 
(n~45/91, na Câmara dos Deputados), que dá nova redação 
ao art. 16 da Constituição Federal. Votação adiada por 
falta de quorum. 

1.3.1- Discursosapós ___ ã O_rdem-do_J)jª-- _ 
SR. PRESIDENTE-__: Apelo ~às Lideranças para que 

garantam o quorum das próximas sessões, tendo em vista 
a relevância das matérias da pauta. 
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SENADOR EDUARDO SUPLICY - Reiterando 
solicitação à Presidência do Senado relativa ao acesso de 
Parlamentares à forma final da Lei de Orçament_o-Qe 1993, 
através dos terminais de c9mputador. 

SENADOR MANSUETO DE LAVOR- Esclareci
mentos, na qualidade de relatorMgeral do Orçamento, às 
indagações formuladas pelo Sr. Eduardo Suplicy _ 

SR. PRESIDENTE - Resposta à solicitação do Sr. 
Eduardo Suplicy. 

1.3.2 - Comunicação da Presidência 
- Convocação de sessão extraordinária a realizar-se 

hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem dO Dia que 
designa. - - -

1.3.3- Discursos após a Ordem do Dia (continuação) 
SENADOR.JOSAPHAT MARINHO- Problema 

da seca do Nordeste e o seu ?t.gravamento pela falta de 
soluções governamentais permanentes e de profundidade 
àquela Região, __ . _ 

SENADOR PEDRO SIMON. como Líder- Perple
xidade diante de notícia veiculada na imprensa local, sobre 
cortes de emergência no OrÇátDento de 1993, sacrificando 
o financiamento para a agricultura no momento do custeio 
da safra deste ano. 

SENADOR AMIR LANDO -As pressões e os lob
bies no ciclo orçamentário. O critério de eqüidade e de 
justiça na definição do Orçamento da União. Defesa do 
parlamento brasileiro. em face da propaganda de_ descré
dito da campanha presidencialista. 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Defesa do 
Diretor-Executivo do Cegraf, Sr. Agaciel Maia, diante de 
acusações feitas através _da Imprensa sobre seu envqlvi-
mento em irregularidades durante a sua gestão. -

SENADOR GILBERTO MIRANDA -Considera
ção sobre o fornecimento dos equipamentos eletromecâ
nicos para a Usina Hidrelétrica de Pichi Picun_L_eufur, 
na Argentina, e para a Usina de Miranda, no Brasil, por 
ocasião de cons.Qrcio_b_inacional BrasilMAi'genuna~-aproTun
dando processo de integração no âmbito _do Me_rcosul. ApeM 
lo para que o Senado suspenda autorização dada através 
da Resolu_ção n<.> 55/89, para a contratação -de aquisição 
dos equipamentos da Usina de Miranda. Necessidade do 
Governo brasileiro formular políticas de fomento ao co
mércio exterior que privilegiem a ocupação de mão-de-obra 
bra5ileira. 

1.4 -ENCERRAMENTO 

2- ATA DA 36• SESSÃO, EM 23 DE MARÇO DE 
1993 

2.1 -ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

2.2.1 - Requerimentos 

- N' 269/93, de autoria do Senador Rachid Saldanha 
Derzi, solicitando que tenham tramitação em corijunto os 
seguintes projetes: Projeto de Lei da Câmara- n~ 7, de 
1991 e Projeto de Lei do Senado n' 43, de 1992. 

- N' 270. de 1993, de autoria do Senador Esperidião 
Amin, solicitando que seja considerada como licença o 
seu afastamento dos trabalhos da Casa nos dias 18, 19 
e 22 do corrente. Aprovado. · 

2.3-0RDEM DO DIA 

Parecer da Comissão de Relações ~xteriores e Defesa 
Nacional sobre a Mensagem n' 434, 1992 (n' 876/92, na 
origem), de 14 de dezembro último, pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação do Senado 
o noffie- do Senhor João Carlos Pessoa Fragoso, _Ministro 
de Prürieíra Classe, da Carreira de Diplomata, para, cumu
lativamente com o Cargo de Embaixador do Brasil junto 
ao Reino da Bélgica, exercer o cargo de Embaixador do
Brasil junto ao Grão-Ducado de Luxemburgo. Apreciação 
em sessão secreta. 

Parecer da Comissão de Relações ExteriOreS_ e Defesa 
Nacional sobre a Mensagem n' 435;-de 1992 (n' 879/92, 
na origem), de 14 de dezembro último, pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação do Senado 
o nome do Senhor Márcio Paulo de Oliveira Dias, Ministro 
de Primeira Class_e, da Carreira !:fe Diplomata, para, cumu
lativamente com o cargo de Embaixador do Brasil junto 
à República do Sudão. Apreciação em sessão secreta. 

~arecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional sobre a Mensagem n" 93, de 1993 (no 36/93, na 
origem), de 21 de janeiro do corrente, pelo qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação do Senado 
o nome do Senhor Carlos Luiz Coutinho Perez, Ministro 
de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer 
o cargo de Embaixador do Brasil junto à República do 
Peru. Apreciação em sessão secreta. 

Parecer_ da Comis$ão de Relações Exteriores e DefeSa 
Nacional sobre a Mensagem n' 103 de 1993 (n' 59/93 na 
origem), de 4 de fevereiro do corrente ano, pela qual o 
Senhor Presidente da República submete à deliberação 
do Senado a escolha do Senhot: Paulo Cardoso de Oliveira 
Pires do Rio, Ministro de Primeira Classe, da Carreir_a 
de Diplomata, para exercer a função de Embaixador d_o 
Brasil no Japão. Apreciação em sessão secreta. 

Parecer da Comissão de Relações Exteriores_e Qefesa 
Nacional sobre a Mensagem no 109, de 1993 (Ó9 68, de 
origem), de 8 de fevereiro do corrente ano, pela qual o 
Senhor Presidente da República sübmete à deliberação 
do_ S~n~~o a escolha do Senhor Sergio de Q-ueirOz Duarte, 
Miilistro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, 
para exercer a função de Embaixador do Brasil no Canadá. 
Apreciação em sessão secreta. 

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

2.4- ENCERRAMENTO 

3- RETIFICAÇÕES 
Ata da 1' Sessão, realizada em28-12-92 

4- MESA DIRETORA 

5- LÍDERES E V ICE-LÍDERES DE PARTIDOS 

6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA-
NENTES 
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SUMÁRIO DA ATA I• SESSÁO, 
EM 12 DE JANEIRO DE 1993 

Retificações 

Na publicação do Sumário. feita nu DCN- Se
ção II, de 13 de janeiro de 1993, na página n' 1, 
1" coluna, no item 1.2.1 - Mensagens do Presidente 
da República, 

Onde se lê: 
... (957 a 1.012193, na origem):.: 

Leia-se: 
... (957 a 1.012192, na origem) ... 

Na mesma página, 2~ coluna. no Requerimento n~ 
4193, constante do item 1.2.3 ~Requerimentos 

Onde se lê: 
... , a partir de 12-2-93, ... 

Leia-se: 
... , a partir de 12-1-93, ... 

Ata da 35a Scss:"ío, l~m :?.1 de março de 1993 

3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 49~ Legislatura 

Presidência dos Srs. Huberto Lucena, Chagas Rodrigues, 
Nelson Wedekin, Magno Bacelar e Epitácío Cafeteira 

ÀS /4l-lORAS E 30 MINUTOS,'ACtlAM-Sli PRTISEN
TES OS SRS. SENADORES: 

Affonso Camargo - Álvaro- P~Ctieco .:.. Amir- tando -
Beni Veras - Chagas Rodrigues - Cid Saboia de Carvalho -
Dario Pereira - Elcio _Alvares - Epitácio Cafeteira - Esperi
dião Amin - Prant;1Sca· B,O}Jcmbcrg- Garihaldi Alves- Gerson 
Cama ta- Humberto Lucena - Hydekel Freitas- Irapuan Cos
ta Júnior - Jarhas Pa<õsarinho --Joao Calmon - João França 
- Joao Rocha- Josaphat Marinho- José Richa -Júlio C.am
pos-, Júnia Marise - Jutahy MagaiMes- Lourival Baptista
Lucfdio Portella - Magno Bacelar - Mansueto de Lavor -
Márcio Lacerda- Marco Maciel- Mário Covas- Marluce Pin
to - Mauro Bcnevides - Nabor Júnior·- Nelson Carneiro-
Nelson Wedekin - Ney Maranhao - Odacir Soares - Onofre 
Quinan - Pedro Simon - Pedro Teixeira - Rachid Saldanha 
Derzi- Raimundo Ura- Ronaldo AraiãO- Rohail-1ito. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 46 Srs. Senadores. Havendo 
número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciarrlos nossos trabalhos. 
O Sr. 1 ~ Secretário procederá à leitura do Expediente. 
É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECER 

PARECER N• 59, DE 1993 

Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a 
Mensagem D' 127, de 1993, do Senhor Presidente da 
República, submetendo à consideração do Senado Fede
ral a escolha do Doutor Paulo César Ximenes Alves 

Ferreira, para exercer o cargo de_ Presidente do Banco 
Central do Brasil-

A Comissão de Assuntos Económicos, em votação secreta 
realizada em 23 de março de 1993, apreciando o relatóriO 
apresentado pelo Sr. Senador Moisés Abrão, sobre a Mensa
gem n' 127, de 1993, do Senhor Presidente da República, 
opina~ pela aprovação da escolha do Doutor PAULO CÉSAR 
XIMENES ALVES FERRETRA, para exercer o cargo de 
Presidente do Banco Central do Brasil, por 20 votos favoráveis 
e 1 contrário. 

Sala das Comissões, 23 de março de 1993,- João Rocha, 
Presidente - Moisés Abrão, Relator - Alvaro Pacheco- -
Elcio Álvares- Beni Ver&s- Valmir Campelo- Jonas Pi
nheiro - Magno Bacelar - Esperidião Amin ---:- Ed~ardo 
Suplicy - Ronan Tito - Garibaldi Alves - Ronaldo Aragão 
- César Dias - Gilberto Miranda - Onorre Quinan - Cid 
C81-valho - Pedro Simon - João Calmon - Dario Pereira 
- Raimundo Lira. -

RELATÓRIO 

Relator: Senador Moisés Abrão 
__ Nos termos dos artigos 84, inciso XlV, e 52, inciSO IIi, 

alínea d da Constituição Federal o Senhor Presidente da Repú
blica submete à aprovação do Senado Federal o nome do 
Sr. PAULO CÉSAR XIMENES ALVES FERREIRA para 
exercer o cargo de Presidente do Banco Central do Brasil. 

Os referidos dispositivos constitUcionais conferem coniM 
petência privativa ao Senado Federal para, após argüição pú
blica, aprovar, por voto secreto, a escolha do presidente e 
dos diretores do Banco Central do Brasil. 

O curriculum vitae anexado à Mensagerh Presidencial 
evidencia que o Senhor PAULO CÉSAR XIMENES ALVES 
FERREIRA possui formação técniCa, acadêmica, e experiên
cia profissional compatíveis e adequadas ao cargo para o qual 
é indicado. 

O Senhor PAULO CÉSAR XIMENES é Bacharel em 
Economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
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tendo, em, 1977, especializado-se em Política Monetária no 
Centro de Estudos Monetários Latino-Americanos. 

Relativamente a sua experiência profissíOnal, cumpre 
destacar a relevante função que vem exercendo como Diretor 
Executivo, eleito pelo Brasil, Equador e Suriname no Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID). Exér~eu, ainda, 
no período 1990/1992, O- cargo de Dir'etOr-Exêcutivo Alterno 
pelo grupo do Brasil no Banoo Mundial. 

No Banco Central' do Brasil, e~erceu funções e ocupou 
cargos da mais expressiva significação, cabendo ressaltar: Che
fia do Departamento Econômioo (1982/1993); chefia do De
partamento de Operações Bancárias (198311985) chefia do 
Depart~mento Regional em Porto Alegre (1987/1988). 

Fm, também, Secretário-Geral do MinistériO da Fazenda 
(1988/1990) e Secretário Executivo do Ministério da Infra-Es
trutura (1990) 

Tais funções e- cargos, evidenciados em seu currículo 
que ~e encontra à disposição dos eminerites integ~arites dest~ 
comissão, revelam o nível de qualificação profissional, técnica 
e. acadêmica do indicado, ficando, assim esta Comissão em 
condições de deliberar sobre a indicação do Senhor PAULO 
CÉSAR XIMENES ALVES FERREIRA para exercer o car
go de Presidente do Banco Central do BrasiL 

Sala das Comissões, 23 de março de 1993. -João RO<:ba, 
Presidente - Moisés Abrão - Relator. _ __ _ _ _ 

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

Sobre a mesa, projetas que serão lidoS pe10 Sr. lf' secre
tário. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 31, DE 1993 

Extingue os centavos da unidade monetária nacio
nal. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1!' Ficam·-extiiltos-os centavos da unidade mone

tária nacional. 
Art. 29 Esta lt:;( ~ntra ém yigor n~ data de sua publi

cação. 
Art. 3!' Re'voiãrn~se as disposições em co-fltrário. 

Justificação 

O descontrole inflacionáriO por que pas-sa o País tem 
gerado uma série de complicadores; ii.ão apenas os afetos 
ao bolso da população, mas tainbém os de natureza técnico-o-
peracional. . . - · 

Os primeiros, por suas razões estruturais, requerem me
canismos de resolução complexos, pertinentes, em sua maio
ria, a estudos engendrados no âmbitO do Executivo e ã deci
sões que levem em conside:r::ação o caráter global do problema. 

. Já os operacionais podem ser imediatamente sOlucioná
veis. Eles dizem r~speito a quantias de dinheiro caídas em 
desuso por não representarem absolutamente nada no mer
cado de compra e venda. É o caso do cen~avo, de há muito 
eliminado da economia nacional, causador dos mais variados 

· transtornos, desde a ocupação inútil de espaço nas calcula
doras, à prática do arredondamento, sempre desvantajosa ao 
público, nas transações bancárias comerciais. 

O presente projeto visa a diminuir o transtorno, até que 
se chegue à ansiada redução dos índices inflacionários a pata
mares suportáveis ou mesmo à simplificação do valor do cru-

zeiro. mediante paliativos puramente administrativos, tais co
mo sua divisão por cem ou por mil, conforme apontam como 
salutar estudos levados a efeito pelos próprios técnicos da 
área económica do Governo Federal. 

Sala das Sessões, 23 de março de 1993.- Senador Fran
cisco Rollemberg. 

(A Comissão de Assuntos Económicos - decisãO 
terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 32, DE 1993 

Dispõe sobre instituição do Programa Nacional pa
ra o Desenvolvimento de Fontes Energéticas Alterna
tivas - PRONAL T, e de incentivos ao desenvolvimento 
e utilização dessas fontes~ -

__ Q_Congresso Nacional decreta: 
Art. 1~ Fíca o Poder Executivo autorizado a institulf, 

sob a coordenação do Ministério da Ciência e Tecnología, 
o Programa Nacional para o Desenvolvimento de Fontes Ener-
géticas Alternativa- PRONALT. . 

Art. 2~ -0 Prónalt cOngregará as ações de órgãOs e enti
dades federais, bem como estaduais, municipais e priVadas 
de adesão voluntária,-compatibilizando o emprego de esforços 
e recursos com o objetivo de: 

I -fomentar a pesquisa e o deseJ;Lvolviinento de tecnO
logia destinada à produção de energéticos alternativos de mo
do a substituir a utilização de fontes hidrelétricas e combus
tíveis fósseis e vegetais; 

II- propagai e disseminar o consumo dos energéticos 
_alternativos;-
-- __ li___:_ inStituir inCentivos destinados ao· desenvolvimento 
de_ fonte$ energéticas- -alterriarivas e ao: consumo dos energé-
ticOs alternativos. · ~ o - -

Parágrafo único: Para ã. "eXéé.U:Çãõ -do Pronalt o .Minis:.. 
tério da Ciência e TeCnologia empregará verbàs orçain"eD.tárias 
próprias e de outros órgãos e entidades participantes na íniple
mentação de projetes específicos. 

Art. 39 O Poder Executivo poderá instituir, po âmbito 
~as Í!J.Siítuições de-crédito e de fome~to à pesquisa tecnológica, 
linhas de crédito _çspecíficas destin~d(ls ão firiaó.éiámei1to de 
projetes de pesquisa, desenvolvi_~ento e_aplicação aprOvadas 
segundo a_s normas do Pronalt.. - · 

Art. 4~ O Pode-r ExecUtivo facultará ãs pessoas física~ 
e jUrídiCas dedução de parcelas do Imposto sobre a- Renda 
a título de doações ou patrocínio a projetas aprovados pelo 
Pronalt, redução das alíquotas dos impostos e taxas incidentes 
sobre a importação para a aquisição de equipamentos e tecno
logia nacionais e estrangeiros, bem como das alíquotas do 
Imposto sobre a Produção lndu~tr_i~l inCi<;lente sobre equipa
mentos destinados a projetes e à produção de eneigià elétrica 
alternativa para consumo residençi_al individual ou coletivo. 

Art. 59 O Poder Executivo tómará as providências cabí
veis para aquisição de energia elétrica produzida por fontes 
alternativas. 

Art. 6~ O Poder Executivo regulamentará esta lei no 
prazo de 180 (cento e oitenta) dias. 

Art. 79 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 89 Revogam-se as disposições em contrári9. 

Justificação 

A produção de energia no Brasil se concentra basica
mente em três tentes convencionais: hidrelétrica (incluindo 
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em pequenas proporções a termoelétrica, nuclear e a vapor), 
combustíveis fósseis (petróleo e carvão mineral) e vegetal (car
vão vegetal). No mundo inteirO fazein-se pesquisas para utili
zação de fontes alternativas como a utilização da energia solar, 
eólica, da biomassa etc. O Brasil tem feito uso relativamente 
amplo da captação solar e do bagaço de cana nas usinas sucro
;tlcooleiras. O potencial nesses_ dois segmentos privilegia nosso 
País de modo especial. Entretanto nosso aprove-itamento tem 
sido desorganizado ,_precário, esporádico e disperso justamen
te pela falta de um programa que: 

a) incentive a Pesquisa e 6 desenvolvimento de tecnologia 
própria de grande capacitação; 

b) incentive a importaç-ão de tecnologia e a produção 
de equipamento nacional; 

c) incentive o investiriiento por parte -de grandes consu
midores para a auto-geração ou de consumidores residenciais; 
e 

d) incentive e coordene os vários esforçOs e atividades 
no âmbito das administrações federais, estaduais e municipais, 
bem como do setor-privado, visando a compatibilizar objeti
vos, otimízar recursos, unificãr e universalizar resultados. 

O presente projeto de lei pretende exatamente preencher 
esta lacuna ao autoriza(fnStituiçãO, iio ·âmbito do Ministério 
da Ciência e TecnoiOgià; do Proiram·a Nacional de Desenvol
vimento de Energia Alternativa - PRONALT que irá per
mitir agregar aos esforços dispersos por vários órgãos e entida
des da administração federal, direta - como o MME - e 
indireta, como Petrobrás, Eletrobrás etc., os esforços e recur
sos dispersos em Vários" prOjetes estad-Uaís-;- ffiunicip3is e das
entidades privadas das classes ligadas a atividade produtora 
de energéticos e equipame!:ftos._ Para istO prevêem-se li-nhas 
de financiamento de projetas ligados ao Pronalt bem como 
incentivos fiscaiS Vi~Cul~dós a estes p.rõj~tos. -

Do ponto de vista do consumidor, dada a competência 
exclusiva dos Estados quanto a legislar sobre os impostos 
incidentes na circulação de mercadorias e prestação de serviços 
(art. 155 da CF), caberá a estes decidir sobre a concessão 
de incentivos fiscal aO Consumidor de ~ne(géticos alternativos. 

Por fim; também ao-produtor de energia em auto-geração 
garante-se a aquisição pelas subsidiárias da Eletrobrás e incen
tiva-se às distribuidoras estaduais a aquisição do excedente 
ou do total da produção alternativa. 

Espera-se que este projeto tenha um sentido económico 
muito superior aos estrito"s _limites j_uiidic;os em que ínicial
mente se insere. 

Sala das_Sessóes, 23 de março de 1993. -Senador Mareio 
Lacerda. 

LEGISLAÇÃO ciTADA 
CONSTITUIÇÃO DA .. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

Art. 155. 
instituir: 

SEÇÃON 

Dos Impostos dos Estados e 
do Distrito Federal 

Compete aos Estados e ao Dí~tiito Fe-deral 

I- impostos sobre: 
a) transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens 

ou direitos; 

b) operações relativas à circulação de mercadorias e so
bre prestações de serviços de transporte interestadual e ioter
municipal e de comunicação, ainda que as operações e as 
prestações se iniciem no exterior; 

c) propriedade de veículos automotores; 
II- adicional de até cinco por cento_ do que for pago 

à União por pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas nos res
pe-Ctivos territórios, a título do imposto previsto no art. 153, 
III, incidente sobre lucros, ganhos e rendimentos de capital. 

§ !'? _O imposto previsto no inciso I, a: 
I- relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, 

compete ao Estado da situação do bem, ou ao Distrito Federai; 
II- relativamente a bens móveis, títulos e créditos, com

pete ao Estado onde se processar o inVeh"tá!io ou_ arrolameqto, 
ou tiver domicílio o do_ador, ou ao Distrito Federal; 

III- terá a competência para sua instituiÇão -regulada 
por lei complementar: 

a) se o doador tiver domicílio ou residência no exterior; 
b) se o de cujos possuía bens, era residente ou domici

liado ou teve o seu inventário process-ado nO exterior; 
IV- terá suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado 

Federal. 
§ 2';> O imposto -previSto Do iflciso I, b, ate-ndúá ao- se-

guinte: 
I- será não-cumulativo, compensando-se o que for devi

do em cada operação relativa à circulação de mercadorias 
ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anterio
res pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal; 

II -a isenção ou não-incidência, salvo determinação em 
contrário da legislação: 

a) não implicará crédito para compensação com o mon
tante devido nas operações ou prestações seguinteS; -

b) acarretará a anulação do crédito relativo às operações 
anteriores; 

III -poderá ser seletivo, em função- da essencialidade 
das mercadorias e dos serviços; 

IV -resolução do SenadO Federal, de iniciativa do Presi
dente da República ou de um terço dos Senadores, aprovada 
pdá inaioria absoluta de seus membros, estabelecerá as alí
quotas aplicáveis às operações e prestações, interestaduais 
e de exportação; 

V -é facultado ao Senado Federal: 
a) estabelecer alíqu~tas mínimas na~ operações internas, 

mediante resolução de iniciativa de um terço e aprovada pela 
maioria absoluta de seus membros; 

b) fixar alíquotas máximas nas mesmas operações para 
resolver conflito específico que envolva interesse de Estados, 
mediante resolução de iniciativa da mãioria absoluta e apro
_vada por dois terços de seus membros; 

VI- salvo deliberação em _contrário dos Estados e do 
Distrito Federal, rioS- termos do disposto no inciso XII, g, 
as alíquotas internas, nas operações relativas à circulação de 
mercadorias e nas prestações de serviços,_ não poderão ser 
inferiores às previstaS para -ã.s operações interestaduais; 

VII - em relação às operações e prestações que destinem 
bens e serviços a consumidor final localizado em outro Estado, 
3dotar-se-á: 

a) a alíquota interestadual, quando o destinatário for 
con_tribuin_te do imposto; 

b) a alíquota interna, quando o destinatário não for con
tribuinte dele; 
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VIII -na hipótese da alínea a do inciso anterior, caberá 
ao Estado da localização do destinatário o imposto correspon
dente à diferença entre a alíquota interna e a inte:i'e"stadual; 

IX- incidirá também: 
a) sobre a entrada de mercadoria importada do exterior, 

ainda quando se tratar de bem destinado a consumo ou ativo 
fixo do estabelecimento, assim como sobre seiviÇo prestado 
no exterior. cabendo o imposto ao Estado onde estiver sítuado 
o estabelecimento destinatário da mercadoria ou do serviço; 

b) sobre o v_alor total da operação, quando niercadorias 
forem fornecidas com serviços não compreendidos na compe-
tência tributária dos Municípios; · 

X - não incidirá: 
a) sobre operações que destinem ao exterior produtos 

industrializados, excluídos os semi-elaborados_definidos em 
lei complementar; 

b) sobre operações que destinem a outros Estados petró
leo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos 
dele derivados, e energia elétrica; 

c) sobre o ouro, nas hipóteses defmidas no art. 153, § 

XI- não compreenderá, em sua base de cálq,alo, o mon
tante do imposto sobre produtos industrializados, quando a 
operação, realizada entre contribuintes e relativa a produto 
destinado à industrialização ou à comercializaç~o, configure 
fato gerador dos dois _impostos; 

XII- cabe à lei complementar; 
a) definír seus contribuintes; 
b) dispor sobre substituição tributária; 
c) disciplinar o regime de compensação do imposto; 
d) fiXar, para efeito de sua cobrança e definição do esta

belecimento responsável, o local das operações relativas à 
circulação de mercadorias e das prestações de serviços; 

e) excluir da incidência do imposto, nas exportações para 
o exterior, serviços e outros produtos além dos mencionados 
no inciso X, a; 

f) prever casos de manutenção de crédito, relativamente 
à remessa para outro Estado e exportação para o exterior, 
de serviços e de mercadorias; 

g) regular a forma como, mediante delíberaçãO dos Esta
dos e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios 
fiscais serão, concedidos e revogados. -

§ 3~ A exceção dos impostos de que tratam o inciso 
I, b, do caput deste artigo e os arts. 153~ I e II, e 156, III, 
nenhum outro tributo incidirá sobre operações relativas a e-ner
gia elétrica, combustíveis líquidos e gasosos, lubrifiCantes e 
minerais do País. 

(.À ComlS"São de Constituição1 Justiça e Cidadania 
decisão terminaiiva.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 33 DE 1993 

Autoriza o Poder Executivo a_ criar a Escola Agro-
técnica de Alto Alegre, em Roraima. -

O __ Congresso Nacional decreta: 
Art. lço Fica o Poder Executivo autorizado a criar a Es-

cola Agrotécnica de Alto Alegre, em Roraima.- · 
Art. 29 A Escola Agrotécnicáde Alto Alegre oferecerá 

cursos de_ nível rn,édio profissionalizante que- serão definidos 
pelo MinistéliQ da Educação e Desporto, com o objetivo de 

formar técnicos especializados em atender às necessidades 
sócio-económicos da região. 

Art. 3~ A criação do estabelecimento de ensinq médio 
de que trata esta lei se subordina à necessária consignação 
da dotação orçamentária no Orçamento da União. 

Art. 49 A criação de cargos, funções e empregos neces
sários à implantação e manutenção da unidade de ensino se 
condiciona à iniciativa exclusiva do Sr. Presidente da Repú-
blica. · 

Art. 59 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 6<1 Revogam-se as disposições em contrário~--

J ustificação 

O presente projeto de lei, que autoriza- o Executivo a 
promover a criação da Escola Agrotécnica de Alto Alegre, 
vem atender a uma das metas prioritárias do Ministério da 
Educação, no sentido de incrementar a disseminação de unida
des de ensino técnico/profissionalizante em atendimento às 
necessidades dos municípios brasileiros de pequeno porte. 

Diante dO perfil apresentado pelo Município de Alto Ale
gre, torna-se nítida a PriOridade de atendimento a nível local 
de sua- demanda educacional. Uma unidade de ensino com 
as características propostas pelo projeto de lei viria propor
cionar a seus alunos uma formação adequada à _carência da 
região, preparando mão-de-obra passível de rápida absorção 
pelo mercado de trabalho peculiar às regiões interioranas do 
país. 

Atualmente, em face da precária realidade dos níveis 
de_ emprego e das expectativas dos pequenos municípios, são 
indiscutíveis as vantagens de uma formação dessa natureza, 

· se COmparada com os _nomerosos contingentes formados pelas 
universidades que, normalmente procuram os grandes c_entros 
para sua colocação profissional. condenando as pequenas cida
des a um esvaziamento cada vez maior. Por outro lado, a 
única escola agrotécnica de Roraímà., situada na capital e 
mantida pelo governo estadual, tem atraído sistematicamente 
estudantes de toda a área 11!ral do Estado, o que consolida 
a nossa argumentàção. 

Portanto, é a partir dessa perspectiva que advogamos 
à necessidade de criação da Escola _1\gro~écnica de Alto Ale
gre, na certeza de que ela viria responder, de maneira realista, 
às expectativas do município e do Estado e â verdadeira de
manda existente no -mercado de empregos. 

Acreditamos que é preciso determinação para Se cumprir 
as metas de governo que efetivamente atendam aos anseios 
sociais e uma das nobres funções do Congresso Nacional é, 
justamente, a de estimular a consecução desse objetivo. 
, É, pois, oportuno e meritório o presente Projeto de Lei 
e, como tal, esperamos seu acolhim~nto pelos ilustres Pares. 

Sala das Sessões, 23 de março de 1993. - Senador João 
França. -

(À Comissão de Educação - decisão rerminativa) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 34, DE 1993 

Autoriza o Poder ExecutiVO a criar a Escola Agro
técnica Federal de São João da Baliza, no Estado de 
Roraima. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1~ Fica o Poder Executivo autorizado a criar a Es~ 

cola Agrotécnica Federal de São João da Baliza no Estado 
de Roraima. 
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Art. 2' A Escola Agrotécnica Federal de São João da 
Baliza oferecerá cursos de nível médio profissionalizante que 
serão definidos pelo Ministério da Educação e Desporto, com 
o objetivo de formar técnicos especializados em atender às 
necessidades sócio-económicas da região. 

Art. 3'' A criáção do estabelecimento de ensino médio 
de que trata esta lei se subordina à necessária consignação 
da dotação orçamentária no Orçamento da União. 

Art. 4'' A criação de cargos. funções e empregos neces
sários à implantação _e ~anú.tenção da unidade de ensino se 
condiciona à iniciativa eXclusiva do Sr. Presidente da Repú
blica. 

Art. 5" Esta lei entra em vigor na data de ~u_a publi
cação. 

Art. 6~ Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

O ·projeto que ora apresentamo~, que _autorize o Execu
tivo a criar a Escola Agrotécnica de São João da Baliza, vem 
atender a uma premente necessidade do Estado de Roraima~ 
no sentido de favorecer a vocação natural da região. 

De fato, o Estado tem na agricultura e na pecuária a 
mais importante atividade económica. Poder-se-ia aqui contra
por os resultados que a mineração atinge atualrrieõte; como 
sabemos, porém, tal atividade - não só por suas próprias 
condições de esgotamento, mas também por circunstâncias 
da política de proteção ao índio e ao meio-ambiente- tende 
a desaparecer. - -

Assim, o cultivo da terra e a criação de rebanhos scdimen
tam-se como propiciadoras do progresso da região. 

Quanto ao município de São João da Baliza, é conSide
rado um pólo de atração ao sul do Estàdo. Se tivermos à 
lembrança o fato de que o Estado, em apenas 10 anos, teve 
um aumento populacional da ordem de 100%, faremos uma 
idéia do que ali representaria uma escola com essas car~cte~ 
rísticas. Na verdade, o estabelecimento de ensino atenderia 
ao crescente número de faml1ias que se deslocam· nessa dire
ção,-oriundos sobretudo do Nordeste, e_que hoje_ vivem em 
condições precárias, tendo às vezeS apenas Linf ·membro da 
família no trabalho de mineração e os demais praticando, 
sem recursos, pequenas lavouras de subsistência. 

Como podemos perceber, alcançar o objetivo do nosso 
Projeto representa formar adequadamente as novas gerações 
para atuar como responsáveis- pélo desenvolvimento~ portan
to, é inegável, a nec.essidade da formação de mão-de~obra· 
especializada na atividade agropc_cuária. 

Além do mais, comprova-se facilmente a urgênCía-do 
nosso pleito, pois existe hoje apenas uma escola dessa natureza 
em funcionamento no Estado. Trata-se de uma instituição 
mantida pelo Governo estadual, no cinturão verde de Boa 
Vista, e que vem a:traihâo jovens da zona rural. Ora, o ideal 
é que não se produza essa migração interna, mas que cada 
um possa permanecer em seu local de origem e aí trabalhar, 
realizar-se e contribuir para o seu·Estaao. 

Coritainõs coriio Certo o apoio de nossos Pares, no atingi
mente de nosso objetivo. 

Sala das Sessões. 23 de março de 1993. -Senador João 
França. 

(A Comisstio de Educação ---decisão terminativa) 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Os projetes 
lidos serão publicados c remetidos às comissões competentes. 

Sobre a mesa, expediente que será lido pelo Sr. 1 D Secre
tário. 

É lido o seguinte 

PRODASEN 

Centro de Informática e 
Processamento de Dados do Senado Federal 

Exm~' Sr. 
Senador 
Humberto Lucena 

Sr. Senador: 

Brasilia-DF. 18 de fevereiro de 1993 .. 

O jornal Folha de São Paulo do dia 14-2-92 publicou 
matéria (vide cópia em anexo). cujo teor atinge a c_f~dibilidade 
conferida pela opinião pUOfiCa aOs profissionã.is à este Centro, 
bem assim o conceito favorável que desfrutamos junto- aos
Srs. Senadores. 

Em nome da indignação que tomou conta de nossos servi
dores, fomos levados a refutar todas as infundadas acusações 
veiculadas na matéria cm apreço, nos termos da correspon

_dência (cópia anexa) que encaminhamos ao Sr. Otávio Frias 
Filho, Diretor de Redação daquele importante matutino, soli
citarido a publicação da mesma, com fundamento no direito 
de resposta que nos é garantidO. -

Dessa forma, peço a atenção de V. _Exa para com os 
esclarecimentos prestados, constantes do referido documento, 
através do qual fica cabalmente demonstrada a isenção com 
que atuamos no sUporte informático prestado aos trabalhos 
da Comissão Mista de Orçamento. 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex~ os meus 
protestos de elevada estima e consideração. - Regina Célia 
Peres Borges, Diretora Executiva_. 

RELATÓRIO EMPERRADO 

Erro de Digitação Muda Orçamento 

Assessores de relator confirmam irregularidades 

Fernando Godinho 
Da Sucursal de Brasília 

A pouco menos de duas semanas para entreg~r o texto 
final da lei orçamentária para 1993, o Relator-Geral da Comis
são Mista de Orçamento, Senador Mansueto de Lavor (PMDB 
- PE), descobriu que diversas emendas acolhidas por ele 
foram alteradas dentro do Prodasen (Centro de Informática 
e Processamento de Dados do Senado Feder.al). 

Oficialmente, essas alterações são tratadas pelo Prodasen 
como ''erros de digitação". O Senador também nega as altera
ções nos valores das emendas já acolhidas no seu relatório 
final e sequer comenta o assunto. 

Mas seus assessores confirmam as irregularidades. Eles 
chegaram a descobrir 15 emendas alteradas em um só dia. 
Os assessores calculam que cerca de 500 emendas - de um 
total de 17 mil - foram alteradas. 

O assunto vem sendo tratado com discrição pelo Senador 
Mansuero de_ Lavor. Nas suas entrevistas, ele se limita a dizer 
que. Corria Relator-Geral da Comissão de Orçamento, vem 
sofrendo "pressões legítimas e ilegítimas". 

_ _ AS: alterações foram descobertas por uma equipe de traba
lhO paralela, montada por ele em setembro do ano passado 
e que atua à margem dos técnicos do Prodasen. Munidos 
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de dois computadores 486, cinco técnico-s especializados no 
assunto trabalham diretamente com o Senador na montagem 
do orçamento da União. · 

Ao final de cada dia de trabalho, todas as informações 
são gravadas em um disquete. As mesmas informações são 
repassadas ao Prodasen, que produz um relatório diário com 
as emendas acolhidas. 

Ao comparar o relatório do Prodasen com as infOrina:ÇOes 
do disquete gravadas na noite anterior, a equipe de Mansueto 
descobria, diariamente, as alterações, que foram canceladas. 

Os nomes dos parlamentares que se beneficiariam com 
essas alterações são mantidos em sigilo. O Senador comentou 
com auxiliares que não gostaria de se indispor com os parla
mentares nem acusar técnícos do Prodasen de conivência com 
essas irregularidades. 

Para se precaver, Mansueto adotou uma estraiégi'a dis_c_re
ta. Transferiu-se para um gabinete dentro do Prodasen, onde 
esteve praticamente toda a semana. Seu sumiço chegou a 
provocar um protesto do PT, que, na quarta-feira, espalhou 
200 panfletos pelo Congresso -dando o senador como "desapa
recido". 

A equipe paralela do senador continuará trabalhando 
até que o relatório final seja impresso pelo Centro Gráfico 
do Senado. A previsão é de que o texto fique pronto até 
o próximo dia 26 de fevereiro. 

Após a votação do orç41-mento pelo Congresso Nacional, 
prevista para a terceira semana do més de março, o Senador 
Mansueto de Lavor pretende sair de férias. Nos últimos 30 
dias, ele sofreu três ataques de hipertensão e teve que ser 
atendido às pressas pelo Serviço Médico do Senado. 

Brasfiia, 17 de fevereiro de 1993. 

llm' Sr. 
OtáVio Frias Filho 
M.D. Diretor de Redação da 
Folha de S. Paulo 

Senhor Diretor: 

Em relação à matéria publicada na página 3 da edição 
do dia 14-2-92, desse "fol'nãl, sob o título de Erro de digitação 
muda orçamento, o Centro de Informática e Processamento 
de Dados do Senado Federal - Prodasen tem a fazer os 
seguintes esclarecimentos: · 

1) O Prodasen não tem como alterar qualquer emenda 
ao Orçamento da União. Os técnicos do órgão não têm ne
nhum contato com o-conteúdo das emendas. Valores e núme
ros são definidos pelo relator, juntamente com sua assessoria 
pessoal, e enviados, em disqucstes, para o Prodasen, que 
os processa sem nenhuma interteréncia mãnual; 

2) A matéria da Folha, com base em informações de 
assessores anónimos, além de acusar o órgão- de "alterar" 
emendas, afirma que o Prodasen, uoficialmente" teria alegado 
Herro de digitação" para justificitr as it-regtllaridades a ele 
imputadas. O jornal faltou com a verdade pois, em nenhum 
momento, sua diretora-executiva, oU qualquer oUtrO-dirigente 
do Prodasen foi coP,sultado pelo repórter Fernando Godinho, 
responsável pelo texto. Assim sendo, não poderia esse jornal 
referir-se a uril.a alegação oficial, uma vez que nenhuma autori
dade do órgão foi cOnsultada sobre o assunto __ ~m __ questão; 

3) Se a Folha de S. Paulo tivesse tido o cuidado esperado 
de um órgão de informação com a elevada responsabilidade 
social que possui, teria evitado levantar suspeitas sobre o tra-

balho desenvolvido no Prodasen. Utilizamos as mais rígidas 
medidas de segurança para garantir total transparência -aO 
Orçamento. Se fôssemos ouviçios, os editores da Folha sabe
riam que estavam senQo u~ados por pessoas com interesses 
contrariados; 

4) Mais ainda, a Folha sabendo que o Orçamento não 
foi mudado, como estampou em sua manchete. O Banco de 
Dados do Prodasen registra apenas a versão- dos relatórios 
setoriais aprovados pela Comissão Mista. Qualquer alteração 
somente será procedida, quando o Relator-Geral apresentar 
sua versão definitiva para ser, novamente, votada na Comis
são. Fica:, portanto, muito claro que a notícia publicada por 
esse jornal não tem qualquer ponto de conta to com a verdade; 

5) O Centro de Informática e Processamento de Dados 
do Senado Federal quer aproveitar a oportunidade desse deba
te para, de uma vez por todas, deixar bem claro qual o seu 
papel no processo que envolve o Orçamento da União. 

a) As emendas aprovadas pelos relatores setoriais e pela 
Comissão Mista de Orçament9 são reexaminadas pelo relator 
e sua equipe de assessoramento pessoal, que defiriem quais 
serão acatadas ou não; 

b) As emendas acatadas são. remetidas ao Prodasen em 
disquetes e processadas no órgão, que emite um- relatório 
especificando o valor anterior registrado no banco de dados 
e o novo valor proposto; 

c) Os assessores da Comissão Mista de Orçamento cadas
tram os novos valores, simulando seu impacto no orçamento. 
Um novo relatóriO é emitido e encaminhado ao relator; 

d) Enquanto iSso, o· Banco de Dados Principal, com os 
dados oficiais aprovados pela Comissão, não sofre qualquer 
alteração. Ele será alterado somente ·quando o relator concluir 
o seU relatório final. Nesse mom~ento é que os dados gravados 
serão substituídos pelos novos; 

e) Emendas e alterações não são feitas pelo Prodasen. 
Os técnicos do Prodasen não digitam dados. As únicas pessoas 

. a ingressarem com dados no Orçamento são os assessores 
pessoais do relator e os assessores da ComiSsão Mista de Orça
mento. T'oda e qualquer modificação em valores e des-tin3çõe_s 
de recursos do orçamento somente será efetuada depois de 
rigorosamente aprovada pelo relator. 

Concluindo, reiteramos, a bem da justiça, que o Prodasen 
não promove nenhum ingresso de dados, não digita nada nesse 
processo, sendo responsável, tão somente, pela elaboração 

-e: -execução dos programas de computador necessários à efeti
vação- dos cálculos definidos pelos parlamentares e assessores 
da Comissão Mista de Orçamento e emissão dos relatórios, 
tarribém por eles definidos. 

Com base na Lei n"' 5.250, solfcltartlós que à ·FOlha de 
S. Paulo publique esse esclarecimento, como o direito de res
posta que nos é conferido, com o mesmo destaque dado à 
matéria que lhe deu origem. 

Atenciosamente -Regina Célia Peres Borges, Diretora
Executiva do Prodasen. 

BraSt1ia, 16 de fevereiro de 1993. 

Exm"' Sr. Senador Mansueto de Lavor 
Relator-Geral da Comissão Mista de Orçamento 

Senhor Senador 

A AS CIP, Associação dos Servidores do Prodasen, vem 
através desta expressar a profunda indignação que tomou con
ta dos funcionários do Prodasen, em especial, dos técnicos-
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que trabalham na área de Orçamento, em virtude da nota 
veiculada na Folha de São Paulo no dia 14 deste mês. 

Tal matéria coloca o Prodasen ·sob suspeita em relação 
à possibilidade de manipulação de dados do Orçamento, fato 
inédito em sua trajetória de 20 anos. A denúnCia é grave 
e irresponsável, pois tenta transferir para nossos técnicos res
ponsabilidade por alterações ocorridas em emendas, sem con
tudo apresentar nomes e fatos concretos que nos· facultassem 
o direito de defesa. É importante frisar que o papel do Proda
sen no Orçamento ê simplesmente o de coõ.solidação dos dados 
digitados pelos Assessores do Senado e da Câmara,-não dis
pondo seus técnicos da menor possibilidade de alterar qualw 
quer item. 

Certos de que V. EX~ tem o alcance das conseqüências 
que esta equivocada matéria trará· para a telaçã_~--~ntre esta 
instituição e seus usuárioS, esperamos uma manifestação sua 
junto à imprensa para que seja restaurada a verdade __ e eluci
dado este lamentável episódio. A equipe respOnSável pelo 
sistema em pauta estará à disposição de V. Ex~ pata demonsw 
trar a rotina de trabalho do Orçamento e o papel do Prodasen 
neste contexto. 

Aproveito a oportunidade para apresentar protestos de 
consideração e apreço. - Leopoldo Peres Torelly, Presidente 
da ASCfP - Norton Monteiro Guimarães, Presidente eleito 
da ASCIP. 

PS. Com cópias para o Presidente do Senado e Membros da Comissão 
Mista de Orçamento 

O SR. PRESIDENTE (Chagas RodrÍgues) - O expe-
diente lido vai ã publicação. -

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

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 263, DE 1993 

Requeiro, com fulcro no art. 43, inciso I, do Regimento 
Interno do Senado Federal, licença por motivo de saúde, pelo 
período a contar desta data at~ o di~ 26 do ~rrente m~. 
conforme laudo de inspeção de saúde em anexo·:· _ 

Sala das Sessões, 23 de março de 1993. _-Senador Pedro 
Teixeira. 

O Sr. Chagas Rodrigues, Jo Vice-Presidente; di?ixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Magno 
Bacelar. -- -- -

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Aprovacdo o 
requerimento, fica concedida a licença solicitada, nos termos 
do art. 43. inciso I, do Regimento Interno. -- -------

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

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 264, DE 1993 

Requeiro a essa presidência, nos termos do art. 43, Inciso 
II do Reoimento Interno do Senado Federal, concessão de 
LICENÇA (abono de faltas), para ausentar-me dos trabalhos 
desta CASA, durnte o período de 25 de março corrente a 
15 de abril de 1993, tendo em vista viagem que farei ã Europa_. 

Sala das Sessões,_23 de março de 1993._- Senador Ra1" 
mundo Lira. 

O SR- PRESIDENTE (Magno Bacelar) -Aprovado o 
requerimento, fica concedida a licença, nos termos do art. 
43, inciso II, do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 19 Secrew 
tário. 

É lida a seguinte 

Brasflia, 23 de março de 1993 

Senhor Presidente, 

Comunico a essa Presidência nos termos do art. 39, alínea 
a, do Regimento Interno do Senado Federal, que deverei 
ausentarwme do País, tendo em vista viagem que farei à Europa 
durante o período de 25-3-93 a 15-4-93. 

Aproveitando a oportunidade, reafirmo a V. Ex• prow 
testos de alto e distinto apreço. -Senador Raimundo Lira. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - O expediente 
lido vai à publicação. 

Em sessão anterior, foi lido o Requerimento n" 262, de 
1993, do Senador Marco Maciel_, sQl_icitando, nos termos do 
art. 43, inciso II, do Regimento Interno, licença para se ausen
tar dos trabalho:::; Oa Casa no dia 22 de março corrente, a 
fim de partícipar de debates sobre o plebiscito de 21 de abril 
vinàouro, no CentrQ. de Ciências Sociais Aplicadas, na UFFE, 
em RecifewPernambuco, e no Clube Militar, no Rio de Janeiro 
-RJ. 

O requerimento deixou de ser votado, naquela oportuw 
nidade, por falta de quorum. 

Em votação o requerimento. 
· Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, fica concedida a licença solici

tada. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- A Presidência 
recebeu, do Governo do Estado de São Paulo, o Ofício n<;> 
S/29, de 1993 (n' 28/93, na origem), solicitando, nos termos 
da Resolução n9 36, de 1992, do Senado Federal, autorização 
para contratar operação de crédito externo, no valor de quinze 
milhões de marcos alemães, para os fins que especifica. 

A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Eco~ 
nómicos. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- A Presidência 
recebeu o Ofício n<;> 614. de 22 do corrente, através do qual 
o Presidente do Banco Central do Brasil encaminha, nos terw 
mos do § 8' do art. 9• da Resolução do Senado n• 36, de 
1992, dados referentes às operações por antecipação de receita 
orçamentária, analisados no período de 1_5-lw93 à 1_9w3-93, 

A matéria seiá despachada à Comissão de Assuntos Eco
nómicos, par~ __ conhecimento. 

O SR- PRESIDENTE (Magno Bacelar)- A Presidência 
comunica ao Plenário que a Comissão Diretora aprovou, -em 
sua reunião do dia 18 de março corrente, o Requerimento 
de lnformação n~ 245, de 1993: do Senador Eduardo Suplicy, 
aO Ministro da Saúde. 

O Sr. Francisco Rollemberg- Sr. Presidente, peço a 
palavra para uma comunicação ~nadiável. 

O SR- PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador, por cinco minutos. 
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O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG (PLF- SE. Para 
uma comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr._~residente, 
Srs. Senadores, Sergipe, hoje- e não é figui"a de linguagem 
-amanheceu mais pobre, porque perdeu um dos seus filhos 
mais ilustres, o ProfessOr José ·Barreto Fontes. 

O Professor _B_a_r_reto Fontes, que nasceu na cidade em 
que nasci. a Cidade de Laranjeiras-, era form~do em qu?n~ca 
Industrial e foi ütfl dos fundadores da Escola de Quumca 
Industrial de Sergipe e da Universidade de Sergipe. Era, nesse 
instante, um de seus Decanos e Consultor Permanente__ da 
Secretaria de Ciência e Tecnologia do meu Estado e da Coor
denação de Desenvolvimento _doEstado de Sergipe. 

O Professor deixou inúmeras obras publicadas na sua 
área. Pesquisador e inventor, teve os seus últimos- anos dedica
dos ao trabalho da re_ciclagem do vinhote, produto que sobra 
das usinas de açúcar e que conseguiu, no meu Estado, esteri
lizar os rios, destruir Sua fauna e acabar com u:rna ~s fontes 
de alimentação mais ricas paTa a gente pobre de lá. 

No momento o Ptofessor Barreto Fontes desenvolvia 
uma máquina par; a catagem de lixo, para fazer a sua recicla
gem e aproveitamento nas cidades. A sua máquina já f~r~ 
experimentada na Cidade de Poço Verde e, atualm~nte, dm
gia-se à minha cidade, em convênio com a Prefeitura, em 
processo de_ demonstração. 

Confesso,- St~ Presidente, que o pesar é imenso no meu 
Estado, e é iritenso para este õl'ã.dor. Conheci Barreto Fontes, • 
de ouvir dizer, quando estudante ainda, na escola primária, 
na minha cidade natal. Certa feita, depois de uma das minhas 
diabruras na escola, a professora. ao punir-me, disse: " Não 
sei o que você será, porque você está a me dar _muito trabal\lo, 
tal qual um Barreto Fontes, que por aqui já passou. Vocês 
aprontam demais! O Barreto con_seguiu se formar e era um 
vasculho. Você é outro vascu1ho". Fiquei mu_ito traumatizado 
com essa classificação_da velha professora e procurei conhecer 
o Barreto Fontes. Conheci-o já no ginásíO, quando foi meu 
professor, e os vasculhes que aprontávamos na escola da D. 
Zizinha consolidaram uma amizade que ontem se encerrou, 
no aspecto terreno, com o seu falecimento. 

Barreto Fontes foi um dos homens mais inteligentes que 
já conheci. Desde pequeno, escrevia e escrevia bem, tendo 
chegado a fu_ndar um jornal na minha cidade. Fez política 
estudantil em Pernambuco, o que lhe valeu ser perseguido 
na época pelo DIP, e o obrigou a ir concluir os seus estudos 
no Rio de Janeiro. -

Voltou para Sergipe para: enriquecer ·o meu" EStãdo com 
a sua inteligência e O seu brilhantismo; e, agora, ·de repente, 
sem sequer adoecer, Barreto Fontes, com a sua inteligência, 
às 11 horas da noite, despede-se de Sergipe e do niundo, 
deixando todos nós, seus amigos, seus alunos, seus admira
dores, o povo de Sergipe como um todõ--que, chamando-o 
de "Barretão", devotava a ele uma_adm~ração e. um amo.r 

, muito profundos. 
Barreto Fontes é daquelas. pesSoas, eu não diria insubsti

tuíveis, mas que ocupam um lugar muito grande no coração 
da geração a que pertenceram, pelas suas tiradas de espírito, 
pelas suas aulas magníficas, pela compreensão que tinha da 
vida e pelo entendimento e o·amor que dedicava a -tudo que 
fazia. Seus alunos o adoravam. 

Na Revolução de 64, Barreto Fontes foi um escqdq para 
os estudantes. Não permitiu que se invadisse a Escola de 
Química. _Protegeu seus alunos, não admitindo que; ninguénl 
saísse de lá detido. Poucos tiveram na época àquela coragem, 

aquela audácia, mas a sua respeitabilidade, o seu conceito, 
a sua seriedade poderiam servir de anteparo às ações mais 
atrabiliárias e mais arbitrárias que pudessem ocorrer, 

Vai embora Barreto Fontes, fica· para todos nós a lem
brança do homem bom, do h()mem sério, do homem compe
t~"!lte_~ que deu muito mais-a Sergípe do que recebeu. E fica 
aqui a minha homenagem a ele e os ~eus vOtos de pesar 
a- sua pequena e enlutada famOia, sua esposa e sua ftlha, 
que, neste instante;-velam os últimos instantes da sua presença 
aos ol1,1os de todos. 

. Era este re_gistro que eu queria fazer nesse instante, Sr. 
Presidente e Srs. Senadores. Não devo entrar mais na vida 
de Barreto Fontes: ela te.m muito em comum com a mjnha 
pfópria existência. A ele devo a minha formação intelectual 
e o conhecimento dos princípios morais e éticos que regeram 
;;t minha atividade. Tive em Barreto Fontes um companheiro 
que não me faltou em momento algum; tive em Barreto Fontes 
um estímulo constante; e, já na maturidade, um amigo que 
me queria bem e que me admirava também e _a quem retribuía 
esse afeto recíproco de admiração e respeito. 

Era este, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o registro singe:
lo que eu queria fazer nesta tarde à figura imptessiohante-, 
à figura singularíssima de um sergipano que nos deixa neste 
instante: o Professor José Barreto Fontes. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)-Nobre Senador 
Fr-ancisco Rollemberg, a Presidência, em nome do seus com
panheiros de Senado, associa-se ao pesar de V. Ex• e do 
povo de Sergipe pelo passamento do Professor José Barreto 
Fontes. 

_Passa-se à lista de _oradores. 
Concedo a palavra ao nobre Senador EdUardo Suplicy, 

primeiro Orador inscrito. 

O SR. EDUARDO SÚPLICY (PT- SP. Pronuncia o se
gW.nte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente;, Sena
dOr Magno Bacelar, Srs. SenadOres, a Fundação Instítuto Brasi· 
leiro de Geografia e Estatística, IBGE, oo divulgar. ·ontem, 
através de seu Presidente, Sr. Eurico Borba, a 52• edição 
dO Anuário Es!Jltisti<o do Brasil, trouxe um quadro triste da 
evolução da realidade brasileira: a renda per capita do -brasi
leíto caiu 1% na comparação entre 1990 e 1991, revelando, 
~anta, juntamente com outros dados da referida publica
ção;- que houve a ainpli~ção da miséria e a deterioração dos 
indicadores sociais e económicos do País. 

Em 1990, enquanto os 10% mais pobres do País respon
diam por 0,8% da riqueza nacional, os 10% mais ricos deti
nham nada :ffienos do que 48,7% das posses. O quadro de 
distribuição da renda mostra que, infelizmente, o País empo
breceu ao longo da década de 80 e início dos anos 90. Hoje, 
da população ocupada, estão sem remuneração 8,4%; 24% 
ganham até· um salário m.írii.DJ.O - uma proporção . conside
:Jável; somadas, essas duas faixas perfazem 32,4% da popu
l~ção ocupada; 20,3% ganham entre um e dois salários míni
mos, que, somados aos 32,4% anteriores, resultam em 52,7% 
ganhando entre zero e dois salários mínimos; 7% ganham 
entre dois e três salários mínimos; 9%, entre três e cinco 
salários mínimos; 7%, entre cinco e dez salários mínimos; 
3,5%, entre dez e vinte; e 3% acima d_e vinte salários mínimos .. 
Portanto, reiterando, da população ocupada, correspondente 
a mais de 100 milhões de brasileiros, 52,9% ganham até dois 
salários mínimos. 
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O IBGE examinou que a população, segundo a cor, divi
de-se da seguinte maneira: 1% não declarados; 5% de cor 
preta; 39% de. cor parda; totalizando, pretos e pardos, 44%; 
e 55% -declararam-se como brancos. 

A comparação do rendimento médio entre os brasileiros 
mostra que os de cor branca ganham mais do que os pardos 
e os de cor preta. Os trabalhadores de cor preta recebem 
apenas 41% do rendimento médio de um branco; -os pardos 
ganham 48% do rendimento médio de um branco, conforme 
o levantamento do IBGE. 

Um dado extremamente importante revelado pelo anuá
rio· do IBGE é o total de favelas no Brasil - 3.221, que 
correspondem a um total de domicílios em favelas de 
1.048.057. É na cidade de Recife, dentre as grandes capitais 
brasileiras, que encontramos a sitUação mais grave coin rela
ção aos favelados: 223 favelas, que correspondem a 42,2% 
do total de domicílios. - -

Em São Paulo, há o maior número de favelas: 594, com 
134.448 domicílios, que correspondem a 5%-do total de domi
cílios dessa cidade. No Rio de Janeiro, há 394 favelas, corres
pondendo a 12,4% do total de domicílios - 203.226. Em 
Belo Horizonte, existem 103 favelas, ou seja, 10% dos 51.735 
domicílios estão distd6uídos em favelas. Em Porto Alegre, 
são 69 favelas, com 25.371 domicílios, portanto, 6,5% do 
total de domicílios. 

A maior proporção de favelados no Brasil ~ncontra-se 
no município de Laranjal do Jari, no Amapá. Há ali uma 
única faVela, muito grande, com 2.802 domicílios, que corres
pondem a 59,9% dos domicílios dessa cidade. 

A taxa de analfabetismo continua extremamente alta e 
grave: 19,6% entre as pessoas de sete anos ou mais. 

Esses dados, Srs. Senadores, mostram o quanto devemos 
dar prioridade, no Congresso Nacional, ao exame da questão 
de como se conseguir a retomada do crescimento da economia 
e a erradicação da miséria e da pobreza. ~a medida em que 
a inflação constitui uma forma de degradação das condições 
de vida, em especial para a população mais pobre, obviamente. 
há que se compatibilizar os objetivos de estabilidade dos pre
ços e do valor da moeda com a retomada do crescimento 
e a erradicação da miséria.--- - --- ------- ____ _ 

Hoje, ouvimos o Dr. Paulo César Ximenes, i:ridicadO pelo 
Presidente da República - obviamente por sugestão do Sr. 
Ministro da Fazenda Eliseu Resende - para a Presidência 
do Banco Ceritral do Brasil. Expresso aqui a minha opinião 
de que não vi, na sua exposiÇão-, nenhum~ indicação 4_~ _gue 
a política económica conse_gtiirá compatibilizar' e executar es
ses objetivos, que devem ser prioritárioS em face do presente 
estado da economia brasileira. Também não senti, nas pala
vras do Ministro Eliseu Resende, suficiente 'criatividade e- de
terminação para tentar superar esse triste_ C?Stado d~_9)i~as. 

Se,. na semana passada, O Presidente Itamar Franco resol
veu colocar como prioridade zero o combate ã miséiia e à 
fome, então, seria importante que o seu Govem<J, através 
dos_ Ministros da área económica e da área social, apresentasse 
fórmulas criativas para superar os obStáculos. -

Nesta oportunidade, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que
ro fazer uma menção ao trabalho de vulto _e de fôlego da 
Comissão Parlamentar de lnquérito que exàminou as·ifn!gula
ridades cOmetidas na administração dos fundos de pensão 
das estatais e na Petrobrás. Gostaria de cumprimentar os mem
bros da Comissão e, particularmente, o Relator, Senador Cid 
Sabóia de Carvalho, pelo trabalho excepcional que realizaram. 
O relatório final, que deverá ser discutido e examinado pela 

CPI nesta semana, confirma a existência de uma estrutura 
articulada de manipulação das decisões dos fundos de pensão, 
conforme está assinalado no item 4.3.1: 

u A autonomia administrativa e financeira dos fun
dos de pensão em relação às respectivas patrocinado
ras, definida em lei, foi permanentemente agredida, 
desrespeitada e vilipendiada em muitos episódi~s aq~i 
analisados. Os grandes negócios mostram que o camt
nho do êxito pode ser, exigir a tramitação da proposta 
pela direção das entidades patrocinadoras. A compra 
de ações da Sade por algumas fundações seguiu esse 
roteiro; a liberação de recursos devidos pela ECT ao 
Postalis também foi vinculada à concretização de negó
cios e aos desembolsos das prestações assumidas; o 
episódio do empreendimento da ASO-PREVI mostrou 
até que ponto as pressões canalizadas pela direção do 
Banco do Brasil, sua patrocinadora, podem deformar 
o princípio legal da autonomia administrativa e finan
ceira das EFPP. Associada a essa relação incestuosa 
patrocinadora-{ undação, constatou-se a vinculação do 
uso dos recursos financeiros do fundo a interesses políti
cos inteiramente estranhos à natureza previdenciária." 

__ _ Os principais exemplos disso estão principalmente nades
crição pormenorizada do relatório primeiro do caso ASO
PREVI. Prossegue o relatório: 

"A ASD ParticipaçõeS e Empreendimentos, em~ 
presa do Sr. Alcides Diniz, definiu um megaprojeto 
imobiliário -o Centro Empresarial ASD -com edifí
cios de escritórios e lojas, um hotel' de luxo, um hiper
mercado e parque de estacionamento, localizado na 
marginal Pinheiros, em São Paulo. Depois de procurar 
e não conseguir financiamento internacional para o em
preendimento, passou a oferecê-lo aos grandes fundos 
de pensão ligados a estatais, entre os quais Funcep, 
Sistel, Petros e Previ. ( ... )" 

A proposta da ASD à Previ foi protocolada em 1991, 
e, durante o transcurso das negociações, descritas em detalhes, 
pôde a- CPI determinar, com clareza, a forma inadequada 
de administração dos recursos, que são dos trabalhadores, 
da Previ e· de outros fundos de pensão. 

Outro caso importante foi o da Funcep, ao adquirir o 
edifício da OAB, construído pelo Grupo OK, do empresário 
Luiz Estevão, bem assinalado em detalhes no relatório, na 
página 316. Também no caso do edifício OK-V ARIG, assina
lado na página 319, a avaliação da CPI indica que para quatros 
fundos- Refer, Previnorte, Petros e Postalis, a incorporadora 
cobrou 32 milhões de dólares por quase 25 mil metros quadra
dos de área construída. Destes, aproximadamente seis milhões 
de dólares destinaram-se à formação de fundo do qual vêm 
sendo retirados os recursos para pagar-lhes os rendimentos 
contratualmente avençados. 

Aqui, novamente, constatãram-se i-rregularidades na for
ma de gerir os fundos de propriedade dos trabalhadores dessas 
empresas estatais, sem que houvesse a total transparência 
para os seus associados. 

Também houve o caso Previrb, fundo de pensão do IRB, 
que comprou um shopping em Sorocaba, de maneira conside
rada inadequada no relatóriO da CP~. Está assinalado, na 
página 320, ~que: 
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"A Previtb adquiriu, por sugestão e iniciativa do 
Sr. Carlos Henrique Villela, seu diretor-financeiró, 
participaÇão no shopping de Soroc3ba, SãO P~Ulo, com 
a previsão de obter rentabilidade mensal de 1,17%. 
A apuração da Comissão indicou <uma"_ ~entabilidade 
média mensal, em nove meses, de 0,09%:·-A PT:evi, 
que também detém cotas do shopplÍig, apurou 0,33% 
ao mês. Tais discrepâncias parecem originar-se do pre
ço pago pela PREVIRB relativamente ao pela PREVI. 
Enquanto esta pagou algo como 304 mlldólares-po-r 
cota (de 1%), aquela o fez por 679 mil dólares." 

Destaca-se, também, a excessivà contribui_ção das ~mpre
sas em comparação à dos empresários. Houve, portanto, trans
ferência de receita pública para fundos privados, conforme 
assin-ala-se nas páginas 322 e 323. - --

Diz o relatório: . 

"As constatações da Comissão revelam partícTpa
ções das patrocinadoras tanto superiores aos 7%quan
to à proporção 2:1. Não é rara a participação chegar 
a 10% da folha dos empregados participantes, podendo 
chegar a 15% e 20% e, em caso exf:remo, até a 30%. 
No caso da proporção, fanto há valores abaixo de 2:1, 
como 1,74:1, da PREVIRB, em dezembro de 1990, 
quanto acima de 3, 73:1 da V ALIA, em junh,o de 1992. 

Para as sete grandes fundações vinculadas a patro
cinadoras federais, quais sejam, Previ, Petros, Valia, 
Sistel, Portos, Previnorte e Previrb, calculamos que, 
em 30 meses (jan/1990-jun/1992), fqi repassado 
US$1,27 bilhão além do limite dos 7% da folha de 
salários dos participantes." 

Outro caso grave foi a maneira como esses fundos partici
param da venda de ações de empresas no proCesso de desestati
zação, como no caso das ações da Usiminas,- corifonne assinala 
a página 327 do _relatório: - - - - - --

"A Previrb participou do leilão de_ privatização 
da Usimina:S, adquirindo 810 mil ações PN supervalo
rizadas, em 29/11191, fazendo uso das cha_mª®s "moe
das podres", em operação orçada em US$503,104.70. 
Entre 6/12191 a 27/01/92, vendeu todas elas pelo equiva
lente a US$275 mil." 

Obviamente, aqUi há uma distorção. 
Assim, Srs. Senadores, cumprimento o Presidente da 

CPI, Senador Elcio Álvares, o seu Relator, Senador Cid Sa
bóia de Carvalho, e toda a Comissão· pe1ó trabalho isento 
e extraordinário que- reãliiá.raili. Enfatizo aqui à néC:êsSidade 
de providências, pot parte do MiniStério Público e do Execu
tivo,' CJ.Uanto à responsabilização daqueles· que geriram in3.1 
esses fundos. Aqueles cuja participação ilo caSõ-_fiCõi.rdcliniti
vamente comprovada n relatório da ·cPI,' em termOS' de res
ponsabilidade por iri'ef ..!aridades na adm~istraÇãO âesses fun
dos, e que ainda permanecem em seUS póstoS;- devem ser 
demitidos e substituídos. - -

Era o que tinh3. a dizer, Sr. Presidente:-

Durante o di$CUrso do Sr._Eduartf.o_Suplicx, 9..Sr. 
Magno Bacelar deixa a -cadeira da presidR,u;ia, que é 
ocuptzda pelo Sr. Epitádo Cafeteira. 

O SR, P~SIDENTE (Epitácio C'l!etei(a).'-:-- Çpnc~do 
a palavra ao nobre Senador Ganbaldi Alves l;'ilho. 

O SR. GARffiALDI ALVES FILHO (PMDB - RN. Pro· 
nlliicia o seguinte discursõ. Sem revisão_ do ora~or.) ~Sr. Pr_esi
_d~nte, Srs. Senadores, volto à tributa desta Cisa; na 
tarde d_~ hoje. para dizer da nossa expectativa·- e ã esta 
altura poderia diZer da nossa apreensão - com relação à 
sifuação da seca no Nordeste. 

Há poucos instantes, recebi um telefonema do Presid~nte 
da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, 
Sr. Francisco Urbano, dizendo-me das dificuldades que tem 
-en:oontrado, junto ao Ministériq da Faienda, para conseguir 
que seja enviada a esta Casa- onde já deveria ter cliegado 
- ilo menor prazo de tempO possível, a medida provisória 
. do Governo Federal, liberando cerca de 180 milhões de dóla
res para fazer face à situação de emergência do NOrdeste 
brasileiro. 

Segundo o Presidente dessa entidade~ depoiS dá ihVasão 
da Sudene, houve urna reunião no Palácio do Planalto, da 
qu-al participou uma comissão integrada por trabalhadores 
e líderes sindicais rurais, juntamente com parlamentares e 
prefeitoS. Dessa reunfão,-flzeram parte também o Presidente 
do Senado e o da Câmara dos Deputados. O Presidente da 
República convocou, por seu turno, os Ministros da Integração 
Regional, os líderes, tanto na Câmara dos Deputados quanto 
no Senado Federal. Depois dã.quela reunião realizada no Palá
cio do Planalto, tudo ficou acertado no sentido de que chega
ria, ainda nã semana passada, uma medida provisória libe
rando aquele recurso. Até agora, Sr. Presidente, Srs. Senado
res, ·não se tem notícia do envio dessa medida provisória. 

É verdade que·, se ·não_ fosse uma situação tão gritante, 
tão emergencial como essa que vivemos, poder-se-ia dizer 
até que se trata de uma precipitação-a cobrança que o Presi
dente da Contag está fúendo; poder-se~-ia dizer que se trata 
de uma precipitação esta palavra que estou trazendo à tribuna 
do Senado Federal. Acontece, Sr. Presidente, que a sítuação 

. fião permite que se pense que se trata de uma precipitação 
ou de uma provocação; pelo contrário, a situação é tão-grave 

-que o próprio Presidente -da Contag, que se colocou entre 
os trabalhadores desesperados e a Presidência da RepúbliCa, 
já se mostra sem as condições de ser o fiador daq1:1elas provi
dências que já deveriam ter chegado para amenizar a SitU.áçãO 
de fome existente no Nordeste brasileiró. - ' - '- -· 

Assim, Sr. Presidente, tivemos uma reunião_cOm aPre
sença do Presidente da República, -dos Ministros de Estado 
mais ligados à questão, das Lideranças do Senado Federal 
e da Câmara dos Deputados, enfim, com a presença de- todos 

-aqUefes que têm responsabilida.de de. Governo, .de. um _l~do, 
e de outro os trabalhadores q4e. vipb~m çie . um3; ~nvasão à 
sede da Sudene, evidentemente tocados pela situação de fome 
existente na Região. 

Ora, Sr. Presidente, Srs. Seilâ.dóieS; depois de uma reU
nião dessa, o que se pode dizer" â --esseS trabalhadores.? Não 
faltou ninguém. Desde o Presid~nte da República aos Minis
.tros, não faltou ninguém a essa reunião! Nadá~ Poderá dizer 
no sentido de que se possam ret,ardar_essas providências. 

O qUe se poderá dizer de uma reunião em que o Presi
dente da República se dirigiu aO Presidente do Senado e ao 
dâ Câinara, pergüntando se, caso o doverrici inandasse uma 

· Diedida provisória: ela seria a:pTOvada Com uriência no -cOP
gresso Nacional e obteve resposta a,Prmativa? Pois bem, apro
yada ainda não fo.i, porque sinl.pleSiltent~ ainda não _-chegou. 
Depois que chegar, ainda sofrerá ?'quele ritual da burocracia, 
poiS,_ depois de aprovada, será ençaminhada para a Secretaria 
d~ Tesouro, de lá,J?ara o Mini~tério da Integração Regional. 
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A partir daí, somem-se 15 dias para o dinheiro chegar, parei 
essas frentes serem organizadas para q~e o trabalhador rural 
possa ter um mínimo de assistência na região nordestina. 

O Sr. Amiz: Lando- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO- Pois-não, nobre 
Senador Amir Lando. -- - ---- ----

O Sr. Amir Lando -Nobre Senador Garibaldi Alves 
Filho, V. Er, com toda procedência, reclama as medidas 
urgentes para a solucionar a crise do Nordeste. Evídente que 
V. Ex~ tem toda razão quando roga por agilidade nas ações 
governamentais porque à sede e a fome não podem esperar. 
Eu gostaria de associar-me a esse mesmo apelo que V. Ex~ 
faz a favor do povo nordestino para deixar gravada uma con
vicção minha a respeito do Nordeste: a seca constitui um 
flagelo quase permanente. }jntretanto, perCoiren"ao o Nor
deste, como fiz recentemente--ainda com V. Ex~, pude sentir 
que, sobretudo a região_ na qual estivemos juntos, é rica, 
passível de propiciar o bem-estar à sua população, haja vista 
a riqueza do solo, do subsolo. Enfim há algo a ser feito no 
Nordeste de forma a minimizar os problemas daquela gente 
lutadora, corajosa~ Como disse Euclides da Cunha, "o norde_s
tino é sobretudo um forte". Entendo que precisaríamos, além 
dessas medidas de emergência, que procedem no discurso 
de V. Ex•, efetivamente mexer na estrutura rural no Nordeste. 
Temos quatro séCulos de latifúndios. Durante o períod9 em 
que houve as Capitanias Hereditárias, sempre predominou 
a grande propriedade, e as pequenas áreas eram reservadas 
apenas aos mais pobres nas regiões também mais secã.s. Os 
açudes à beira dos __ rios, esses sempre ·estiveram nas mãos 
dos poderosos. É chegada a hora de romper essa estrutura. 
Conheço V. Ex• como homem progressista, essencialmente 
voltado para as questões sociais. Por isso pude sentir também 
a popularidade da gente humilde do seu Estado, que tem 
em V. Ex~ uma esperança real e verdadeira. É chegada a 
hora de romper definitivamente a estrutura rural do latifúndio 
no Nordeste, de dividir os vales com os mais pobres e democra
tizar as águas do Nordeste. V. EX" discorre com muita sabe
doria e conhecimento de ca11sa·sobre as questões do Nordeste 
especialmente as do seu Estado. Aproveitando esta oportu
nidade, não poderia deixar de registrar um ponto de vista 
que devo desenvolver futuramente em discursos que desejo 
ainda fazer do alto desta tribuna. Neste momentQ, a pressa 
é indispensável, e as ações de Governo não podem perder-se 
nos escaninhos da administraÇão. É preciso que a burocracia 
ceda lugar à fome e à sede do Nordeste. Muito obrigado. 

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO- Nobre Senador 
Amir Lando, V. Ex~ tem toda razão. Lamento estar aqui 
pronunciando este discurso. Aliás, esta situação do Nordeste 
tem ensejado um coro de lamentações. O próprio Presidente 
da República, que foi Senador durante 16 anos, disse que 
lamentava estar sentado naquela cadeira de Presidente, ouvin
do o mesmo relato que tinha ouvido aqui no Senado ao longo 
de muitos anos. Por sua vez, o Sr. Ministro Alexandre Costa, 
responsável pela ação do Ministério do Interior, disse que 
também lamentava ser Ministro do Interior e constatar -ã mes
ma situação que verificou ao longo da sua vida pública. Tam· 
bém lamento, nobre Senador Amir Lando, não estar aqui 
falando das potencialidades do meu Estado_ e_ da nossa região, 
que V. Ex~ tão bem conhece, mas da situação que vivemos, 
lá no Nordeste, devido a uma estrutura injuSta-, do ponto 

de vista agrário; lamento não estar aqui pronunciando um 
discurso em tomo do que o Nordeste pode dar. 

Estou aqui, Sr. Presidente, Srs. Senadores, pronunciando 
o discurso do pedinte, daquele que implora, daquele que pede. 
Mas a situação realmente não permite, Senador Amir Lando, 
que eu possa quebrar o pires ct:?m o qual o Nordeste se apre
senta hoje. Gostaria de simbolicamente estar quebrando o 
pires na mão_, com o qual me apresento hoje aqui._ Mas a 
verdade é que não temos mãiS como tratar o problema, senão 
nesses termos: ou chega ajuda, ou vamos ter o relato de situa
ções mais graves, porque -ã invasão da Suaene foi apenas 
um aviso, foi apenas, Sr. Presidente, uma advertência, que 
foi compreendida pelo Presidente. Mas, entre Sua Excelência 
tom~u a decisão e a burocracia agir a contento, está exi~tindo 
esse interregno, essa diferença, isso que estamos passando. 

O Sr. Magno Bacelar --Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO - Ouço o aparte 
do nobre _Senador Magno Bacelar. 

O Sr. Magno Bacelar- Nobre Senador Garibaldi Alves 
Filho, é da maior importância O pronunciamento de V. EX' 
nesta tarde, porque entendemos, como V. Ex~, que o Nordeste 
não pode mais esperar por uma decisão do Governo, principal
mente, nobre Senador, porque entre o episódio da invasão 
-da Sudene e os primeiros recursos prometidos pelo Governo 
Federal para minorar o sofrimento dos nordestinos, decor
reram mais de 90 dias. Inicialmente 200 milhões foram prome
tidos; foi liberada uma parcela e a segunda nunca mais tomou
se em consideração. Sei que o Nordeste haverá de passar 
pela última vez por esse constrangimento do pires na mão, 
a que V. Ex~ se referiu. Porque o homem do Nordeste tem 
condição de, ao invés de ser oneroso para o País, contribuir 
para o seu enriquecimento, para o seu desenvolvimento, desde 
que haja uma decisão política para se resolver o problema 
da seca, e que abrange também o que foi dito pelo nobre 
Senador Amir Lando, a reforma agrária e uma série de outras 
providências que haver3.o de ser tomadas. A emergência que 
V. Ex~ reclama, hoje, do Senhor Presidente da República 
- e eu também participei daquela reunião - , uma emer
gência qUe mesmo o Governo reconhecendo a falta de recursos 
teve de assumi-la, uma vez decidida, terá de ser posta em 
prática e ser efiC-az- fmediatamente. Não se pode entender 
que entr_e_ a palavra do Presidente, a decisão- do Presidente 
-e da classe política como um todo -e a realidade, venha
mos a lamentar mais morte, mais violência e outros fatos 
que não desejamos pa-ra o povo nordestino e nem para o 
Brasil. Parabéns a V. E~ 

O SR. GARJBALDI ALVES FILHO- Agradeço, nobre 
Senador Magno Bacelar. Eu e V. EX" temos cobrado, aqui, 
providênqias. _ _ 

Veja bem V. Ex~ que quando iniciamos essa cobrança 
tratava-se de 100 bilhões. de cruzeiros. Depois passamos a 
cobrar maiores recursos e, por fim, estávamos cobrando 300 
bilhões de cruzeiros. Como o_ dinheiro não foi liberado, hoje 
_est"amos cobrando, nobte Senador Magno Bacelar, 4 trilhões 
de cruzeiros. Amanhã, se essa situação for resolvida, não 

-mafs iremos- e V. EX" tem razão -cobrar recursos. Vamos 
cobrar, realmente, a situação de miséria, de fome, e até de 
sangue, que poderá acontecer na nossa região. É uma situação 
de convulsão social, mesmo. 

Quando trabalhadores rUrais invadem o prédio da Sude
ne, como invadiram agora, nobre Senador Magno Bacelar, 
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a situação é realmente grave: E estou aqui, nesta tríbuna, 
porqu_e recebi o telefonema do Presidente da Contag, que 
tem uma responsabilidade diante de milhares e milhares de 
trabalhadores rurais. Ele estava à frente daqueles SOO_:ttab_alhaR 
dores que invadiram a sede da Sudene. Se ele pode comandar 
500 trabalhadores, ele não haver~ de poder comandar~- se 
essa situação continuar. milhares e milhares de trabalb_adores 
rurais famintos e com sede na nossa região. 

É uma situação.rnuito grave e agradeço, novamente, a 
solidariedade de V_ Ex• 

O Sr. Francisco Rollemberg - Permite-me V. Ex~ um 
aparte, Senador Garibaldi Alves Filho? -

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO- V. Ex• tem a 
palavra. 

O Sr. Francisco Rollemberg- Eminente Senador Gari
baldi Alves Filho, confesso a V. Ex•, como já tive oportu
nidade de fazê-lo, que me causa um profundo desagrado Ocu
par a tribuna, como venho fazendo há vin~e ·e_Jrê~ .an_.o~~,para 
falar do que ocorre no Nordeste. Acredito, SenaOor~ que 
os meus pronunciamentos- de 1970 tenham o mesmo conteúdo 
dos de 1993. Percutinios nos mesmos temas; contamos as mes
mas histórias; falamos sobre os mesmos fatos·; disCutimos sobre 
aquilo que é previsível, conhecido, imutável, que é a situação" 
climática, a aridez_do solo, a falta de assistência técnica, a 
falta de reforma agrária, a falta de saneamento básico, a falta 
de produção de alimentos, de geração de empregos, em suma, 
tudo aquilo que se _necessita fazer para se desenvolver uma 
região. E veja V. Ex~: agora o Nordeste deverá receber, quan
do chegar a esta Casa urna medida provisória, Liina -quailtia 
muito aquém daquilo que necessita para seus investimentos. 
E para fazer o que, Sr. Senador? Começar a implantação 
de adutoras no sertão do Nordeste? Começar projetes de 
irrigação? Fazer reforma agrária e educar o home~ do campo 
a viver da sua terra?_ Porque reforma agrária sem. ciência e 
tecnologia, sem apoio, é a divisão do nada: Que importa 
para o nordestino receber mais algumas glebas de terra resse
quida que não produz nada e só lhe serve de cemitério? Ora, 
Sr. Senador ... EstamOs fazendo o mesmo de sempre: pro
põe-se pagar melhor as frentes de trabalho; propõe-se distri
buir o feijão e o arroz que se enContram armaz.enados, exce
dentes, no Sul e no Çentro do País; propõe-se alimentar u_m 
pouquinho mais aqueles famintos que lá estão. Muito beni. 
Terminado esse processo. fica o Nordeste intocado, yirginal
mente intocado, com a seca, sem irrigação, sem a divisão 
em a impregnação da tecnologia. E voltaremos no próximo 
ano, e voltaremos sempre, para contar as mesmas histórias. 
E veja, Sr. Senador, o significado da invasão da_ SuQe_ne: 
morreríamos aqui na tribuna, falando, e jamais seríamos ouvi
dos. Fizeram bem os sertanejos do nosso Nordeste que ocupa
ram a Sudene; puderam._ ser ouvidos pelo Brasil inteirq_ e pelo 
Governo da República; conseguiram a promessa da liberação 
de verba. E veja V. EX' que interessante: os jornais de hoje 
já dizem: "O Ministro da Saúde pretende retirar uma parcela 
desta verba, que vai para o Nordeste, para o combate da 
cólera." Ora, Srs. Senadores, o Ministro da Saúde tem que 
cuidar da cólera e do Ministériq da Saúde cOro su~s .verbas 
específicas, e não querendo _tirar fatias daquilo que ainda nem 
foi, daquilo que se_ imagina que ~rá enviado para o Nordeste, 
para investir na cólera. Nada mais_perfeito, exato e necessário 
do que se investir para combater a cólera, mas com suas 
verbas específicas. Ora, Sr. Senador, col)stranjo-me; sou_d_a
queles que. se envergonham de estar de pires na mão. Não 

precisaríamos estar nessa situação se nosSOs governantes vol
tassem os ·olhos com um pouco mais de seriedade·-para a 
região a que pertencemos. O Nordeste é viável. _Poderá ser 
o celeiro deste País, como é a _CalifóiPia para os Estados 
Unidos, quando nós investirmos no Nordeste aquilo que ele 
realmente necessita. Basta de frentes de trabalho; basta de 
caminhõeS-pipas proviSórios. É necessário qU:e- se acabe ~om 
aquelas frentes dos ''magnus'', jocosamente chamados pelos 
nordestinos, os homens magros e nus; nlagros, porque- Dão 
se alimentam, e nus, porque não têm o que vestir; trabalhando, 
rolafido pedras morro acima, morro abaixo, para garantir o 
seu dia de trabalho. V. EX" faz bem em vil- a esta tribuna 
trazer a palavra de Fr_an_cisco UrbanQ __ ---::: aquele líder que 
pôde controlar quinhentas pessoas, mas que, tenho certeza, 
se_ n_ão forem atendidos esseS desejos, as aspirações e as neces
sidades_ prementes e urgentes do nordé"stino, não será ~paz 
de conter uma convulsão social que já se delineia em nossa 
região. Eu o felicito por vir à tribuna tratar deste tema. Gos
taria de nunca mais voltar a falar sobre este assunto, mas 
estarei sempre aqui, disposto a apoiar·os companheiros e a 
ocupar a tribuna, constrangido, quando for necessário, para 
fazer ver aóS nossos gove·rnos, a este Governo, que o Nordeste 
existe-. é grande, é promissor, é rico. Basta que dêem a ele 
o cuidado necessário para que possa de moto-próprio desen
volver e se incorporar ao desenvolvimento de todo o País. 
Muito obrigado a V. Ex~ pelo aparte que me concede. 

O SR. G ARIBALDI ALVES FILHO -Senador Francisco 
Rollemberg, agradeço o aparte de V. Ex~ e compreendo o 
seU: constrangimento; acredito que o de V. Ex~ seja_ maior 
até do que o meu, porque V. Ex~ está nesta Casa, no Congresso 
Nacional, desde 1970. E quantos discursos, quantos pronun
ciamentos, quantos apelos V. Ex~ não deve ter feito em favor_ 
do Nordeste, lançando estas mesmas imprecações e fazendo 
estas. mesmas advertências. 

O Sr~ Odacir Soares - Permite-me V. Ex• um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. G ARIBALDI ALVES FILHO - Pois não, Senador 
Odacir Soares. -

O Sr. Odacir Soares- Primeiro, eu gostariã de me solida
rizar-com V. Ex•, qu~ traz à discussão, hoje, um tema que 
não chega a ser novo, porque vem sendo objeto, ao longo 
do tempo, de pronunciamentos variados de eminentes e ilus
tres Senadores e Deputados Federais deste País. Quero, tam
bém, dizer a V. Ex~ que com conjuntura e realidade diferentes, 
e sepJ. viver problemas do Nordeste, como as secas, as questões 
climáticas, a Amazónia, do ponto de vista d_e abandono, não 
está muito longe do Nordeste. As. agências de d~sen_volvi
mento da região amazónica vêm sendo, com o passar do t_em
pO, inteiramente esvaziadas das suas funções primordiais, das 
funções para as quais foram criadas. Cito, por exemplo, o 
Banco da Amazónia, que vem perdendo substância ao longo 
do_ tempo e que vem aeixando de funcionar como agêp.cia 
de desenvolvimento da nossa região, com prejuízos bastante 
significativos para toda a Amazônia Legal_ brasileira e não 
apenas para ·a Amazônia tradicional. Reffro-me, neste mo
mento, particularmente à questão da Sudam, que também 
vem perdendo substância, vem perdendo importância, vem 
deixando de executar aquilo que está incluído na~ ~uas. finali
dades estratégicas cOmo ~gência de çles_envolvimento da região 
amazônica. Nesse sentido, iilclu~ive, os Senadores e Depu
tados Federais da Amazônia estarão realizando hoje, às l8h, 
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aqui no Congresso Nacional, uma reunião com o ·objetivo 
de lutar pela preservação dos recursos-orçamentários que estão 
consignados no orçamento da Uniâo, para que com eles a 
Sud3.m possa resgatar um pouco o papel que vem· pei-dendo. 
Mas quero, basicamente, nobre Senador Garibaldi Alves Fi
lho, solidarizar-me com V. Ex~, porque vejo em·v. Ex~ um 
parlamentar sempre preocupado com as questões essenciais· 
do Nordeste brasileiro, que não deixam de ser questões que 
afetam o Brasil, que afetam o nosso País como Nação, como 
continente uno do ponto de vista físico; prOblemas eSses- que, 
de certa forma, te!minam por estimular essa onda de separa
tismo que de vez em quando surge aqui e ali no território 
brasileiro e que foi enfatizada com essa tentativa de Deputados 
de São Paulo, pretendendo reduzir as bancadas dos nossos 
Estados, bancadas dos Estados do Norte e Nordeste do Brasil. 
Como Se a mera redução das bancadaS, como se a ampliação 
da bancada do Estado de São Paulo pudesse devolver- vamos 
usar este termo --ao Estado de São Paulo uma posição que 
ele devesse ter no contexto brasileiro e que em· decorrência 
de não ter a bancada ideal não a tem. V. Er mesmo é testemu
nha, e, salvo engano, foi V. Ex~ quem levantou essa questão 
hoje de manhã, durante o depoimento do Dr. Pa1:1l'? Ximen~s. 
quando de sua argüição na Comissão de. Assuntos Econó
micos, que deUS$ 20 bilhões que constituiriam a díVida mobi
liária dos Estados brasileiros, cerca de US$ 15 bilhões estão 
concentrados como dívida entre os quatro maiores Estados 
brasileiros, dentre os quais avulta o Estado de_ Sã.o.Paulo, 
que tem uma dívida mobiliária superior a 65% da ·dívida mobi
liária de US$ 15 bilhões. V. Ex~ levanta uma questão que 
está hoje na essênciá da Federação brasileira e deve ser refie
tida no momento em que todos lutamos para manter o Brasil 
íntegro~ em termos físicos, políticos e sociológicos. Esta nossa 
luta, de certo modo, perde a sua importância quando a União, 
que tem a obrigação de investir, prioiltariamente, nos Estados 
e regiões mais pobres do Brasil, que tem a obrigação,_ não 
apenas legal, não apenas constitucional, mas também orça
mentária de assim proceder, não o faz. V. Ex• tem·os ineU.s 
e fato também ocorre ·ná Amazônia com o esvaziamento das 
principais agências -de desenvolvimento da região, que são, 
especificamente, o Banco da Amazónia- que vein sofrendo 
um assédio, no sentido de esvaziá-lo cada vez mais, dos_órgãos 
financeiros da União-e a S"udam. que também vem perdendo 
importância ao longo do tempo. Meus cumprim·entos a V. 
Ex~ pela oportunidade do discurso que faz no Semido Federal, 
na tarde de hoje, nesta que é a Casa da Federação brasileira. 

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO -Agradeço o apar· 
te, nobre Senador Odacir Soares. Veja V. Ex~ que a invasão 
da sede da Sudene é bem o retrato do que vive a nossa região, 
com a qual V. Ex'! traça um paralelo com a situação da Ama
zônia. 

A Sudene foi ín.vadiâa, mas não se pôde tomanwnhuma 
providência; ela ficaria invadida sem que se tomasse qualquer 
providência·, porque éla está tão esvaziada que foi preciso 
trazer o problema para o Palácio do Planalto. 

O Sr. Lourival Baptista- Permite-me V. Er um aparte? 

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO -Com muito P,.a
zer, nobre Senador Lourival Baptista. 

C Sr. U:mri;:al Baptista - Ouço, Cõnt muita <lt"eflç-ão, 
o pronunciamento de V. Er e estou solidário. NO Ultimo 
dia 16 do corrente mês, ocupamos esta tribuna para falar 
sobre este assunto - a seca do Norde.ste e as providências 

do Governo Federal e da Sudene para que o assunto fosse 
mais do que imediatamente solucionado. Naquela oportuni
dade, eu disse a quantia que os Estados iriam receber d~queles 
300 bilhõeS: Ceará, Bahia e Piauí, 15 bilhões; Maranhão, 
13 bilhões; Pernambuco, 10 bilhões; Paraíba, 9 milhões; o 
nosso Estado e o de V. EX', Rio Grande do Norte e Sergipe, 
5 bilhões~ O discurso de V. Ex~ é oportuno, é necessário, 
e espero que a Sudene, que tem à sua frente o Superintendente 
Cássio Cunha Lima, tome as providênCias necessárias, junta
mente com o Presidente Itamar Franco e seus Ministros e 
vejam que o Nordeste necessita do apoio do Governo Federal. 

O SR. GARffiALDI ALVES FILHO -Agradeço ao no
bre Senador Lourival Baptista e relembro que ouvi o discurso 
de V. Ex• e há pouco tempo disse que essa tragédia, que 
está acontecendo novamente no Nordeste, que não é novida
de, tem uma escalada. A região começou a cobrar uma deter
minada quantidade de recursos e hoje se vê obrigada a cobrar 
outros tantos, sem que até agora eles tenham sido liberados 
a tempo para que a situação possa ser enfrentada. 

Já fui advertido pelo Presidente de que o meu tempo 
está esgotado e realmente peço desculpas ao Senador ~dacir 
Soares, que, inclusive, já me brindou com um aparte, Já cola
borou comigo, e ao nobre Senador Ney Maranhão. 

O Sr. Odacir Soares- Nobre Senador Garibaldi Alves 
Filho, gostaria de pedir permissão à Mesa e a V. EX' só para 
registrar um fato que me parece muito importante~ Há tempos 
atrás, nos governos anteriores, o GoVEffno·Federal formulava 
um programa voltado para o Nordeste, iniciava a sua execução 
e encontrávamos no Senado e na Câmara dos Deputados uma 
crítica a esse programa, apesar da sua importância e do seu 
interesse, do ponto de vista social e económico, mas q·ue do 
ponto de vista de sua execução, ternli~ava não chegando ~os 
destinatários finais que, afinal, eram e são as populações po
bres do Nordeste, do mesmo modo que o são também as 
populações pobres da Amazónia. Naquele momento, dizia-se 
que os recursos ficavam nas mãos das oligarquias, dos coronéis 
nordestinos e que não chegavam aos seus verdadeiros destina
tários. Hoje, nem isso. Hoje, sequer os recursos chegam às 
mãos dos coronéis ou dos oligarcas, do Nordeste ou da Amazó
nia. O hoje a que me refiro não é o·dia de hoje, é o momento 
atual, o momento que vivemos. 

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO- Nobre Senador 
Odacir Soares, agradeço a V. Ex~, e, com a tolerância do 
Presidente, ouço o nobre Senador Ney Maranhão. 

O Sr. Ney Maranhão -_Nobre Senador Garibaldi Alves 
Filho, serei rápido. Mais uma vez agradeço a atenção do amigo 
no momento em que me concede esta oportunidade de apar
teá-Io, num assunto de tanta importância para a nossa Região 
Nordeste. Quero solidarizar-me e congratular-me com V. Er. 
V. Ex~ tem razão em tudo o que disse da tribuna. Nobre 
Senador Garibaldi Alves Filho, V. Ex• é homem experimen
tado, tanto quanto eu e os Senadores do Nordeste, também 
conhece os problemas da região. V. Ex• sabe que o problema 
do Nordeste é político. O Nordeste precisa de uma decisão 
política séria, de um projeto sétio e não de um "projeto sOnri
sai••. Essas barragens recebiam o dinheiro e quando caíam 
as primeiras chuvas as barragens se acabavam_porqu_~.e~~e 
dtriiléiro"·era ·aeSVíãâO·: 0-giariàe -pãraibano dizia que o Nor
deste não precisa de esmola, precisa apenas viabilizar o rio 
São Francisco, seus barreires e seus açudes, porque. molhan
do-se suas terras calcinadas pelas secas, tornar-se-ia a Cãli-
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fórnia da América do Sul, abastecendo o Brasil e exportando 
para o Mundo. Se desde o tempo de Getúlio Vargas, em 
1938, até os dias de hoje, uma parte dessas verbas- tivesse 
sido destinada à irrigação do Nordeste, não teríamos apenas 
quinhentos mil hectares irrigados, mas dez milhões, e seríamos 
muito mais fortes que a Califórnia. Esta é a verdade e a 
classe política- precisamos fazer uma auto-crítica -também 
é reSponsável por tudo isso, porque nós, do Nordeste, temos 
a maior Bancada. Naquela época, quando era Deputado Fede
ral no Rio de Janeiro, ainda me lembro, precisávamos apenas 
de uma Comissão de Orçamento, a fim de que comandássemos 
esse Orçamento para que fosse aprovado e exec::utado. O que 
acontece todo ano~ no entanto, é essa ladainha, é aquilo que 
Luís Gonzaga dizia, acompanhado de sua sanfona, em "Asa 
Branca". A canção saiu de seu coração, diante da luta dos 
pausRdeRarara, obrigados a _emigrar por causa das intempéries 
do clima. Então, se tiVéssemos homens como V. E~. como 
este Senador e uma boa parte de políticos que desejam o 
bem-estar do Nordeste, não estaríamos cantando essa ladainha 
todo ano, falando dos miseráveis sertanejos, que morrem de 
fome, de sede e de miséria. Parabéns a V. Ex~ 

O Sr. Jutaby Magalhães -Sr. Senador, peço apenas 
permissão, porque sei que o Presidente irá consentir pois não 
demorarei nem um minuto em meu aparte. (Assentimento 
do Orador) Sr. Senador, para que eu faça apenas o registro 
de que neste Governo não há a preocupação-apenas do atendi
mento a casos emergenciais. Os re_cursos enviados não serão 
apenas os Cr$200 bilhõ.es, o que seria até mãis ou menos · 
-fácil. O que o Govem·o está procurando fazer é atender mais, 
não na quantidade de recursos que o Nordeste precisa, mas, 
no sentido de dar uma maior atenção para soluções definitivas 
de alguns dos muitos problemas que temos naquela região. 

O SR. GARffiALDI ALVES FILHO- Agradeço o aparte 
dos Senadores Ney M;~ranhão e Jutahy Magalhães. · 

Já não tenho nem tempo para tecer consideraçOes em 
torno dos apartes. Foram apartes tão objetivos~ tão claros 
que dispensam os meus comentários finais. 

Fica aQui o meu apelo, Sr. Presidente. M~ito obrigado. 
(Muito bem!) ~ ~ 

O Sr. Ne>:'Marànháo- Peco a palavra .. Sr. Presidente.; 
para uma comunicáção de liderança. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira)- Para uma 
comunicação de liderança, concedo a palavra ao nobre Sena
dor Ney Maranhão. 

(}SR •. NEY JYIARANHÃO (PRN -l'E: :Para uma com~ 
nioação de liderança. Sem re"São do l!>rad&".) :::-Sr. Preilr 
dente, serei breve: · 

Na semana passada, houve uma reunião do Ministro An
tónio Britto com as lideranças empresariais de Pernambuco, 
concernente ao problema do açú.ca:r do Nordeste. 

Nessa reunião estiveram presentes o Presidente do Sindi
cato doS Plantadores de Cana de Pernambuco, o Presidente 
d9 Sindicato dos Usineiro.s, fabricantes dC: álcool, enfim, todas 
~ lideranças sucroalcooleiras de Pernambuco, õbjetivando 
u:m denominador comtuil no que diz respeito aos débitos des
ses empresários com o INSS e o FGTS. 

Sabemos perfeitamente que o Ministro Antônio Bri \tO, 
pelo trabalho que vem desenvolvendo no Ministério da Previ
dência Social, arrecadando o que é possível para cumprir as 
obrigações dessa área tão sens(vel, .a área social do Governo. 

Temos já oferecido várias soluções com respeito a dificul
dades de recebermos verbas, débitos de algumas _entidades 
para com a Previdência. O priD.dpal exemplo de sOlução foi 
dado pelo próprio Senado, quando aprovou a Resolução n"' 
58-~ tendo as prefeituras i:fue mais deviam à Previdência, um 
aumento no prazO, q~e era de 60, para 240 meses, para que 
a Previdência fosse ressarcida dos débitos de grande montante. 
Mais de 52% dos débitos com a Previdência eram das prefei:.. 
turas, dos municípioS, dos Estados e das estatais. 

Hoje, graças a essa resolução, devagar, aos poucos, uma 
vez que o débito é nfU.ito grande, é uma soma fabulosa, a 
Previdência está-se mantendo e a solução foi dada. 

Há pouco, o Senado da República e a Câmara dos Depu
tados aprovaram um projeto de minha autoria, referente à 
solução dos pagamentos de débitos dos clubes de futehol para 
com a Previdência. O Congresso apróvou esse projeto_ em· 
que 5% das rendas dos_clubes de futebol destinamRse à PreviR 
dência. O Presidente Itamar Franco, dentr~ de alguris dias, 
talvez esta semana, sancione esse projeto de lei oriundo do 
Congresso NaciOnal. 

_ Com soluções como essa, cujo exemplo estou dando, 
poderemos chegar a um denominador comum no que conCerne 
ao débito tão grande dessa classe, tão importante para o desen
volvimento económico e social do Brasil, que é a classe dos 
plantadores de cana e usineiros, que significa mais de um 
milhão e meio de trabalhadores e 5% do PIB. 

Neste momento, faço um apelo ao Ministro António Brit
to para chegarmos também a esse entendimento. Por que 
também p.ão dar um prazo maior para- as empresas privadas 
- a exemplo do que foi feito com. as prefeituras - , que 
têm apenas 60 mes_es para pagar a Previdência? Não digo 
um prazo tão grande quanto o que foi dado às prefeituras 
-e, justiça se faça, premiamos os inadimplentes dando 240 
meses para esse pessoal pagar a Previdência - mas apenas 
elastecê-lo um pouco, para que essa classe saia do sufoco, 
pois já existe verba à disposição dos usineitos e plantadores 
de cana do Nordeste, mas eles só podem recebê-la se estiverem 
em dia com a Previdência Social. 

Este o apelo que faço neste momento ao Ministro António 
Britto e ao Presidente da República. 

COMAPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Albano Franco - Alfredo Cani.pOs ~ Aurero Mello -

Carlos Patrocínio - CéSar Dais - Darcy Ribeiro -Eduardo 
Supli~ - Gilberto Miranda - Guilherme Palmeirda - Hen' 
tique Alm.eid~: - Iram Saraiva - Jonas Pinhc!iro -José 
Fogaça - José Samey -Inocêncio Dias - Lavoisier Maia 
- Levy Dias- Luiz Alberto - Meira Filho -Moisés Abrão 
- Teotonio Vilela Filho. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - Sobre a 
mesa, projeto que será lido pelo Sr. l' Secretário. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 35, DE 1993 

Dispõe sobre a incorporaÇiío às Forças Aniladas 
do jovem maioc de dezesseis mos. 

O Congresso Nacional decreta: ~ 
Art. 1 ~ O jovem brasileiro nato maior de dezeSSeis anos 

poderá ~r incorporado às Forças Armadas para prestação 
de serviço militar nas unidades da Marinha, ~xército e Aero
náutica, para o exercíció de atividades não combatentes. 
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Art. 2" O soldo do Conscrito incorporado nos tennos 
desta lei será ftxado em valor equivalente a setenta por cento 
do fixado para o conscrito obrigatório. - -- -

Art. 39 O Poder Executivo regulamentará o disposto 
nesta lei no prazo de 120 dias a contar de sua publicação, 
inclusive quanto à fixação dos efetivos da modalidade de cons
crito criada por esta lei para a Marinha, Exército e Aero-
náutica. -

Art. 49 Esta lei entra em vigor na ·ctata de sua publi-. 
cação. 

Art. 5» Revogam-se as disposições em cOnti'ário. 

Justif"~eaçlío 

Pretendemos com o pre·sente projeto solucionai em parte 
a crise provocada pelo desemprego que atinge grande contin
gente da nossa população. 

O nosso jovem menor de 18 anos está à mercê dos riscOs 
da marginalidade e da criminalidade provocados pela ociosi
dade e pela falta de horizonte. 

A frustração causada pela falta de ocupação está levando 
muitos jovens brasileiros a buscar formas perigosas de entre
tenrimento tomando-se freqüentemente menores _infratores 
ou entrgando-se a vícios danosos à saúde COIJl conseqüências 
às vezes irreversíveis. 

Esta pode não ser·a solução mais adequada, mas é possível 
de ser implementada na atual conjuntura ççmo opção para 
amenizar a grave crise por que passa a Nação. 

Sala das Sessões, 23 de março de 1993. -Senador Rachld 
Saklllllba Derzi. 

(À ComissãO de Relaç6es Exteriores e Defes~ Na
cional- decisão terminativa) 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira)- O projeto 
lido será publicado e remetido à comissão competente. 

Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. lY Secre
tário. 

É lida a seguinte 

Hydekel Freitas, senador pelo Estado do Rio de Janeiro, 
vem comunicar a V. Ex+ que se ausentará do País n_o_ período 
de 24 a 30 de março de 1993. 

Nestes Termos --
p. Deferimento 
Brasília, 23 de março de 1993. - Bydekel Freitas. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - O expe
diente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 19 Secre-
tário. ·· 

É lida a seguinte 
Brasilia, 4 de março de 1993. 

senhor Presidente, 
Dirijo~me a Vossa Excelência para indicar a nobre Sena

dora Eva Blay para compor, na quã.lidade de representante 
titular do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, 
em substituição ao nobre Senador Wilaoa. MartiDS, que não 
mais pertence aos quadros desta Legenda, na Comissão Tem
porária destinada a examinar o Projeto de lei da Câmara 
dos Deptjtados sobre o Código CiviL 

Na oportunidade, renovo protestos de elevada estima 
e distinta consideração. 

Senador Mário Cova~- Líder do PSDB-

0 SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - 5erá feita 
a substituição solicitada. 

O Sr. Epitácio Cafeteira deixa a cadeira da presi
dência~ que é-ocupa-da pelo Sr. Nelson Wedekin, 4" 
Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin) -Esgotado o 
período destin~do ao Expediente. 

- ----Presentes na Casa 67 Srs. Senadores. 
Pissa-se à 

ORDEM DO DIA 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1 ~ Secre
tário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 265, DE 1993 

Nos termos do art. 175, alínea d, do Regimento Interno, 
requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de que as matérias 
sejam submetidas ao Plenário na seguinte ordem:_ 11 4, 5, 
6, 8, 10, !1, 12, 2, 3, 7 e 9. · 

Sala das Sessões, 23 de março de 1993. Senador Jutahy 
Magalhães. 

O SR- PRESIDENTE (Nelson Wedekin) - Aprovado 
o requerimento, será feita a inversão ·solicitada.

Passa-se ao Item 1: 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 5, DE 1993. 

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

Votação em turno único,_ do Prqjeto de Lei da Câmara 
n9 5, de 1993, (n~ 3.520/93, na casa _d~ _origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que dispõe sobre a vinculação 
do servidor público civil, ocupante de cargo em comissão se~ 
vinculo efetivo com a Administração Pública F~9eral, ao ~egi
me Geral de Previdência Social e dá oUtras providências, tendo 

-Pareceres, proferidos em Plenário. Relatores: 
- Senador Bello Parga, favorável, em substituição à 

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadanía; e 
-Senador Cid Sabóia de Carvalho, favorável, nos ter

mos de Substituiivo que apresenta, em substituição à·Comis-
são de Assuntos Sociais. - -

· (Dependendo da votação do Requerimento n• 236, de 
1993, de preferência para votação do Substitutivo sobre o 
Projeto) 

O Sr. Jutahy Magalhães -Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin) - Cam:edo a 
palavra a V. Ex~, para encaminhar. 

O SR.JUTAHY MAGALHÃES (PSDB -BA- Para enca
minhar. Sem revisão do orador.) - SrA Presidente, Srs. Sena
dores, esse projeto vem sendo discutido nesta C~sa, por algu
mas lideranças e Senadores, há algum tempo. HoJe, chegamos 
a uma defmição para a votação dessa matéria. 

O Senador Cid Sabóia de Carvalho reconheceu que o 
seu substitutivo_ continha alguns problemas de inconstitucio
nalidade. Dentro de um entendimento entre as diversas Lide
ranças- o Senador Elcio Álvares, o Senador Odacir Soares, 
o Senador Ney Maranhão, o Senador Magno Bacelar e o 
próprio Senador Cid Sabóia de Carvalho, falando pelo PMDB 
- , combinamos a rejeição dessa preferência pata o substi
tutivo e a aprovação do projeto como Veio da Câmara. Cooibi-
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namos, ainda, que iríamos conversar com o Ministro da Previ
dência para buscarmos um entendimento a respeito da questão 
levantada no substitutivo do Senador Cid Sabóia de Carvalho. 

Por essa razão, peço às Lideranças que_ ie)eitemos, de 
comum acordo, esse requerimento que está em votação para, 
em seguida, votarmos o projeto como veio da Câmara, dentro 
desse entendimento de que iríamos ao Ministério da Previ
dência para tentar uma fórmula, um projeto que viesse a 
atender -não é um compromisso, digo eu, mas é um desejo 
-àquilo que foi levantado pelo Senador Cid Sabóia de Carva
lho, no seu substitutivo. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Sr. Presidente, peço 
a palavra pela Liderança do PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB - CE. 
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, o PMDB vai tomar posição dentro dessa linha_ 
adotada e anunciada pelo Senador Jutahy Magalháes. Fizemos 
o estudo da matéria e vimos que. pela situação do Gov~rn9 
e pela situação em que se encontra a Previdência, iriclusive 
pelas credenciais obtid<;!s pelo Ministro António Britto, que 
tem feito esse trabalho excepcional, é necessário que se instru
mentalize esse Ministério, sem prejuízo, no entanto, das pers
pectivas de direito ç::ontidas no § 29 do _art. 4_0. 

Pergunto a V. Ex~, Sr. Presidente, se ainda pode haver 
retirada do requerimento de preferência. Se eu puder fazê-lo~ 
votaremos, então, o projeto tal como veio da Cãmantdos 
Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin) - V. Ex• pode 
formalizar a desistência desse requerimento, _que a Mesa a 
levará à consider_a_ção do Plenário. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Estou anun
ciando, portanto, Sr. Presidente, que vou_ fazer_ a retirada 
do pedido de preferência para facilitar a tramitação da matéria 
principal. 

Era o que tinha a dizer. 

O Sr. Odacir Soares- Peço a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador. - -

O SR. ODACIR SOARES-= (PFL- RO. Para encami
nhar. Sem revisão ~o orador,)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res, o PFL nada tem a opoi àquilo· que foi coloCado pelo 
eminente Senador Jutahy Magalhães, porque, em última ins
tância, tanto ó ·projeto oriUndo da Câmara dOs --ueputados, 
de iniciatiVa ·ao ·ooverno, quanto o substitutivo, de autoria 
do Senador Cid Sabóia de Carvalho, procuram disciplinar 
essa matéria~ ambos priv~legiando -o s.ervidor que não tem 
vínculos de caráter permanente ct>m a AdminiStraÇão Públfca 
Federal. 

A questão, eu diria, se fixaria muito mais no campo de 
uma especulação jurídica do que propriamente· na questão 
do mérito, porque o objetivo final é o de·protegt::~ o servidor 
que não tem vínculo,-em ·caráter permanente, coro a Adminis
tração Pública. 

De modo que a Liderança do PFL acolhe as considerações 
que- aqui foram formuladas pelo Senador iutahy Magalhães 
e vai votar com o projeto oriundo da Câmaia d9s Deputados. 

Era o que tinha a dizer. 

_ O Sr. Ney Maranhão -Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar. 

-.O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin) -Concedo a 
palavra ao nobre Senador. 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN- PE. Para encaminhar. 
Sem revisão do orador.) --=-sr. Presidente, Srs. Senadores 
a Liderança do PRN também nada ten1 a opor a essa matéria 
e está de pleno acordo com os argumentos do Senador Jutahy 

- Magalhães, corroborados pela Liderança do PMDB, na pessoa 
do Senador Cid Sabóia de Carvalho. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin) -Concedo a 
palavra ao nobre SemidOr. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP. Para encami
nhar. Sem re"visão do orador.) -Sr. Presidente, também 
g«:Js~rfamos de manifestar a nossa concordância relativamente 
à materia vinda da Câmara. dos Deputados, principalmente 
em vista de a Deputada Maria Laura ter-se empenhado muito
para que este projeto fosse aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin)- Sobre a mesa, 
requerimento que será lido pelo Sr_. 19 Secretário. 
-- - É lido o seguinte _ 

REQUERIMENTO N• 266, DE 1993 

_Nos termos do art. 256 do Regimento Interno, requeiro 
a retirada, em caráter definitivo, do- Requerimento n9 _236, 
de 1993 

_Sala das Sessões, 23 de março de 1993. ....,- Cid Sabóia 
de Carvalho. .. · · 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin) -Nos termos 
do art. 256, § 2~, a, do Regimento Interno, deferimos essa 
solicitação. 

Passa-se, portanto, à votaçãO do projeto. 
- Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
. Aprovado. 
O projeto vai à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 5, DE 1993 

(N' 3.520/93, na Casa de origem) 
(De iniciativa do Presidente da República) 

Dispõe sobre a vinculação do servidor pú.blico civil, 
ocupante de cargo em comissão sem vinculo efetivo com 
a admiDistração pú.blka federal, ao Regime Geral de 
Previdência sOCial e dá outras providênclas. 

O Congtesso-Nacional decreta: 
Art. 19 O servidor público civil ocupante de cargo em 

comissão, sem vínculo efetivo Coin a União, Autarquíã.S, inclu
sive em regime especial, e fundações públicas federais, vincu
la-se obrigatoriamente ao Regime Geral da Previdência Social 
de que trata a Lein• 8.213, de 24 de julho de 1991. 

Art. 2• O art. 183 da Lei n• 8.112, de 11 de dezembro 
de 1990, passá a Vigõrar com a seguinte redação: -

''"Art. 183. A União manterá Plano de Seguri~ 
dade -Social para o Setvidor e suá fam.ilia. . 
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Parágrafo único. O servl.dõi ocupante de cargo 
em comissão que não seja, simultarieamente, ocupante 
de cargo ou empregó efetivo na adminiStraÇão pública 
direta, autárquica e fundacional, não terá direito aos 
benefídioS do Plano de Seguridade Social, com exceçáo 
da assistência à saúde." 

Art. 3• O art. 12 da Lei n• 8.212, de 24 de julho de 
1991, passa a vigorar com a seguinte redação:_ 

"Art. 12. São segurados obrigatórios da Previ
dência Social as seguintes pessoas físicas: 

I -como empregado: 
a) .......... u •••••• -~-- .-••••••• ---~-·-; •• __ .__......; ••• -. •• ~-~. -~-. 

g) o servidor público ocupante de cargo em comis
são sem vínculo efetivo com a União~ autarquias, inclu
sive em regime especial, e fundações públicas federais. 

... '' ..... ·······~······ ..... ~.:.... .. _......;;;..,;;,-;_~; .. ..-.-....•.... -..... 
Art. 4• O art. 11 da Lei n' 8.213, de 24 de julho de 

1991, passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência 

Social as seguintes pessoas físicas: 

I - como empregado: 
a) ............... ~~···'-'·'-~, .. -.~ .. _ .. ______ ,,, .......... . 

.......•. ··········--·· ;.-"_., ... ., .. ~ • .:.· .. •. ~ •.•.• ;. .. ~ ...... -.,.,-.....--• .,_.! ..•..•.. 
g) o servidor público ocupante de cargo em comis

são,sem vínculo efetivo com a União, aUtarquias, inclu
sive em regime especial, e fundações públicas federais. 

Art. 5~' As contribuições dos servidores de que trata 
esta lei, vertidas ao Plano de Seguridade Social do Seryidor, 
serão transferidas à Previdência Social nos termos definidos 
em regulamento. _ . 

Parágrafo único. O disposto neste artigo _3PHcã-se --àS 
contribuições recolhidas desde o início do vfnculÕ do servidor 
com a administração direta, autáquica ou fundaciOnal, sendo 
assegurado o cómp~to do respectivo tempo de contribuição 
para efeito de percepção dos benefícios previdenciários. 

Art. 6o O art. 55 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 
1991, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso VI: 

"Art. 55 
.....•••.. ~~- •••.•. ~-·--~ ................. -~-·~·-·..,. ....... ~-.-.. -.-r..: ••..• 

VI -o tempo de contribuição efetuadose:om base 
nos arts. 8~' e 9~ da Lei n~ 8.162, de 8 de janeiro de 
1991, pelo segurado definido no art. 11, inciso I, alínea 
g, desta lei, sendo tais contribuições computadas para 
efeito de carência." -

Art. 79 O Poder Executivo regulamentará esta lei no 
prazo de noventa dias a partir da data de sua publicação. 

Art. 89 - Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 9~ Revogam-se as disposições em contrãrló. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin) -Item 4: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 91, DE 1992 

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

Votação, em turno único, do Projeto _de Decreto Legis
lativo n' 91, de 1992 (n• 209/92, na Câmara dos Deputados), 
~ue aprova o texto do Acordo Constitutivo do InStitUtO Intera~ 

mericano para Pesquisa em Mudanças Globais, firmado em 
Montevidéu, em 13 de maio de 1992, tendo 

Parecer favorável proferido em Plenário. Relator: Sena
dor Pedro Teixeira, favorável. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária 
de ontem. 

Passa-se à votação do _P:ro jeto_, 
-Os Srs. Senadores que o aprovam queiram peiinanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão Diretora para a redação final. 

OSR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin)- Sobre a mesa, 
parecer da Comissão Diretora,_ ofereCe(,tdo a redação finar 
da matéria, que será lida pelo Sr. 1~' Secretário. 

É lido o seguinte 

PARECER N• 61, DE 1993 

(Da Comissão Diretora) 

Redação fmal do Projeto de Decreto Legislativo 
n• .. 9I, de 1992 (n~ 209, .. de _)~2, na_ Câmara dos Depu~ 
tados). 

A Comissão Diretora apresenta a redaÇão fimil do Projeto 
de Decreto Legislativo no 91, de 1992 (n• 2W, de 1992, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo Cons
titutivo do Instituto Interamerica_no para Pesquisa em Mudan
ças Globais, firmado em Montevidéu, em 13 de maio de 1992. 

Sala de Reuniões da Comissão, 23 de março de 1993. 
--- Humberto Lucena, Presidente, Jônia Marise, Relatora; 
Beni V eras. 

ANEXO AO PARECER N• 60, DE 1993. 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 91, de 1992 (o• 209, de 1992, na Câmara dos Depu
tàdos). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, 
Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte: 

DECRETO LEGISLATIVO 
No , DE 1993 

Aprov-a O te~t~ do_ Acordo Constitutjvo do 111$tituto 
inter&niericãno para Pesquisa em Mudanças Globais, 
firmado em Montevidéu, em 13 de maio de 1992. 

__ Art. 19 É aprovado o texto do Acordo Constitutivo do 
Instituto Interamericano para Pesquisa em Mudanças Globais, 
firmado em Montevidéu, em 13 de maio de 1992. 

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

Art. 2~ Este Decreto Legislativo entra em vigoT na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (NelsonWedekin)- Em discussão 
a redação final. (Pausa.) 

_ Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que.::;tprovam-o projeto queiram-perma-

necer sentados. (Pausa.) -
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Aprovado. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin)- Item 5: 

PROJETO DE RESOLUÇÁO n• 21, DE 1993 

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

Votação, em turno único, do Projeto de -Resolução n!' 
21, de 1993 (apresentado pela Comissão de Assuntos _Econô
micos como conclusão de seu Parecer n~ 50, de 1993), que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Concórdia, em Santa Cata
rina, a realizar operação de crédito no valor de Cr$ 
3.446.700.000,00 junto ao Banco de Desenvolvi~ento doEs
tado de Santa Catarina SIA- BADESC, no·ãmbito do Pro
grama de Apoio aos MUnicípios de Pequeno Porte do EStado 
de Santa Catarina -PROURB. 

A discussão da matéria foí encerrada na sessão ordinária 
de ontem. __ -

Passa-se à votação do projeto. 
Os Srs. Senadores que-tYaprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. .. . . . .. ·· 
A matéria vai à Comissão Diretora pára -a re-dação finaL 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin) -Sobre a mesa, 
parecer da Comissão Diretora, oferecendo a redação final 
da matéria, que será lida pelo Sr. 1'1 Secretário. 

É lido o seguinte 

PARECER N• 61, DE 1993 

(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolução n• 21, de 
1993. . 

A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n'! 21, de 1993, que autoriza a ~refeitura Muni
cipal de Concórdia, em Santa Catarina, a realizar operação 
de crédito no valor de Cr$3.446.700.000,00 junto.ao Banco 
de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina S/ A-
BADESC. . 
Sala de Reuniões da ComiSsãO, 23 --de-março de 1993. -

Chagas Rodrigues, Presidente Júnia Marise, ReiatOI-a Nelson 
Wedekin - Lucídio Portella. 

ANEXO AO PARECER N• 61, de 1993. 

Redação rmal do Projeto de Resolução n~, de 1993. 

Façó Saben:rue-o Senado Federal aprovou, e eu, Presi
dente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Inte"rno, 
promulgo a seguinte. 

RESOLUÇÃO N• , DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Concórdia, em 
Santa Catarina, a realizar operação de crédito no valor 
de Cr$3A46. 700.000,00 junto ao Banco de Desenvol
vimento do Estado de Santa Catarina SI A - BADESC. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 o Ê a Prefeitura Municipal de CoriCO(diã: no Esta

do_ de Santa Catarjna, noS termos da Resolução n" 36, de 
1992, do Senador _Federal, autorizada a contra'ta.r operação 
de crédito junto ao Banco de Dese~vol_vimentO qo Estado 

de Santa Cartarina S/ A - BADESC,. através da linha de 
Crédito.BIRD/Prourb, no valor de Cr$3.446.700.000.00 (três 
bilhões, quatrocentos e- quarenta -e seís- milhões e setecentos 
mil cruzeiros), atualizado pela Taxa Referencial de juros
TR. 

Parágrafo único. O empréstimo referido no caput deste 
artigo destina-se a obras de infra-estrutura urbana no Muni
cípio de Concórdia- SC, no âmbito do Programa de Apoio 
ao Desenvolvímento Urbano dos Municípios de Pequeno Por-
te do Estado de Santa Catarina~ PROURB: · 

Art. 29 As Condições financeiras básicas da operação 
de crédito são as segUintes: _ 
a) Valor: Cr$3.446.700.000,00, corrigidos monetariamente 
pela vari8.ção da Taxa Referencial-TR; 
b) prazo para desembolso dos recursos: doze meses; 
c) jtnos: 10,50% a.a.; taxa de administração: 1,50% a.a.; 
d) índice de correção monetária: variação da TR; 
e) destinação dos recursos: obras de infra-estrutura urbana; 
f) condições de pagamento: 
-do principal: em noventa e seis parcelas mensais, vencendO 
a primeira doze meses após a primeira liberação; 

M dos juros: em parcelas mensais; _ _ 
g) autorização legislativa: Lei n~ 2.619, de 19 de junho de 
1992. 

Art. 39 O prazo máximo para exercício da presente au
torização é de duzentos e setenta dias, a contar de sua publi
cação. 

f\.rt. 4o Esta resolução entra em vigor na data de _sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin) _-Em discussão 
a redação final. (Pausa.) - ---

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em VOtação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin)- Item 6: 
OFÍCIO N' S/85, DE 1992 

(Em regime de urgência: Ifõs terffios do art. 336, c;- do 
Regimento Interno) 

Ofício n!>S/85, de 1992, através do qual a Prefeitura Muni
--cipal de Curitiba-PR solicita autorização para contratar optàa
~o de crédito externo no valor de trinta milhões de dólares, 
para os fins que especifica. (Dependendo de Parecer.) 

Nos termos do art. 140, a, do Regimento Interno, designo 
o nobre Senador Luiz Alberto para proferir parecer, em substi
tuição à Comissão de Assuntos Econômicos. (Pausa.)_ 

S. Ex~ não se encontra em ·plenário. 
A Presidência delega a função ao nobre Senador Odacir 

Soares. · · ·· 

O SR. ODACIR SOARES (PFL-RO. Para proferir pare
ceL)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Prefeitura Municipal 
de Curitiba (PR), por intermédio do Ofício "S" 85192, solicita 
autorização do Senado Federal para que possa contratar ope
ração de crédito no valor de até US$ 30.ooo:ooo,OO-(trint~ 
milhões de dólares norte-americanos). · --·-- -- -

Esse volume de recursOs, de acordo com a lei municipal 
autorizativa fl'! 7.965/92, seria repassado ao Município de Curi
tiba pelo Estado do Paraná~ através do Banco do_ Estado 
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do Paraná S.A. e corresponde a uma parcela do empréstimo 
externo contratad9_ por aquele Estado junto ao BIRD. A 
PrefeitUra seria, -assim, uma subtomadora de parcela de em
préstimo externo contratado pelo referi9.o Estad_o. 

As condições financeiras básicas da operação de crédito 
pretendidas são as-seguintes: _ _ _ -. 

a) valor pretendido: Cr_$ 371.625.000.000,00,-equivalentc 
a US$ 30.000.000,00 em 31.-12.92; · 

b) prazo para desembolso dos recursos: até 30.09.97; 

c) juros variáveís: .. -quaHfied borrowings", cotados no 
semestre precedente; 

d) juros fixoS ànuais acirria _da "Quaiiffed borrOWillgs": 
0,5% a.a.; 

e) comissão de repasse: 0,20% a. a., sobre os valores e_feti-
vamente desembolsados; - - --

0 comissão de compromisso: O, 75% a.a. Sobi'e o montante 
não desembolsado, contada a partir de 60 dias após a data 
de assinatura do contrato com o BIRD; 

g) garantia: ICMS e/ou IPV A; 

h) Destinação dos recursos: participaçãO no Pfograma 
de Saneamento Ambiental da região m_e_tropolítana de Curi~ 
tiba -PROSAM; 

i) condições de pagamento: -
- do principal: em 20 parcelas semestrais, vencendo~se 

a primeira em 15 de fevereiro de 1998 e a últLI!_l_a, em 15 _ 
de agosto de 2007; · · . 

- dos juros e comissões: em 15.02. e 1~--~ de cada 
ano, vencendo~se a primeira em 15 de fe~ereiro de 1993. 

As condições e as exigências estipUladas pela Resolução 
nço 36/92 do Senado Federal para a autorização e celebração 
dessa modalidade de operação de crédito for~in atendidas 
e cumpridas pela Prefeitura Municipal de Curitiba (PR). 

Em particular, cabe ressaltar a existência de margem dis
ponível para o novo montante de dívida pretendida, conforme 
se depreende do Parecer DEDIPICODEM - 9310163, de 
11.03.93, do Banco Central do Brasil; a operação-de crédito 
solicitada enquadra~se nos limites previstos nos artigos 2'-' e 
3'-' da referida Resolução. 

Cabe esclarecer que a operação de crédito solicitada será 
celebrada com o Governo do Estado do Paraná, através do 
Banco do Estado do Paraná S.A., o qual contará com supri
mento de recursos provenientes de operação de crédito exter
no realizado com o BIRD. À Prefeitura Municipal de Curitiba 
(PR) serão repassados encargos fiilanceiro-S compatíveis com 
os exigidos pelo BIRD. 

Os recursos destinam-se ao financianiento de j>rojetos 
de interesse do Município de Curitiba, nos termos do Progra~ 
ma de Saneamento Ambiental_ da Região Metropolitana de 
Curitiba -Bacia do Alto Iguaçu -PROSAM. 

Ante o exposto, somos pela autorização pleiteada, nos 
termos do seguinte: 

PROJETO bE RESOtUÇÁO N' 23, D~ 1~93,. 
"Autoriza a Prefeitura Muiücipa! de Curitiba~PR a con

tratar operação de crédito no valor de até US$ 30.000.000,00 
(trinta milhões de dólares norte~americanos), como sUbtema~ 
dora de parcela de empréstimo externo contratado pelo Esta
do do Paraná junto ao Banco Internacional para Reconstrução 
e Desenvolvimento- BIRD." 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Curitiba-PR -autori

zada a contratar operação de crédito no ·valor de até 
US$30.000.000,00 (trinta milhões de dólares norte-america
nos), como subtomadora de parcela de empréstimo externo 
CQntratado pelo Estado do Paraná junto ao Banco Interna
cional para Reconstrução e Desenvolvimento - B!Rn. 

§ 1 '-' A operação de crédito referida no caput deste artigo 
será _celebrada com o Governo do Estado do Paraná, através 
do Banco do Estado do Paraná S .A. - BANESTADO. · 

§ 29 Os recursos advindes da operação de crédito referida 
n? caput deste artigo destinam~se ao financiamento de proje

-tas· de interesse do Município de Curitiba, nos termos -do 
Programa de Saneamento Ambiental da Região Metropoli
tana de Curitiba - Bacia do Alto Iguaçu -PROSAM. 

Art. 2~ - As condições financeiras básicas !la <Jperação 
de crédito são as seguintes: 

a) valor pretendido: Cr$ 371.625.000.000,00, equivalente 
a US$ 30.000.000,00 em 31.12.92; 

b) prazo para desembolso dos recursos: até 30.()9.97; 
c) juros variáveis: "qualified borrowíngs~·, cotados no 

semestre precedente; 
d)juros fixos anuais acima da" "quallfied borrowings": 

0,5% a.a.; 
e) comissão de repasse: 0,20% a:a., sobre os valores efeti

vamente deseMbolsados; 
f) comissão de compromisso: O, 75% a.a. sobre o montante 

não desembolsado. contada a partir de 60 dias após a data 
de assinatura do contrato com o BIRD; 

g) garantia: ICMS e/ou !PV A; 
h) destinação dos recursos: participação no Programa de 

Saneamento Ambiental da região metropolitana de Curitiba 
-PROSAM; 

i) condições de pagamento: 
-do principal: em 20 parcelas semestrais, vencendo~se 

a priffieifa -e"m 15 de fevereiro de 1998 e a última, em 15 
de agosto de 2007; 

· - dos juros e comissões: em 15.02. e 15.08 de cada 
ano, vencendo-se a primeira em 15 de fevereiro de 19~~

Art. 31' A autorização conCedid3 por esta resolução deverá 
ser exercida num prazo "de 270 (duzentos-e setenta) dias_,_COD.ta
dos da data de sua publicação. 

Art. 4o - Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. -

O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin) - O parecer 
conclui pela apresentação do Projeto de Resolução n'-' 23, 
de 1993, que autoriza a PrefeitlJ.l'R de Curitiba a contratar 
opei-ação de crédito no valor de US$ 30 milhões, como subto~ 
madora de parcela de empréstimo externo contratado pelo 
Estado do Paraná junto ao Banco Internacional para a Recons~ 
trução e o Desenvolvimento- BIRD. 

Completada a instrução da matéria, passa-se ã dis.cussão 
do projeto, em turno único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra. encerro a discussão. 
· Em votação. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. 

.A-provado. 
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final. 
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin) -Sobre a mesa, 
parecer da Comissão Diretora, oferecendo a redação final 
da matéria, que será lido pelo Sr. 19 Secretário. 

É lido o seguinte 

d) juros fixos anuais acima da "qualified. borrowings": 
0,5% ao ano; 

e) comissão de repaSse: 0,20% ao ano, sobre os valores 
· efefiVamente desembolsados; 

O_ comissão de compromisso: 0,75% ao ano sobre o mon
tante não desembolsado, contada a partir de sessenta dias 
após a data de assinatura do contrato cortÚ) BIRD; 

g) garantia: ICMS e/ou IPVA; PARECER N• 62, DE 1993 

(Da Comissão _Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolução n~ 23, de 
1993. 

- --- -- h) destinação dos recursos: participação no Programa de 
Saneamento Ainbienta1 da Região Metropolitana de Curitiba 
-PROSAM; 

A Comissão Dire_tora apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n" 23, de 1993, que autoriza a Prefeitura Muni~ 
cipal de Curitiba-PR a contratar operação de crédito no valor 
de até US$30 000,000.00 (trinta milhões de dólares norte-ame
ricanos), corda subtomadora de parce~a de empréstimo extér
no contratado pelo Estado do Paraná JUnto ao Banco Interna
cional para Reconstrução e Desenvolvimento- BIRD. 

Sala de Reuniões da Comissão, 23 de março de 1993. 
-Humberto Lucena, Presidente -Nelson Wedekin, Relã.tor 
- Lucídlo Portella - Beni V eras. 

ANEXO AO PARECER N' 62, DE 1993 

Redação final do Projeto de Resolução n\' 23, de 
1993. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu_? Presi
dente, nos termos do art. 38, iteni-28, do Regimento Interno, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' · , DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Curitiba - PR 
a contratar operação de crédito no valor de até 
US$30,000,000.00 (trinta milhões de dólares norte-ame
ricanos), como subtomadora de parcela de empréstimo 
externo contratado pelo Estado do Paraná junto ao Ban
co Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento 
- BIRD. 

O Senado Federal resolve: _. 
Art. 19 É a Prif~dtura Municipal de Curitiba - PR, 

nos termos da Resolução n'? 36, de 1992, do_ Sen_~do Federal, 
autorizada a contratar operação de crédítõ -nõ"Valor _até 
US$30,000,000.00 (trinta nlilhões de dólaresno;te:amen.ca
nos) como subtomadora de _parcela de emprésttmo externo 
cont~atado pelo Estado do Paf3iiá ju~to ao Baitco Interna
cional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD. 

§ 19 A operação de crédito referida no caput deste_ arti
go será celebrada com o Goverrtb do Estado do --par~nâ~~atra
vés do Banco do Estado do Paraná S.A. - BANESTADO. 

§ 29 Os recursos ãdvindos da operação de ci"édito refe
rida no caput deste artigo destinam-se ao financiamento de 
projetes de interess_e~ do Município de Curifiba, nos termos 
do Programa- de ·saneáínento Ambiental da Regiáo _Metropo
litana de Curitiba- Bacia do Alto lguaçu - PROSAM. 

Art. 29 As condições fmanceiras básicas da operação 
de crédito são as seguintes: _--- __ . 

a) valor pretendido: Cr$371.625.000.000,00, equivalente 
a US$30.000,000.00 ein 31 de dezembro de 1992; __ _ 

b) prazo para desembolso dos recursos: até 30 de setem
bro de 1997; 

c) juros variáveis: "qualifieâ bõirõwings", cotados no 
semestre precedente; 

i) condições de pagamento: 
- do principal: em vinte parcelas semestrais, vencendo 

a primeira em 15 de fevereiro de 1998_ e a •:Utima, em 15 
de agosto de 2007; 

_ - dos juros e comissões: em 15 de fevereiro e 15 de agosto 
de cada ano, vencendo a priineira e-m 15 de fevereiro de 
1993. 

" Art. 3~ A autorização _concedida por esta resolução de
verá ser exercida num pi-azo de duzentos e setenta dias, -CO!J.ta
do da data de sua publicação. 

Art. 49 Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Wectekin)- Em discussão 
a redação final. 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 

-_----OS SrS."-Sen3.dores qile a aptOvãm queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin) - Item 8: 
Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 

n"' 393, de 1991-Complementar, de autoria do Senador Mojsés 
Abrão, que altera a redação do parágrafo 2~ do art. 29 e 
do parágrafo 2' do art. 4' da Lei Complementar n' 24, de 
7 de janeiro de 1975, tendo 

Parecer favorável, sob n"' 370, de 1992, da ComiSsão 
-de Assuntos Económicos. 

---A discussão da matéria foi encerrada na Sessão ordinária 
de 8 do corrente. 

Sobre a mesa, reqUerimeiito que será lido pelo Sr. l<? 
secretário. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 267, DE 1993 

Nós termos do art. 315, combinado com a alínea a do 
art. 279 do Regimento Interno, requeiro adiamento da votãção 
do Projeto de Lei do Senado n' 393191 - Complementar, 
a fim de que sobre ele seja ouvida a Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania. 

Sala das Sessões, 23 de março de 1993. "'"""":"'Senador Fran
cisco Rolemberg. 

0 SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin) -Em votação 
o requerimento. 

Os_ Srs. Senadores que o aproyam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria será encaminhada à Comissão de Constituição, 

Justiça e Cidadania para a audiência solicitada. 
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin)- Item 10: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 5, DE 1992 

(Incluído_ em Ordem do Dia nos termos do art. 
172, I, do Regimento Interno.) . .. . 

De autoria do Senador Francisco Rollemberg, que 
estabelece normas para o aproveitamento económico 
dos manguezais e dá outras providências, em confor
midade com o estabelecido no art. 225, § 4~, da Consti
tuição Federal, na Lei n~ 7.661188, que institui o geren
ciamento costeiro, e na Lei n~' 6.938/81, que estabelece 
a Política Nacional do Meio Ambiente. (Dependendo 
de Parecer.) 

Nos termos do art. 140, letra b, do Regimento Interno, 
designo o nobre Senador Racbid Saldanha Derzi para pr-oferir 
o parecer. 

O SR. RACHID SALDANHA DERZI (PRN - MS. Para 
proferir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, trata-se 
de projeto que visa a estabelecer regras para o aproveitamento 
económico dos manguezais, de acordo _com normas constitu
cionaiS-e legais concernentes à-matêtia.-

Cabe afirinar inicialmente que, durante muito tempo, 
acreditouMse, erroneamente, que os manguezais fossem focos 
de doenças e de mosquitos, e essa crença fez com que eles 
fossem aterrados. 

Entrementes, a ciência avançou nas suas-pesquisas e_estuM 
dos e apontou esses ecossistemas como verdadeiros viveiros 
biológicos, ou .. berçários do mar .. , fundamentais para a reproM 
dução das muitas éspécies marinhas que ali buscam proteção. 

Passamos, destarte, do conceito de manguezal foco de 
doença para o de fonte de vida e alternativa económica. 

O presente Projeto de Lei se insere nesta novã perspectiva 
de saber, e em boa hora atende às aspiraÇões da comunidade -
científica-e dos ambientalistas em geral, ao estabelecer_ a neces
sidade da defesa e exploração sustentável dos mangueza!s, 
neles criando, inclusive, as Reservas Extra ti vistas de CarcihlM 
cultura. 

Com notável acuidade técnica, ele estabelece a exigência 
de se ter um plano de manejo apropriado, a ser elaborado 
pelo Ibama e órgãos locais de meio ambiente, e prevê a dota
ção de recursos pelo Fundo Nacional do Meio Ambiente. 

O Brasil, país anfitrião da Conferência Mundial do Meio 
ambiente e do Desenvolvimento, não poderia deixar de produM 
zir um diploma legal como este_! 

Portanto, quanto ao mérito, recomendamos a aprovação 
da presente proposição, em razão dos objetivos económicos 
e sociais que visa atingir. 

Todavia, entendemos necessária a audiência da Comissão 
de ConstituiÇão, Justiça e Cídadania, a fim de opinar sobre 
a constitucionalidade do Projeto, especialmente sobre _o dis
posto nos seus artigos 29 e 39 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin) - O parecer 
é favorável ao projeto quanto ao mérito e qúanto à constitucio
nalidade, e sugere que seja ouvida a douta-Comissão de Cons~ 
tituição, Justiça e Cidadania. 

A Presidência despacha a matéria àquela comissão téc
nica. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin) -Item 11: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 28, DE 1992 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 
172. I, do Regimento Interno.) 

De autoria do Senador João França, que estabe
lece as_ hipóteses c condições em que o Poder Público 
~rá assistência aos he_rdeitos _e dependentes carentes 
de pessoas vitimadas por crime doloso. (Dependendo 
de Parecer.) 

Nos termos do art. 140, b, do Regimento Interno, designo 
o ·nobre Senador Cid_Sabóia de Carvalho para proferir o pare
cer. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB - CE. 
Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, V. Ex~ está a me 
designar, neste instante, quando coincid~ntemente, no âmbi~Q 
da Comissão de Constituição, Justiça _e Cidadania, o Senador 
designado já era o relator. 

O parecer está devidamente escrito e solicito Conste das 
notas taquigráficaS. 

Concluímos pela aprovação da matéria em rãzão da louvá
vel iniciativa, e de par com a juridicidade, constitucionalidade 
e boa técnica legislativa, submetemos o projeto à consideração 
dos ilustres pares, recomendando a sua aprovação. 

Com fulcro no art. -144 da Carta de 1988, que confere 
ao Estado, dentre outros, o dever de assegurar a ordem pública 
e a incolumidade das pessoas, l'em ao exame desta Comissão 
de Assuntos Sociais, para decisão- terminativa, o Projeto de 
Lei n9 28, de 1992, de autoria dO eminente João França. 

2. O Projeto em exame obriga o Poder Público a dar 
assistêrlcia financeira aos· herdeiros e dependentes de vítimas 
de crimes dolosos, equivalente ao montante que o arrimo 
percebip., até o limite máximo estabelecido para pagamento 
de benefícios pela Previdência Social. 

3. Havendo mais de um dependente, estes ratearão en
tre si o Valor fixado. 

4. Cessa o benefício com a maioridade, ou ainda por 
falecimento do beneficiário, hipótese que não contempla os 
sucessores e, ainda, peta recuperação da capacidade deste. 

-5 •. -- A-ProposiÇão prevê o apenamento com reclusão para 
o dependente que deixar de informar ter cessado a condição 
assegurada e exclui do beneficiO os que possam -prover a pró-
pria subsistência e os que, a- qualquer título, percebam rendi
mentos dos cofres públicos. 

6. A Proposição é Javradã em boa técnica e enquadra-se, 
de fato, na perspectiva constitUcional do dispositivo-- citado. 
Em resumo, o Poder Público tem o dever de garantir incOluM 
midade aos cidadãos. 

7. lnobstante termos hoj_e -no País diversas maioridades, 
a saber: 

1) a do cidadão como tal, aos q.ezesseis anos- que lhe 
permite votar até para Presidente da República, malgrado 
a impossibilidade nacional de aferir-se o descortiriO-desses 
jovens para o exercício de tão grave mister; 

2) temos ainda a maioridade c~inal, aos dezoito anos, 
embora o Estatuto da Criança consubstanciado na Lei n9 8.069, 
de 13 de julho de 1990, não tenha tido o condão de trazer 
à realidade nacional a solução para milhares de crianças e 
adolescentes que hoje perambulam ou que praticam delitos 
pelas ruas, punidos que são,-a-priori, pela própria realidade 
gue não lhes dá oportunidade e que, inexoravelmente, os 
conduz ao crime, antes mesmo de alcançarem os 18 anos 
de idad~; 

3) temos, finalm~nte, a maioridade civil, estabelec;:jda em 
1916 através do Códtgo Bevilacqua, segundo a maturidade 
das pessoas no início deste século. 
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Inobstante cada uma dessas oportunidades de o nacional 
ter maioridade? entendepse que o Projeto sob e"ani_e refere-se 
em seu art. 2!'~ § 29, inciSo I, à "maioridade civil ... 

8. No inciso III do mesmo § 29 d9_ ~rt. 29 ~ onde o autor 
do Projeto refere-se a "recuperar a capacidade", entende-se, 
igualmente, que se reporta à "capacidade civil". 

Embora esse inciso III mostre-se-nos inteiramente expie
tive, não ofende o texto a ponto de exigir seja Su-piíinido. 

Em razão da louvável iniciativa, de par com a juri.dici
dade, constitucionalidade e boa técnica legislativa, subme
temos o Projeto à consideração dos ilustres pares recomen
dando sua aprovação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin) -O parecer 
é favorável ao projeto. 

A matéria ficará sobre a mesa, nos tennos do art. 235, 
II, d, do Regimento ]ntenio, para recebimento de emendas 
durante cinco sessõeS ordinárias. -

O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin) - Item 12: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 137, DE 
1992 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 172, I, do Regimento Interno) 

De autoria do Senador Almir Gabriel, que fixa 
normas de formação de recursos humanos na área de 
saúde, regulamentando o inciso III, do art. 200, da 
Constituição Federal. (Dependendo de Parecer.) 

Nos termos do art. 140, b, do Regimento Interno, 
designo o nobre Senador Lucídio Portella para proferir 
o parecer. 

O SR. LUCÍDIO PORTELLA (PDT - PI. Para proferir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: -- --

Não há que se negar a importância social e económica 
do projeto de lei que, obedecendo ao espírito do preceito 
constitucional, regulamenta de forma abrangente e adequada 
importantíssimo aspect~ do setor de saúde, viabilizando a 
efetividade do Sistema Unico de Saúde. 

Em decorrência do exPosto, somos pela aPY.ovaçao do 
projeto de lei sob análise, tanto por seu méritó quanto por 
sua constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 

o SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin) - O parecer é 
favorável ao projeto. 

A matéria fiCãrá sobre a mesa, rtos termos do art. 235, 
II, do Regimento Interno, para receber emendas durdflte cinco 
sessões ordinárias. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin:)- Item 2: 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA No 67, DE 1992 
COMPLEMENTAR 

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

(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei do Sena
do n' 46, de 1992 - Complementar) 

Votação, em turno único, do Projeto de- Lei da Câmara 
n' 67, de 1992- Complementar (n' 71/89, na Casa de origem), 
que dispõe sobre o processo judicial de desapropriação por 
interesse social, para fins de reforma agrária, tendo 

-Parecer, proferido em Plenário. Relator: Senador Al
fredo Campos, favorável, na forma de _substitutivo que apre~ 
senta. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária 
de 16 do corrente. · 

Passa-se à apreciação da matéria. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1'1" 

Secretário. 
É lido o seguinte 

. REQUERIMENTO N• 268, DE 1993 

Nos termos dos arts. 300, indsõ XIII, e 311, alínea "d" 
do Regimento Interno, requeiro preferência para votação do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da .Câmara n!> 67, de 1992-Com
plementar, que dispõe sobre o processo judicial de desapro
priação por interesse social, para fins de reforma agrária. 

Sala das Sessões, 23 de março de 1993. Alfredo Campos. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. __ 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador. -

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Para encaminhar 
a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, o Projeto de Lei da Câmara n!> 67, de 1992- comple
mentar, que trata do processo judicial de desapropriação 
por interesse social, constitui projeto da maior importância 
para o Governo Itamar Franco, ao lado do projeto já apro
vado pelo Congresso Nacional que regulamentou o processo 
de Reforma Agrária. Trata-se do procedimento relativo ao 
rito sumário. 

Seria muito iÍnportante que o Senado Federal procedesse 
'l essa tramitação da forma mais rápida possível; seria impor
tante que hoje, efetlvamente, garantíssemos o quorum para 
a aprovação da lei complementar. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, consideraria mais adequa
do que votássemos o projeto tal como veio da Câmara dos 
Deputados. Assim, a preferência que a Bancada do Partido 
dos Trabalhadores coloca é de votai' prioritariamente o projeto 
na sua forma original, conforme aprovado naquela Casa, por
que~ desta forma, uma vez aprovado, iria à sanÇão presi
_denciªl. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin) -O nobre Sena
dor Eduardo Suplicy, do PT,_ encaminhou contra a prefe-
rência. - -

Em votação o requerimento de preferência para o substi
tutivo do Projeto de Lei da Câmara n' 67, de 1992. 

Os Srs. Senadores que estiverem de acordo com a prefe
rência para o substitutivo queiram permanecer sentados. (Pau
sa.) 

Aprovado, com voto contrário do Senado~ Eduardo Su
plic}. 

Em votação a matéria. 
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos termos do 

disposto no art. 288, III, a, do Regiinento Interno, a matéria 
depende, para a sua aprovação, do voto favorável da maioria 
absoluta da composição da Casa, devendo ser feita a votação 
pelo processo eletrónico-. _ _ _ 

Votação do substitutivo, em tll-rno único, sem prejuízo 
do projeto. 

A Presidência solicita aos Srs. Senadores que ocupem 
os seus lugares, porque a votação se dará pelo processo eletró
nioo. 
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Vai-se proceder à votação. _ 
O Sr. EdUardo Suplicy -Sr. Presidente, peço a palavra 

pela ordem. _ 
O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin) - Concedo a 

palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 

O Sr. Nelson Wedekin, 4<? Secretárto, deixa a cadei
ra da presidência, que é ocupada pelo sr. Humberto 
Lucena, Presidente. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT~ SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.)- Sr.Presidente, desejo saber como 
deverão proceder aqueles que desejarem votar ~'sim'~ ao pro
jeto original da Câmara. 

o SR. PRESIDENTE(Humberto Lucena)- V. Ex• deve
rá votar "não", ou seja, contra o substitutivo. -- - --

O SR. EDUARDO SUPLICY- Quer dizer que em segui
da haverá a votaçãtrdo projeto original da Câmara? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) --se preva
lecer o substitutivo, em seguida será votado o projeto de 
lei original da Câmara. 

Enquanto aguardamos a chegada dos Srs._ Senadores ao 
plenário,- passamoS à chama~~ d_as Lideranças. 

Como vota o Líder do PMDB? (Pausa) 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE)-' "Sim;', 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota 
o nobre Líder do PFL? (Pausa) 

-- -o-SR~ ELiCIO AL V ÃRES (PFL - ES) ....,:: :•Sinl", Sr.
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - O Senador 
Odacir Soares, no exerdcio da Lid_erança, está ausente. 

Como vota o nobre Líder do PRN? (Pausa.) 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE)- "Sim", Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota 
o nobre Líder do PT? 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP) -"Não", Sr. 
Presidente, e favorável ao projeto original da Câmara. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o nobre Líder do PSDB? 

OSR. JUTAHY MAGALHÃES.(PDSB- BA) -"Sim", 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o nobre Líder do PDS? (Pausa.) 

Como vota o nobre Líder do PDT? (Pausa.) 
Como vota nobre Líder do PDC? (Pausa.) 
Como vota o nobre Líder do PTB? (Pausa.)· 
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação.) 

VOTARAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 
Beni V eras 
Cid Carvalho 
Dario Pereira 
E leio AI vares 
Francisco Rollembcrg 
Garibaldi Alves 

Gilberto Miranda 
Iram Saraiva 
João França 
_Josaphat Marinho 
Jutahy Magalhães 
Lourival Baptista 
Lucidio Portella 
Luiz Alberto 
Mansueto de Lavor 
Marco Madel -
Mauro Benevides 
Meira Filho 
Ney Maranhão 
Saldanha Derzi 
VOTARAM "NÃO" OS SRS. SENADORES: 

Eduardo Suplicy 
Nelson Wedekin 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -.Votaram 

SIM 20 Srs. Senadores; e NÃO 2. 
Total de votos: 22. 
Não houve quorum. 
A votação fica adiada. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Os itens 
3, 7 e 9, em fase de votação, ficam adiados Por falta de quorum. 

São os seguintes os itens adiados 

-3-

PROJETO DE LEI DO SENADO Ne 46, DE 1992 
. COMPLEMENTAR 

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

(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei da Câma-
ra n' 67, de 1992- Complementar.) _ 

Votação, em turno úniCO; -dO Projeto de Lei do Senado 
- ---n" 46, de 1992- Complementar. de autoria do Senador Hum

l;>erto Lucena, que dispõe sobre o procedimento contraditório 
especial, de rito sumário, p~i:a o processo de desapropriação 
por interesse social, para fins de reforma agrária, de imóvel 
rur~l que ?ão esteja cumprirido a sua fúriç:lo social. - -

-7-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 13, DE 1991 
COMPLEMENTAR 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n' 13, de 1991-Complementar (n' 223190-Complementar, na 
Casa de origem), que regulamenta o§ 2" do art. 171 da Consti
tuição Federai, dispondo sobre a edição e o processo legislativo 
das medidas provisórias previstas no art. 62 da Constituição 
Federal, e dá outras providências, tendo 

-Pareceres, sob n>B 49 e 88, de 1991, da Comissão 
- de Constituição, Justiça e Çidadania, 1"' pronuncia~ 

mento: favorável ao Projeto, com as Emendas de n~s 1 a4-CCJ, 
que apresenta; 2~' pronunciamento: contrário às Emendas de 
n,.s 5 a 17, de Plenário. 

-9-
PROPOST A DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Ne 23, DE 

- . ~ 1991 . 

Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda 
à Constituição 23, de 1991·( 45/91, na Câmara dos Deputados), 
que dá nova redação ao art. 16 da Constituição Federal, tendo 
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Parecer favorável, sob n9 24, de 1992, da 
-Comissão Temporárià: -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A Presi
dência aproveita a oportunidade para apelar aos Srs. Líderes 
e, através deles, aos Srs. Senadores, no sentido de fazermos 
um esforço, a fim de assegurarmos em plenário, a partir das 
18h30min, quorum indispensável de maioria absoluta, para 
tentarmos votar a indicação de vários embaixadores cujos 
nomes já foram aprovados há algum tempo pela ComiSsão 
de Relações Exteriores do Senado. 

Essa sessão está sendo convocada para 18h30min e, evi
dentemente, nela só entrarão a apreciação dos -s_rs. Embai
xadores se houver o_ quorum indispensável para sua votação. 

Por outro lado, também apelamos aos Srs. Lí4eres_e,_ 
através deles, aos Srs. Senadores, para que estejam presentes 
em plenário, amanhã, na sessão vespertina e na sessão extraor
dinária, porque deveremos ter a apreciação não só da indica
ção do novo Presidente do Banco Central, como também 
da indicação de Membros de Tribunais Superiores e, além 
disso, temos em pauta vários projetas que dependem de votã.
ção, por maioria absoluta, por serem projetas de lei comple
mentar, entre os quais destacamos o Projeto de Lei que regula 
o uso das Medidas_Provisóriá.s que, até hoj_e, não foi apreciado 
pelo plenário por falta de quorum. 

A Presidência também deseja informar aos Srs. Senado
res, para conhecimento geral da Casa, qUe, na próxima quarta
feira, depois de vários entendimentos com a Diretoria do 
Prodasen, aquela Empresa de Procéssalneri.to de DadOs do 
Senado Federal deverá entregar à Mesa, em condições de 
ser publicado no Diário do Congresso Nacional, o ProjetO 
de Orçamento da_ Unii:o, com o relatório- final do nobre_ Sena
dor Mansueto de Lavor, aprovado pela ComissãO Mista di 
Orçamento. E, por-su-a vez, em entendimentos mantidos com 
o Diretor Executivo do Cegraf, ficou estabelecido que a Grá
fica deverá ter publicado o Orçamento no próximo sábado, 
o que significa dizer que, a partir da próxima terça-feira, 
de hoje a oito dias, teremos condições de Su!Jmeter o Orça
mento da União d~_l993 ao Plenário do Congresso Nacional 
para ser votado. ____ _ 

Portanto, na próxima semana, teierriOs sessões SJ.Icessivas 
do plenário elo Congresso Nacional para tentarmos, no menor 
prazo possível, apreciar o Projeto de_Qrçamento para 1993. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Sr. Presidente, peço·a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Concedo 
a palavra a V. Ex• 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP - Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Si-S. Senadores, 
eu gostaria de reiterar solicitação já feita· em pleilário relacio
nada ao tema ao qual V. Ex~ acaba de se referir, no sentido 
de que possam os Parlamentares, Senador~_s e Deputados, 
ter pleno acesso à forma final da J...ei do __ Orçamento de 1993 
antes da aprovação e, se possível, através dos termifüiís de 
computador, hoje disponíveis nos gabinetes dos Senador:es 
e das Lideranças de Bancada da Câmara dos Deputados. 

Sr. Presidente_, como V. Ex~ anunciou que estará pronta, 
nesta quarta-feira, a forma final, para ser apreciaóa-, comple
tada pelo Relator, Senador Mansueto de Lavor, e tendo q 
Prodasen as condições técnicas de lançar esse volume imedia
tamente nos terminais d_e computador, seria impoi1.ã.nte que, 
a partir de amanhã, todos pudéssemos ~er o acesso_à fórma 

:fuial, -~pEovada na Comissão Mista, antes mesmo da publi
caç_ã? pela Gráfica. É para isso que serve a informátíca: para 
fac1htar o nosso trabalho e o acesso às informações, porque 
avalio que, uma vez ligado o OR-93 nos terminais de COnipi.l~ 
tador, poderão os Senadores e Deputados, por exemplo, obte
rem informações sobre o volume de recursos desti_nados a 
cada Estado, a cada Municípío da Federação; saber qual o 
volume de recursos aprovados, por emenda, por autor; ou 
qual o volume de recursos destinados por função. E assim 
por diante. 

Essa consulta aos dados, de uma maneira bem rápida 
e fácil, através dos programas do Prodasen, auxiliará muito 
os Srs. Senadores na análise da peça orçamentária de -1993. 
Eis por que renovo o apelo a V. Ex~ para que, logo que 
pronto -quem sabe, amanhã-, possamos ter esses dados 
disponíveis nos terminaís de computação. - -

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Luoena) - Conoedo 
a palavra ao Senador Mansueto de Lavor._ 

Creio que V. Ex• abordará a mesma matéria. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB- PE. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) --Sr. Presi
dente, gostaria de abordar a mes_ma matéria, prestando algu
mas informações como Relator-Geral do OrçamentO. 

Em primeiró lugar, já há a determinação de que todos 
os dados relativos ao Orçamento de 1993, tão logo tennine 
o Serviço de processamento, sejam colocados à disposição 
dos Srs. Senadores nos teiminais. _Quero informar-lhes, Srs. 
Senadores, que, em vista de ~cordas políticos havidos entre 
a maioria das Lideranças, est:!.havendo substituição de númeM 
ros por cortes e destinação de reCursos a· áreas do Governo 
e atendimentos de destaques. Isso, evidentemente, levou a 
uma dilaiãção tanto dO prazo -da- colocação dos dados nos 
terminais de computadores quanto na remessa do texto do 
protótipo à Gráfica do Senado. 

Tão logo o protótipo seja concluído, os terminais dos 
computadores terão essas informações exatas e não provisó
riàs, mas informações definitivas. E todos os Parlamentares 
te.nham ou não termiilaís de computadores- em seus gabinetes: 
receberão Os quatro volumes do relatório publicado para anáM 
ljse prévia, esperando eu que seja, como V. Ex• já comunicou, 
a partir de sábado, para que, no correr do fim da semana, 
possam V. Ex~' examinar os dados do relatório-geral. 

E como V. Ex~ anunciou, o desejo dessé Relator e de 
todos os Membros da Comissão Mista de Orçamento é que 
se vote o orçamento na próxima semana. As questões que 
levam a não-votação nesta semana são meramente operacio
nais-_e não_questões de decisões políticas, uma vez que, em 
decorrência de acordos ~ a, nível d~ Comissão, o orçamento 
já se encontra votado. 

Eram as informações que gostaria de prestar a V. Ex~ 
diante do que levantou o Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - O nobre 
Senador Eduardo Suplicy ouviu atentamente o esclarecimento 
do Senador Mansueto de Lavor, como Relator da Comissão 
Mista de Orçamento. 

A Presidência vai manter conta to com a Diretora Execu
tiva do Prodasen para que, tão logo estejam imPlantados Os 
protótipos·a que Se refere o nobre Senador Mansueto de Lavor 

-....:...acredito que isso ocorre-rá até quarta-feira·, quando aquele 
órgão deverá terminar o --seu trabalho - os Srs. Senadores 
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disponham de todas as informações nos terminais de seus 
gabinetes. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena), - A Presi
dência convoca sessão extraordinária a realizar-se boje, às 
18h30min, destinada à apreciação de matéria referente à esco
lha de embaixadores. 

Volta-se à lista de oradores. 
Concedo a palavra ao Senador Arnir Lando. (Pausa.) 
S. Ex~ não se encontra no plenário. 
Concedo a palavra ao Senador Josaphat Marinho, por 

cessão- do Senador Bello Parga. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL- BA. Pronuncia 
o seguinte discurso. Semre.visão do orador.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, retomo o problema da seca na região Nor
deste, em sessões anteriores tratado por vários ilustres Parla
mentares e ainda há alguns instantes pelo nobre Senador Gari
baldi Alves Filho. Retomo-o sem constrangimento, ao contrá
rio da manifestação- de--alguns coleg'as. Quando se trata não 
de fazer pedido, mas de reclamar providência e justiça, não 
há que temer reparo. O problema da seca no Nordeste, que 
se agrava visível e assustadoramente, não h~.q~esero tratado 
com nenhuma cerimónia. 

O_ qUe se verifica no ano de 1993 é a repetição do que 
se tem observado e sentido desde a Primeira República: en
quanto as águas descem do céu, os governos esquecem- o 
Nordeste; quando sobrevém a seca, também, sobrevém as 
medidas de emergência. Se as anunciadas águas d~s santos 
pacificadores descerem, imediatamente cessa a distribuição 
de recursos e a realização das providências. 

O erro do Governo Itamar Franco é o mesmo dos gover
nos anteriores: passada a calamidade, passam as preocupações 
do Governo. E, assim, de ano a ano, de geração a geração, 
o Nordeste é exposto-~ sjtuaçã() em que agOra ·se ·encontra. 

Ainda no dia 21 deste mês~ o jornal O Globo anunciava 
que, no Rio Grande do Norte, 136 dos 152 municípios do 
Estado encontravam-se em estado de calamidade pública. 

Na Bahia, já se eil~_C!ntram nesta situ3ção quase duzentos 
municípios. A notiCia se iepete na proporção devida com 
referência a todos os Estados do Nordeste. 

O Presidente da República anunciou há dias que seria 
feita uma distribuição de recursos. Anunciou-se que medida 
provisória seria baiX:àda. Neni aparecem os recursos~ nem 
sai a medida provisória. E~quanto isso, indignados, os que 
sofrem o resultado da calamidade invadem a sede da Sudene~ 
ocupam-na, e o Gove-rno permanece com a indiferença dos 
governos anteriores. 

Ora, não é possível que tal situação_ possa R~rseverar. 
Já no dia 18 deste més, o jornal O Estado de S. Paulo an~_n
ciava: H Recursos para a seca podem demorar UJl!. mês". Se 
assim a situação continuar, quando a burocracia desimpedir 
os recursos, talvez as chuvas t~nham chegado, e o Governo 
já não considerará necessáriO remeter dinheiro para o Nor
deste. A solução será através da proteção do céu. 

O Sr. Mansueto de Lavor- V. Ex~ me permite um a par-
te? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Ouço V. EX', Senador 
Mansueto de Lavor. - -

O Sr. Mansueto de Lavor- Senador Josaphat Marinho, 
V. Ex~ interpreta o grito de angústia e de desesperança de 
nove Estados afetados pela seca no Nordeste brasileiro. O 

que há de novo nesta seca atual é a sua extensão e, de certo 
modo também, a insensibilidade com. que se tratam os proble
maS em certos meios oficiais. PrimeirO~ essa não foi, como 
muitos pensam, uma seca sem aviso prévio. Há dez anos, 
na grande seca que permeou os anos de 1982 a 1985, os técnicos 
do CT A-que haviam previsto e que tiveram as suas prev'ISões 
engavetadas na Sudene, segundo eles, como medida de pre
cauÇão --prenunciavam que uma década após, de 1992 a 
1995·, haveria um fenómeno similar, e é isso o que está ocOrren
do. No mínimo 10 áilOS antes, essa seca foi prevista por cien
tistas brasileiros. Houve tempo suficiente para medidas não 
apenas conjunturais, paliativas, mas p:ara m·edidas estruturais 
e de profundidade para vencer a calamidade das secas no 
Nordeste, secularmente conhecidas, e que, na realidade, estão 
longe de depender apenas de chover ou não e sim da capaci
dade político-adminiSfrativa de vencer obstáculos naturais e 
formar um novo tipo de sociedade, mais justa para a maioria 
das populações marginalizadas e pobres do Nordeste. Congra
tulo-me com V. Ex~ e espero que dessa vez haja algo diferente. 
Primeiro, na celeridade do atendimento a esse drama. V. 
Ex• citou um número de municípios da Bahia e do Piauí, 
mas eu digo que a característica des-ta seca é- mais extensa. 
No meu Estado há três regiões, uma das quais normalmente 
não é atingida pela seca~ a: zona úmida, igual à zona do cacau 
na Bahia. Pois bem, a Zona da Mata, que é a zona úmida, 
senipre imune às secas periódicas, agora é atingida pela seca. 
Isso diminui a safra da cana-de-açúcar em um mês e as popula
ções invadem feiras, cidades e supermercados, também na 
zona úmida, por falta de alimentos e de assistência, em decor
rência da seca. Não tenho que me alongar mais, tomando 
o precioso tempo de V. Ex• E preciso ouvi-lo. Mas eu quero 
esperar que o Governo Itamar Franco seja mais rápido e 
mais ágil no atendimento a essas popUlações. E. neste ponto, 
creio que não faltará o apoio unânime do Congresso para 
que isso ocorra. Temos uma proposta do Senador Darcy Ribei
ro, que surgiu quando -de uma discussão, no sentido de se 

_ ç_riar uma comissão de Senadores para tratar do problema 
do Nordeste; uma comissão que, por dez anos, faça com que 
o Senado se debruce sobre os problemas do Nordeste e, junto 
com os técnicos e o próprio Governo Federal, tente diminuir, 
minimizar esse gravíssimO prOblema. Quero só lembrar, para 
terminar, que medidas do maior alcance para debelar o proble
ma da seca, como por exemplo, a irrigação no vale do São 
Francisco, estão sendo relegadas a plªnos seç:undários~ tanto 
pela destinação de recursos como, praticamente, pela desati
vação e sucateamento dos órgãos encarregados, tais como 
a Cod~~<!SP e o DNOCS. Tudo isso nos preocupa, Senador 
Josaphat Marinho, e creio que a linha central do pronuncia
mento de V. EX" é recuperar a confiança.nos poderes públicos 
para a solução dos problemas do Nordeste. Muito obrigado 
e desculpe pelo tempo que tomei do seu pronunciamento. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO _:__Agradeço a interven
ção, nobre Senador Mansueto de Lavor. 

Em_ verdade, previsões de técnicos, como V. Ex• anuo
dou, não faltam, o que realmente falta é previsão por p·arte 
do Governo e capacidade de agir no tempo próprio. 

Há quanto tempo se fala na construção contínua, seguida, 
de poços tubulares? Há quanto tempo se fala na necessidade 
de ampliar a irrigação, aproveitando as águas do São Fran-
cisco'? -

PouC() _vale o exe~plo visível de propriedades particu
lares, em plena zona seca, que funcionam razoavelmente man-



Março de 1993 DIÁRIQDO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Quarta-feira 24 2635 

tendo as lavouras e protegendo a produção graças à irrigação. 
Nada disso influi, porque Os Governos, 9 atuaJ como os ante
riores, os governos, de modo geral, tomam apenas as medidas 
de emergência quando a desgraça assola a região. Passada 
a calamidade, cessa a _aterição do Governo. E voltamos à 
mesma solução, aguardando a proteção doS céus. Se os céus 
não m_andam água, a __ seca domina e, de novo, o nordestino 
é obrigado a abandonar a sua_la_voura, a sua casa, a sua região, 
para sofrer mundo afora enquanto pode sobreviver. Porque, 
em realidade,_ ao término _dessas secas, há inuitos que não 
sobrevivem. - - -

Entãu, o que se verifica é que a notória "impropriedade 
das medidas de emergência agrava-se, pela falta das soluções 
permanentes, planejadas, longamente estudadas. E já não 
constituem novidade. Por que não são postas em prática? 
Se .há providências neste sentido no atual Governo, delas 
ainda não tem conheciment9 a população. Eu mesmo delas 
não-tenho notícia. A notícia foí apenas a da decisão do Presi
dente da República de fazer com que recursos chegassem 
à RegiãO Nordeste para as soluções transitórias, neni. ao menos 
urgência se dá à remessa desses recursos. O "nórdestino sofre, 
e a burocracia dorme em Brasfiia. -

A Sudene não recebe o reforço de que necessita, nem 
de natureza institucional, nem de recursos para bem cumpiír 
sua tarefa. 

O Sr. Marco Maciel -Permite-me V._ Ex~ um aparte? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Pois não, nobre Sena
dor Marco Maciel. 

O Sr. Marco ~aciel- Senador Josaphat Marinho, gosta
ria, antes de mais n~da, de dizer que as suas palavras interpre
tam - posso dizer isso com tod~ c_o_nvicção,_ porque é um 
sentimento que recolho aqui, na Casa, e de modo especial 
dos colegas de Ba_o~_d-ª_--:-:. _Jlã_o somente _9 se-ntimento do 
nosso Partido, o_PFL, mas também o sentimento do Senado 
como um todo, mesmo daqUetes Senadores _que não ·são iepre
sentantes de Estad9s da Regi_ão nordestina._ É inacreditável 
que estejamos convivendo, mais uma vez~ cbin a grave SeCa, 
talvez a maior dos últimos 50 .anos - coino dizem os órgãos 
que atuam na Regiã_o -e mais uma vez estejamos constatando 
um t_otal descaso do Setor Público, de mOdo especial do_Setor 
Público F_ederal, com relação a essa questão. Por isso, as 
palavras de V. Ex• são muito apropriadas e, mais do que 
isso, oportunas, porque de alguma forma denunciam o descaso 
com que esta questão vem sendo conduzida. E vou mais além: 
de alguma forma leva-nos a fazer, mais uma vez, ao Go_verno 
Federal, por seu intermédio, por intermédio inclusive do Mi
nistro da Integração Regional- nosso Colega, Senador Ale
xandre Costa, aõ-pt"ópriõ Pres~dente Itamar Franco- o nosso 
apelo no sentido de_ que p~Qvidências urgentes Venham a ser 
adotadas em prol da região. Estamos verificando nó Nordeste 
uma crise sem precedentes, que atiilge não-somente o semi-á
rido, mas também porções litorâneas do próprio teiritório 
do Nordeste. Cidades de grande porte Já- estão cOm dificul
dades de abastecimento de ágU.ã, como é o caso d9 Ceará. 
Sinto que culturas situadas na franja litorânea, coroo a cana
de-açúcar, já estão ~çusando reflt:xos significativos por falta 
de chuvas. Por isso, quero cumprimentar -o ilustre Colega 
pelo excelente pronunciamento que faz, na tarde de hoje, 
e me solidarizar com suas palavras-V. E~ est_áinfeipretando 
o sentimento_d_e __ ooss.çLpartido, o PFL- quando reclama 
providências da administração pública, de modo especial da 

Administração Pública Federal, que não pode ficar indiferente 
aO drama em que vivem os nordestinos, sobretudo os mais 
pobres e mais carentes~ os qUe_ moram -nas -áreas mais distantes 
das grandes decisões nacionais, situadas no semi-árido ou, 
até mesmo, na chamada região mais árida do Nordeste brasi-
leiro. - · · 

O SR. JOSAPHAT MARINHO -Sou-lhe grato, Senador 
Marco Maciel, pela solidariedade. 

Em verdade, não trago novidade ao Plenário, reproduzo, 
variando de expressões, palavras e reclamações aqui já fól:rim
ladas por diferentes representantes de dive:rsos Estados. 

Somos todos comuns no protesto, na reclamação, na ma
nifestação de inconformidade com a situação verificada. A 
cada ano, ou vez por outra, quando a seca sobrevém, somos 
obrigados a ocupar a tribuna para formular os mesmos pro
testos. 

Os Governos ouvem, manifestam simpatia, lamentam 
com os nordestinos a sor~e da Regi;io, mas a partir do dia 
segui~te "tudo continua como dantes no quartel de Abra!J.tes''. 

O Sr. Cid Sabóia de CarvalhO -Permite-me V. Ex~ 
um aparte? 

O SR. JOSAPHA T MARINHO- Ouço V. Ex• com pra
-zer. 

O Sr~ Cid Sa~~a de Carvalho- Senador Josaphat Mari
nho, muito embora V. Ex~ diga que o seu discurso_ é cq~o 
que uma reprodução de outros_ aqui já pronunciados, a verda
de é_que a análise que faz se reveste de grande lógica e de 
grande fundamento na realidade adminiStrativa brasileira. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Muito obrigado a V. 
Ex~ 

O Sr. Cid Sabóia de Caryulho - Sei que o Governo 
Federal, durante todo o sé_culo, ignorou essa questão nordes
tina. A problemática vem mesmo do Império, em que são 
contadas histórias e compromissos de D. P_edro II, jamais 
cumpridos para com a nossa Região. Quero aceptu~r_apenas 
- para não interromper V. E~ - que neste momento a 
seca encontra ut;n qUadro máis desolador, porque se registra 
também no Ceará, por exemplo, inclusive em fottalezal o 
problema atinente à cólera. Tanto assim que o Ministro -da 
Saúde, Jamil Had~ad, nosso ex-Companheiro. deu unia decla
ração à _imprellsa dizendo que as verbas destinadas 3() Nor
deste devem ajudar ali também o combate à cólera, do_en"ça 
que ontem, no Rio de Janeiro, permitiu a identificação de 
mais quatro casos, porque é um problema nacional. Todavia, 
quero crer que V. Ex~ caminha firme nessa crítica que faz. 
As soluções para o Nordeste brasileiro são sempre- baseadas 
em emergências, elas nunca são perenes. Haja vista, por exem• 
pio, que a questão_ da irrigação ainda não está resolvida. Já 
tivemos até um Ministério da Irrigação, mas que não logrou 
alcançar o êxito adequado. Era isso que queria acresCentar 
à fala de V. Ex• 

O SR. JOSAl'HAT MARINHO- O aparte de V. Ex• 
completa o qu_adro. V. Ex~ salie_nta_ com __ nmit~ Oportunidade 
que ·nem o problema da irrigação se completa, não -se com
pleta, nem se completará em prazo breve, precisamente por
que falta o método, o estilo próprio do prosseguimento de 
tais serviços, ou seja, o planejamertto adequado. Se não se 
esta\;lelecem as prioridades, não há como assegurar_ a continui
dade do trabalho. Sobrevêm sempre as medidas de eroergêri
cia, que morrem. também. com a cessac?.o da calamidade. 
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Enquanto isso, a região Nordest_e p_I_"ossegue na sua vida 
instável e precária, se chove, há condições do desdobramento 
regular do trabalho, da colheita dos produtos, do aproveita
mento deles, de sua comercialização, se não chove, a seca 
dizima a produção, a -população entra em dificuldade~ da difi
culdade chega à miséria, da miséria ao êxodo e, muitas vezes, 
como já disse há pouco, â morte. 

E os governos ·contihua"in indiferentes a soluções de pro
fundidade. Ainda há minutos, o nobre Senador Marco Maciel 
lembrava que em grandes cidades do_ País já há falta de água. 

Poderia lembrar que na Bahia, na porta da Capital, na 
cidade de Feira de Santana, as dificuldades se multiplicam. 
É o segundo colégio eleitoral do Estado. É, conto todos sabem, 

uma cidade desenvolvida, mas uma cidade sujeita aos males 
da seca e, por isso niesmo, exposta a inconveniências dessa 
natureza. 

Por efeito da seca prolongada, agrava-se igualmente na 
Bahia, não só na região inteira do Nordeste, mas de modo 
particular numa região como a do sisai, cuja produção está 
praticamente se extinguindo. 

Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, situação dessa natu
reza não pode prosseguir. Não tenho nenhuma relação de 
má vontade com o Governo. - · 

Apesar da demora, ainda estou entre os que esperam 
que as providências anunciadas se convertam em realidade. 
Mas cumpre notar que o jornal a Folha de S: Paulo, na sua 
edição de 21 deste mês, anuncia: INDEFINIÇAO CAUSA PA
RALISIA NO GOVERNO, MINISTROS DESCONFIAM DE 
ASSESSORES NOMEADOS NO GOVERÍIIO.COLLOR E 
NÃO TÊM AUTONOMIA PARA MUDÁ-LOS. Enquanto tal 
ocorre~ o povo sofre. A Região Nordeste passa por graves 
dificuldades. Não é possível que semelhante situação se pro
longue. As medidas se impõem e se impõem com urgência. 
No caso particular do eminente Senhor Presidente Itamar 
Franco~ há a singularidade de que S. Ex• nasceu na Bahia. 
Não deve ser, portanto, insensível aos problemas de sua Re
gião. Se hoje se situa~ e há longos anos~ no Estado de Minas 
Gerais e da comunidade mineira p_a_rticipa, nem ~or. isso Se 
há de admitir que esqueça as suas orige'ns e não_ à b_u!ocracia 
resistente que pratique coni Urgência os atos qUe tem deter
minado. 

zer. 

O Sr. Mauro Benevides- Pennite--me V. Ex• um aparte? 

O SR- JOSAPHAT MARINHO- Ouço V. Ex' com pra-

O Sr. Mauro Bene.-ides-:- Nobre Senador Josaphat Mari
nho, V. Er- realmente, ao focalizar o problema da seca no 
Nordeste, neste exato momento de seu discurso, chama a 
atenção da burocracia e, naturalmente, dos reflexos nocivos 
de uma procrastinação daquelas providências, inclusive as 
anunciadas pelo Presidente da República. Recordo, para co
nhecimento de V. Ex~ e da Casa, que amanhã fará uma semana 
que nos reunimos, com o Presidente Itamar Franco, Governa
dores, os Presidente das duas Casas, Líderes Partidários da 
Câmara e do Senado. Naquela ocasião, o Presidente expres
sava sua vontade polítiCa em atender à emergência e em adotar 
as providências subseqüentes relacionadas com uma solução 
de caráter duradouro, aquilo que Sua Excelência chamou de 
AGENDA NORDESTE ou O REPENSAR DO NORDESTE. 
Cheguei mesmo, na sexta-feira passada, nobre Senador J osa
phat Marinho, a ocupar a tribuna do Senado_Federal e saudar 
o envio a esta Casa da rriedida provisória consubstanciando 

os Cr$4 trilhões já fix3áos, determinados ou estabelecidos 
pelo Presidente Itamar Franco. Ocorre que, até o momento, 
não chegou ainda ao Congresso Nacional essa medida provisó
ria. Os Governadores iniciaram, naturalmente, o comprome
timento de_ recursos com base nesse apoio relativamente ex
pressivo do GoVernO da União, mas até o momento em que 
V. E~ ocupa a tribuna do Senado Federal a medida provisória 
não chegou a· esta Casa. E é niUito bOm que advirtamos, 
a partir de agora, o próprio Presidente da República, Dr. 
Itamar Franco, para que Sua Excelência urgende o envio 
a esta Casa da medida provisória. Acredito que há condições, 
dentro de um cronograma a ser estabelecido pela Mesa -
tendo à frente o nobre Senador Humberto Lucena - , de 
aprovar, no máximo em uma semana, essa medida provisória. 
V. Ex' sabe que o trâmite de admissibilidade e, posterior
mente, de apreciação do mérito será feito numa matéria que 
envolve o interesse nacional, porque são milhões de brasileiros 
que estão padecendo os efeitos dessa calamidade_. Portanto, 
neste aparte de apoio a V. E r transmito um apelo ao próprio 
Presidente_ no sentido de que ~manhã já tenhamos nesta Casa 

- a-m-edida provisória com os quatro tnlhões assegurados para 
atender à emergência da seca. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO - Assinalo a oportu
nidade e a propriedade de seu aparte, nobre Senador Mauro 
Benevides, que tem, sobretudo, a isenção de ser um represen
tante, líder de um dos partidos de sustentação do Governo. 

- Também declarei que não tenho má vontade para com 
o Senhor Presidente da República, mas, em realidade, não 
basta a manifestação de boa intenção do Chefe do Governo. 
É indispensável que sua intenção se conVerta erii atos úteis 
em benefício da região assolada pela seca. 

Se -O Governo não está sendo atendido, se o Presidente 
da República não está sendo respeitado na sua determinação, 
Sua Excelência dispõe de autoridade suficiente para substi~ 
tuições necessárias no tempo própriO. 

A população é que não pode ficar exposta às indecisões, 
às vacilações, aos preconCeitoS OU â -incúria de uma burocracia 
incompetente. É preciso que tal não se prolongue. 

Era o que queria, Sr. Presidente, assinalar, na expectativa 
de que não precise voltar a esta tribuna para tratar do assunto 
porque· seria prejudicial à própria autoridade do Governo. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra, para uma comunicação urgente, ao nobre Líder 
Pedro Simon. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS. Para mna comuni
cação urgente. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, a informação publicada, hoje, pela imprensa 
nacional de que haverá cortes de emergência no Orçamento, 
entre os quais cortes que sacrificariam _o financiamento para 
a agricultura, causou uma grita muito grande, pois estamos 
exatamente no períodQ de custeio da safra. Tendo em vista 
essa mançhete publicada hoje, recebemos a seguinte expli-
cação do Ministério da Fazenda: -

OPERAÇÕES OFICIAIS DE CRÉDITO 

A programação íui~ceira p3:fã o crédito rural é, men-sal
mente, proposta ao Secretário-Executivo do Ministério da 
Fazenda pela Comissão criada pela Portaria Interrninisterial 
n' 243, de 20-3-92, do MAARA e MF (Ministério da Agricul
tura, do _Abastecimento e da Reforma Agrária e Ministério 
-da Fazenda). 
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Essa Comissão é composta pOr representantes da Secre
taria do Tesouro Nacional e da Secretaria de Política Econô
rriica do Minist€ri0 da FaZenda, da Secretaria de Política Agrí
cola e da Companhia Nacional de Abastecimento do Minis
tério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária, 
além do Banco do Brasil. --

Decendialmente, representantes dos_órgãos acima men
cionados reúnem-se para, com base na receita apurada, na 
demanda observada e na programação mensal aprovada pelo 
Secretário-EXecutivo do Ministério da Fazenaa, sUgerir priori
dade no direcionamento dos recursos. __ _ 

Para o corrente mês foi aprOvada a progtãrnação-ab8.ixo, 
cuja execução nos to e 3? decêndios estão demonstrados em 
seguida. -

PROGRAMAÇÃO APROVADA 
(Março/93 
Custeio Agropecuário 
Empréstimos do Governo Federal - EGF 
Aquisiç!!o do Governo Federal - AGF e 

Cr$ MühOes 
. 570.000 
1.000.000 

Estoques Estratêgicos 620.000 
Total 2190.000 

Reparem que foi exatamente essa a quantia verificada 
agora em março. 

Em 22 dias, foi essa a quantia colócada li disposiçl!o pa
ra a safra. Continuo: 

PROGRAMAÇÃO REALIZADA ATÉ O 21' DE<:muo 
Cr$ milhOea 

05/fY3/93 16!U3/93 TOTAL 
Custeio Agropeadrio 120.000 120.000 
EGF 491.015 5()()_000 991.015 
AGF e Estoques Ellratégicos 273.763 273.763 

Total 764.778 620.000 1.384.778 

A liberação de recursos para o 3!> decêndio está prevista 
para u dia 25 próXini.o, estando sua definição condiciOnada 
ao montante dos retornos dos financiamentos. 

Então, Sr. Preside_nte, trago ao conhecimento de V~-Ex•! 
esses números trazidos a esta Casa-:- e hoje esteve no Senado 
o Sr. Ministro da Agricultura -pelo Sr. Ministro da Fazenda, 
para mostrar que, felizmente, as manchetes dando conta de 
que haveria cortes nas verbas necessárias ao financiamento 
da agricultura não correspondem aos números que o Governo 
está apresentando. 

Ouvi aqUi a m.anifesülÇão-do extraordinário companheiro 
Josaphat Marinho. Não há dúvida sobre a importância, o 
significado da seca que assola o Nordeste. É umã. quesulo 
real, concreta. Foi, inclusive, tema de uma tetiriiãó- como 
se referiu o nobre Líder do PM.DB, ilustre Senador Mauro 
Benevides - onde os Governadores do N ardeste e os Minis~ 
tros relacionados com aquelas questões debateram lou,gamen
te essa matéria. 

Ao mesmo tempo, essa matéria fOi frtitõ :de -uma reunião 
extraordinária no Ministério, onde; atra:ves do Ministro Ale
xandre Costa, foi'rena:a exposição, o debate, e surgiu a expec
tativa ~de que algo seja feito a favor -do Nordeste. Não serei 
eu que vireí aqrii -a-·esta tribuna debater a irp.portância, o 
significado e a gravidade dessa questão: -

Nós todos sabemos que ela existe, é antiga e pefiódica, 
e que as soluções, dramaticamente, são as tomadas a cada 
conseqüência da constatação da seca. 

Quero apenas dizer que todas as informações que temos 
são de que o Governo já deu créditos extraordinários, já 
foi levado lá e está em condiçõe_1; de dar novo crédito extraor
dinário, que é o mínimo necessário, mas que é uma resposta 
concreta do Governo com relação ao_ Nordeste. Creio que, 
em relação a esta tese, os assuntos estão encaminhados. Penso 
que o -protesto, não apenas do Senador, mas de todos os 
outros Senadores que têm debatido a matéria, mais do que 
se justifica. Lamentavelmente, discute-se o Nordeste, protes~ 
ta-se sobre o Nordeste, mas se está longe de levar a sério 
as questões profundas, concretas, em termos de equacionar 
esse País. Parece-me que este Gõvetn.o está apresentando 
o mínimo que pode apresentar- que não é favor, mas obriga
ç.ão -, que é o crédito extraordinário que já enviou e o 
outro que está enviando, dirigido ao Nordeste. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Durante o Discurso do Sr: P.edro Simon, o Sr. 
Humberto Lucena, Presidente, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Beni V eras, Suplente 
de Secretário. 

O SR. PRESIDE.NTE (Beni V eras)- Concedo a palavra 
ao nobre Sr. Senador Amir Lando. 

O SR. AMIR LANDO (PMDB .-c- RO. Pronuncia o se
guinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, assomo a tribuna com minha alma transbor
dante de amargura, frustração e desencanto. Todaviã, compe
lido pelos meus compromissos inerentes ao mandato,_ sou obri
gado a falar. Deveria eu talvez inspirar~me no Evangelho 
e fazer como Cristo às portas -de Jerusalém: "Ai de ti, Jerusa
lém!" e chorar. Chorar por ti, meu Brasil, chorar contigo, 
povo brasileiro, sobretudo os trinta milhões_ de inQigentes que 
vivem em situação de miséria absoluta. 

Sei que quaisquer das atitudes seria inútil: falar ou calar. 
No entanto, tenho que manifestar-aquí-algum.as cOnvicções 

-que estão atravessadas na garganta. Porque, Srs. Senadores, 
o· Brasil assistiu, ainda em 1992, a uma profunda e grandiosa 
pregação sobre a éticã. nã Política-.- ~A mocidade brasileira, 
o_povo brasileiro, todos os ·segmentos da população deste 
País vieram às ruas, manifestaram-se através da imprensa, 
manifestaram-se onde puderam, tanto nas capitais como nos 
confins do País, como é a· minha longíqua Amazônia e a minha 
querida Rondônia. 

No entanto, esta pregação parece que se esvai na m.emó
iia. E resultados positivos, poucO- Ou em quilse nada resul
taram. 

Ao falar~se de ética e de cOmbate à corrupção, muitas 
vezes, cria-se mal-estar nos ambjentes que se freqüenta, como 
s_e_falasse de corda em casa de enforcado. 

Sr. Presidente, não precisamos busc_ar em outros_ Poderes 
atos de corrupçã<?_. _ J?_oderia enumerar aqui fatos concretos, 
mas, pela minha conVicção, pela minha forma de ser, um 
plantador de idéias, um semeador de esperanças, preftro ficar 
na mesma pregação que tive oportunidade de acentuar quando 
do relatório da CPI. E, para não ir longe, quero ficar naquilo 
que denominei ''o ciclo orçamentário''. 

Sr. Presidente, Srs. Sçnadores~ se o exemplo não começar 
de cima, se não começar do Pqder Legislativo sobremodo 
-porque é aqui· que estamos-, difícil será exigir do povo 
brasileiro um comportamento étfco, um comportamento mo-
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rai, capaz de dar a este País a sua dimensão de grandeza 
e a sua vocação para potência económica e _sociaL 

Mas vivemos, como sempre tenho dito~ fora da lei. 
Há, hoje, o que se poderia chamar-de um clima de desobe

diência civil. Mas há, no fundo da alma de ca-da um, um 
desejo de retomo à normalidade. 

Cada um dos cidadãos deste País - tenho certeza -
está cansado desse clima de incertezas, de indefinição, que, 
a cada momento, se coloca no horizonte deste País. 

Não adianta mudar Presidente da República, não adíaD.ta 
mudar nada, se não começarmos a mudar nós mesmos. E 
o que se verifica, Sr. Presidente, Srs. Sen30ores, é que, mais 
uma vez, repete-se o que eu denunciava no meu relatório 
como procedimento imoral, sobretudo na _condução da lei 
orçamentária, num processo sempre aberto às pressões, por
que sabemos que esse orçamento se faz ao impulso das emprei
teiras, ao impulso dos interesses que há, no círculo dos recursos 
públicos, um papel preponderante. CrioU-se neste País, não 
um Estado com uma determinada atividade, não um Estado 
absorvedor, como se quer dizer no Leviatã, não, criou-se 
um instrumento de manejo, de controle dos grandes organis
mos que se construíram à sombra do Estado, como as emprei
teiras, como tantos outros empreendimentos que exercem um 
poder efetívo na con"dução dos negócios do Estado. 

O sr . .Josapbat Marinho- Permite-me V. Ex• um &parte? 

O SR. AMIR LANDO- Com muito prazer, nobre Sena
dor. 

O SR. Josaphat Marinho - Eu queria ãpenas- qu-e -me
permitisse fazer uma observação. Estou de acordo, no geral, 
com as observações de V. Ex• Atente, porém, nobre Senador, 
que o que ocorre no Brasil não é tanto a desobediência civil, 
mas a resistência popular à injustiça- e l incapacidade dos 
governos. 

O SR_ AMIR LANDO- Nobre Senador Josaphat Mari
nho, acolho a observação d~ V. E~, que dá, talvez, uma 
definição mais clara a esse estado de coisas. É uma quest3.o 
epistemológiCa, devo dizer, mas concordo com V. E~. porque 
essa desobediência não surge da revolta nem de uma posição 
generalizada de desordem. Não. Surge ta. vez maiS carn_o reSis
tência, como desobediência deliberada. 

Agradeço o aparte de V. Ex~ e devo dizer que essa postura 
até certo ponto imoral, esse descaso que se tem para com 
a Constituição, constai1temeilfe violentada, ocorre quer por 
atas praticados no próprio Poder Legislativo, quer pelas medi· 
das provisórias que percorrem o mesmo caminho das 148, 
que em determinado momento analisei nesta tribuna, e que 
apresentavam eivas de inconstitucionalidade. Não se respeita 
uma Constituição que foi feita eXatamente - ri~O--quero 
discutir o seu mérito- para se~ respeitada, ag_enas isso. Tra
ta-se de uma ConstítU1Çíó...::.... Cidadâ, -oomo--ãfirffiaVa_o _nosso 
inesquecível Ulysses (Juimarães, e, não obstante, não se qUer 
ter na visão, que é a· do consenso, o reSpeito por aquilo que 
está gravado de forma inequívoca, que não se pode modificar 
por emendas, quando a própria ConstituiÇão veda emendas 
naquele núcleo inatingfv~l_ d? ConstituiÇão. Se quiSei-lii.os mo
dificar a Constituição em profUrididade,_além daquilo que 
está expressamente limitado no seu texto, é preciso convocar 
novamente uma Constituinte. · 

No entanto, Sr. Presidente, é preciso ter consciência clara 
de que esse exemplo deve começar no Congresso Nacional. 

Falava eu, então, que é preciso retomarmos o momento 
de grandiosidade, de comunhão nacional, que foi o momento 
-dó impeachment, quand() _o P~ís reencontrou-se com o seu 

_ de~tino e; Sobretudo, a Nação andou de mãos dadas com 
este Parlamento. Mas o que presidia o fundo de todo o movi
mento era, efetivamente, a ética na política. Essa ética, confor
me Max Weber afirma, é a ética da responsabilidade e da 
conviCção: 

Precisamos levar a fundo a verdade de q!le, acima de 
tUdo, temos responsabilidade para com este País. O nosso 
discurso não pode ser uma mensagem abstrata que se endereça 
exclusivamente ao Poder Executivo, se não fizermos um exa
me de con~ciéncia e colocarmos em prática essa ética no Con-
gresso. _ _ _ 

Ou este Parlamento age dentro das suas atribuições fun
cionais, exercendo a soberania popular que lhe é própria; 

-- ou-ele renuncia a _si mesmo para ser um espectro da represen-
- tação popular. -

OU este Parlamento, convictO das suas responsabilidades, 
age de forma harmónica e independente, ou ele estará sempre 
submisso à pressão irresistível do Poder Executivo. Mas para 
isso é preciso ir mais fundo. 

Assistimos, a cada ano, a· repetiçao do que chamei, no 
rela~ório da CPI, de "o ciclo orçamentário", que começa pelo 
Plano Plurianual, pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e pela 
Lei de Orçamento Anual. Essas pressões, esses lobbies que 
se exercem, vulneram os princípios tanto do PPA como da 
LDO, e_ o que nós assistimos é que uns são aquinhoados 
de forma expressivamente- vantajosa, enquanto outros são tra
tados de forma a prejudicar os interesses dos seus represen
tados. 

Ou restaura-se a moralidade, ou locupletação geral! 
Não admito mais essa hipocrisia de aqui fazermos de 

conta que tudo vai bem e que uns têm o direito de levar 
os seus pleitos gordos e recheados de vantagens, enquanto 
outros, que representam um povo como o meu pOvo de Ron
dônia. são tratados de forma diferenciada e injusta porque 
não se obse_.rva o mínimo de eqüidade. Acredito na ética e 
prefiro a primeira regra: a restauração da moralidade. 

Sr. Presidente, do modo como vão as coisas, o orçamento 
passa a ser um fórum de debate das empreiteiras, das preSta
doras de serviço ao Estado, daqueles que realmente têm inte
resses nas verbas públicas. Os interesses do povo, dos estados; 
os problemas do Norte e Nordeste, das periferias das grandes 
cidades, são esquecídos, porque há muito não se vê no Brasil 
um programa de Governo que realmente considere os aspectos 
regionais, apare os desequilíbrios das regiões tão diferencia
das, tão heterogéneas, que precisam de um poder com equilí
brio para fazer' uma partilha justa dos recursos arrecadados. 

O Sr. Josaphat"Maririho- PermÍÚ~-:me V. Ex~ um apart~? 

O SR- AMIR LANDO- Com muito prazer. 

O Sr. Josapbat Marioho -Nobre Senador, V. Ex• fere 
um ponto fundamental quando alude à falta de programa, 
de plano de governo. No dia que o Congresso exigir dos 
governos um plano de ação e _for solidário com o mesmo 
e não com a vontade dos governantes, estará assegurada essa 
autonomia institucional a que V. Ex~, com a tanta propriedade, 
ref~re-se._ Porque no 4ia em que houver um plano, haverá 
a delimitação do campo de ação do Governo. O pJano estabe
lece as prioridades. Isso s.igníficá que o COngresso não estará 
dando apoio incondicional ou ilimitado a nenhum Governo, 

-~ - . 
~=-~-------~-
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mas, sini, a determinadas diretrizes também fixadas em lei, 
Ai, estabelecer-seà o justo equilíbrio entre o Poder Executivo 
e o Poder Legislativo, 

O SR. AMIR LANDO - Com toda a propriedade, o 
escólio de V. Ex", mais uma vez, submete-nos a uma reflexão 
correta dessa temática. 

Se não houver efetivamente um plano de governo que 
presida as ações do Estado, ficaremos todos submi~sos às 
vontades, às paixões e até aOS eXageros da perversão da vonta
de dos governantes. Não é possível, Sr. Presidente, conti
nuarmos com esse quadro. Não é possível falarmos em fome 
e miséria do povo brasileiro quando ninguém move uma palha 
no sentido de mudar concretamente essa realidade. 

O povo brasileiro quer mudança. O povo brasileiro de
monstrou nas ruas que queria mudar o presidente para melho
rar as suas condições de vida. O povo brasileiro quer ação. 

Não se pode, repito, falar num programa de fome quando 
não se cuida sequer da merenda escolar:. essencial à vida das 
crianças brasileiras mais carentes, que não têm o que comer 
em casa e têm que satisfazer a sua fome na escola. 

Temos que pensar em questões concretas. Infelizmente, 
ao Poder Legislativo apCnas cabe a ordenação_ das palavras, 
mas, sobretudo, ao Poder Executivo cabem as ações_concretas. 
Tenho certeza de que o Governo Itamar Franco fará um esfor
ço para passar das idéias à ação, porque só a ação é capaz 
de mo de lar a face da desorganização nacional; só a ação con
creta, efetiva, decidida, imediata. Nãç é a ação remetida para 
o futuro, sine die, que vai resolver as quest6es. Ação é ato. 
O verbo é ação. É exatamente essa atitude de tomar a decisão 
correta e fazer acompanhamento- não basta sequer declarar 
uma decisão, é precisO seguir os passos no seu acompanha
mento. 

Sr. Presidente, estou realmente perplexo e vejo que é 
difícil mudar a realidade. A frustração, muitas vezes, nada 
mais é do que a verdade colhida prematuramente. Acreditei, 
de fato, neste País quando vi a capacidade do povo brasileiro, 
que queria ter o destino nas suas mãos, _mudar o Presidente, 
buscar, enfim, dias melhores. Essa mesma população está, 
hoje, perplexa como eu, e, a cada dia que passa, a esperança 
desaparece~ a cada dia que passa ela vai desacreditando das 
instituições naciónâls. Este Parlamento, que hoje é enxova
lhado na campanha presidencialista, deu ao País e ao mundo 
um exemplo de dignidade em todo o processo do impeachment 
que, inclusive, começa pela Comissão Parlame{ltar de Inqué
rito, onde tive oportunidade de elaborar o_relatório e estabe
lecer aqui algumas recomendações para que se pudesse mudar 
o País. Não adianta tirar o Esquema PC se os esquemas de 
corrupção permanece_m ativos e atuantes. NãQ ad~anta, Sr. 
Presidente e Srs. senadores, falar-se em ética, quando a práti
ca, mesmo dentro deste Congresso ~acional, nem sempre 
condiz com a moral e os bons costumes. Ess~ é. a qu~s_tãol 
Não se pode tolerar a incoerência entre a.- palavra e a ação. 
É preciso buscar e_ssa harmonia, porque ela representa a doa
ção verdadeira; a verdade como identidade entre a idéia e 
coisa em si; essa verdade como uma identidade entre os propó
sitos e os atos, entre a palavra e a ação; e dizer como o 
velho Marx: ''Darer às minhas palavras a força _da ação. E, 
então, como os deuses, virei ruir esse pigmeu-gigante, virei 
ruir esse estado -de coisas", adverso ao povo trabalhador da 
sua época, na Inglaterra. Essa é um.a .. atitude que realmente 

exige de todos nÓs um momento de reflexão. É essa reflexão 
que Queremos. porque sabemos, como dizia Aristóteles: "as 
-armas que a natureza dá'ao homem são a prudência e a virtu
de". Sem virtude ele é um ímpío e o mais feroz de todos 
os seres vivos. 

O homem tem essa capacidade para o mal, essa capaci
dade para destruir as esperanças, para destruir o bem-estar 
quando não está munido da virtude; e a política é uma ação 
virtuosa, voltada para o bem comum. Se não levarmos às 
últimas conseqüências essas verdades, esses ensinamentos que 
atravessam os séculos incólumes, não poderemos. de maneira 
nenhuma, mudar a realidade: e entregaremos para os nossos 
filhos um país, talvez, pior do que aquele que recebemos 
dos nossos pais e avós. 

Essa é uma condição mínima de postura política, de postu
ra ética para se mudar a face deste País. E o povo quer isso, 
o povo está exigindo. 

Infelizmente, Sr. Presidente e Srs. Senadores, ainda esta
mos aqui a dar maus exemplos, como é o caso que vem ocor
rendo agora na lei orçamentária. E para não citar nomes 
- mas citarei se necessário, pois aqui tenho o relatório -
, quãndo se proclamou que ao menos se respeitaria um certo 
nível de eqüidade na distribuição das verbas, segundo regras, 
evidentemente, diretamente proporcionaiS à densidade demo
gráfica de cada Estado e inversamente proporcionais à renda 
per caplta, isso não foi seguido em momento algum. A Lei 
de Diretrizes e Bases Orçamentárias, mais uma vez, foi ·uma 
lei vazia, inútil, imprópria e, sobretudo, desrespeitada. Legis
la-se demais aqui neste Parlamento. 

A Lei Orçamentária é uma ficção, elaborada par~ enganar 
os tolos, porque ninguém a respeita. Ninguém respeita nada 
neste Pafs. Isso é lamentáveL Muitas vezes é necessário resis
tir. Concordo com a tese da resistência justa. Entretanto, 
muitas vezes, ·aqueles que poderiam e deveriam respeitar as 
leis, porque as fizeram, nem esses sequer as respeitam. 

Sr. Presidente, vou citar um número, para comparação: 
determinado representante de um Estado teve consignada -
agora, quando se falou em eqüidade, em respeito a essas 
normas - uma quantia de 863 milhões, enquanto outro de 
um Estado não dos maiores deste País teve _em torno de 8 
milhões - evidente que são 8 milhões de cruzeiros. Onde 
está o critério de eqüidade? Onde está o critéfíõ de justiça? 
Como se quer Talar em justiça social, em dividir a riqueza, 
para satisfazer a necessidade dos mais carentes, quando aqui 
dentro se dá o exemplo de vantagem pessoal? Como podere
mos exigir moralidade do povo brasileiro, quando a imorali
dade campeia aqui dentro das quadra::; restritas do Parlamento 
·nacional? São esses aspe"ctos que eu talvez não devesse falar; 
deveria ser alguém que respeita os bons costumes e manter-se 
calado. 

Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, diante de tanta 
ignomínia o meu silêncio foi impotente e tiVé que vir a esta 
tribuna para declarar a minha voz impotente, porque nada 
vai mudar; nada, absolutamente nada acontecerá de diferente 
do que vem acontecendo,- do que se repete ao longo dos 
anos. Mas é preciso resistir, talvez como um novo Prometeu; 
é preciso resistir à vontade maligna dos deuses que se escon
dem neste Parlamento; e eu resisto, Sr. Presidente, em nome 
da ve:rdade, em nome da justiça, em nome, enfim, da ética 
na política, daquilo que se transfofmou num grande momento 
d~ purgação salva<;Jora deste País, naquilo que foi todo o pro
cesso do impeachment, naquilo que está vivo no coração do 
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povo brasileiro, do povo que chorã por este País, como chorei. 
Tenho certeza que nada vai acontecer de diferente. 

Muito obrigado, Sr. Preside-nte. -

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Concedo a paiavra 
ao nobre Senador Jutahy Magalhães. - ----

O SR. JUT AHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)....:.._ sr~-Pi-e~idente, 
Srs. Senadores, o qU.é me üaz a esta tribuna é que eu poderia 
chamar, praticamente; de uma questão de honra. 

Há alguns dias, conversando com um amigo, ele dizia 
que o ferimento da honorabilidade, da dignidade de unia pes
soa pode-se comparar com um traveSSeiro- de penas, qiie, 
quando se rompe, o vento leva as penas e as espalha. Depois, 
quando se busca recomp-or o travesseiro, buscando as penas 
pelo chão, muitas vezes, quase sempre. -e-semtire;-poderia 
dizer, várias dessas penas estão perdidas. O mesmo ocorre 
com a dignidade humana, a honra das pessoas. Quando ela 
é ferida, o desmentido, muitas vezes, não é ouvido, nem lido 
pelas pessoas que tomar~ conhecimento da acusação que, 
quando é injusta, faz com que as pessoas devam pensar e 
refletir sobre ela. 

Ao contrário do que alguns devem estar pensando, não 
venho tratar de questão da Bahia, de ofensas do Governador 
António Carlos Magalhães, nem de nenhum ofendido baiano. 
Venho tratar de um caso aqui do Senado Federal, Sr. Presi
dente e Srs. Senadores. E é naquela espécie de compulsão 
pessoal que quando vejo uma pessoa conhecida, que considero 
respeitável, ser atingida em sua dignidade, tenhg a compulsão 
de falar. para protestar. 

Por isso, Sr. Presidente, é que trago aqui, pilfa o conheci-
mento do Senado Federal, este pronunciamento. __ _ 

Fui surpreendido, dia 19 de março passado, por notícia 
veiculada na imprensa, acusando o Diretor-Executivo do Cen
tro Gráfico do Senado Federal, Dr. Agaciel da Silva_ Maia, 
de envolvimento em esquema de corrupção~ caracterizado 
pela aplicação irregular de dinheiro público no mercado finan
ceiro. Logo depois, no dia 21, nova investida contra o Dr. 
Agaciel, desta vez por editorial de importante órgão notiCioso, 
intitulado "Arte de Furtar". 

Conhecendo o Dr. Ag~ciel como _conheçO, uma vez qu~
ele assumiu a Diretoria ExecutiVa dO CEGRAF durante minha 
gestão como 19 Secretário, em 1987, e foi mantido no cal-go 
até hoje, graças à direção dinâmica que irriprimiu àquele óÍ'gão 
e à probidade que sempre caracterizou sua atuação, fiz questão 
de verificar a origem_ e a ve_racidade das deQúncias apresen
tadas. E fiquei estarrecido com a forma pela qual o assunto 
foi tratado, não só por um jornal de cfedibilid~de, como por 
algumas instâncias administrativas do Senado_ Federal. 

O Sr. Lourlval Baptista - Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Com todo prazer, 
ouço V. Ex\ Senador Lourival Baptista. - -- ~-----

0 Sr. Lourival BaPtista- Felicito V. Ex~ por este pronun
ciamento. Estava em Aracaju, no último sábado, quando li, 
num jornal local, notícia referente a esse assullto. Estou de 
pleno acordo com V. Ex\ porque estou nesta Casa há 22 
anos, conheço também o Dr. Agaciel da Silva Maia e dele 
tenho a melhor impressão. É homem honesto, honrado e 
que, na direção ~ Gráfica, tem trabalhado em benefício de 
todos nós, do Senado, orientando as publicações. Isso é uma 
grande injustiça. Mas V. Ex~, que foi }9 Secretário, e eu, .. 

que já pertenci a quatro Mesas desta Casa, sabemos do traba
lho que o Dr. Agaciel da Silva Maia preSta àquele órgão 
do Senado Federal. Felicito V. Ex\ eminente Senador Jutah:Y 
Magalhães, por este pronunciamen~o, que diz a verdade dos 
fatos. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agradeço a V. Ex•, 
Senador Lourival Baptista. Ouvimos aqui o pronunciamento 
emocionado do Senador Amir Lando sobre ética, e o que 
considero uma das pri!lcipais manifestaçõe~ 9€: ética é o respei
to à dignidade das pessoas. Penso que não podemos acatar 
quando tomamos conhecimento de fatos e de denúncias desse 
tipo; não podemos ficar calados. Sei que é muito fáCil uma 
pessoa dizer que determinado assunto não lhe diz respeito. 
Então, por que vou falar? Há os que chegam a pensar que 
não se deveria falar sobre isso, para se evitar que se comente 
o assunto. Não! Acho que temos que falar. 

O Sr. Darcy Ribeiro -Peço licença, Senador Jutahy 
Magalhães, para um aparte. -

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Ouço V. Ex• com 
todo prazer, Senador Darcy Ribeiro. 

O Sr. Darcy Ribeiro - Senadores antigos, Senadores 
usuários da Gráfica deram o seu testemunho. Quero dar o 
tes~emunho de um novo Senador, que entrou agora, na leva 
mais nova. A Gráfica do Senado é uma organização extraor
dinária, pela atenção que dá aos Senadores, pela qualidade 
-que pode alcançar. Quando os Senadores estão presentes e 
ajudam, é realmente extraordinária. Estou muito satisfeito, 
porque não supunha que o Senado estivesse armado de um 
ir:tstrumento t_ão importante e tão eficiente. Tenho o Sr. Aga
ciel na mais alta conta, e saúdo o ilustre Senador por estar 
aqui defendendo-o d_e um tipo de acusação que não poderia 
surgir na imprensa sem ter sido perfeitamente verificada~ Isso 
é um maldizer, é um tipo de procedimento que não pode 
ter nenhuma ~olhida nesta Çasa. Muito obrigado. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agradeço a V. Ex•, 
Senador Darcy Ribeiro, porque, com a autoridade que tem, 
V.-"EX" dá um testemunho favorável a essa pessoa que está 
sendo atingida na sua dignidade. 

O Sr. Mauro Benevides -Permite-me V. Ex~ um aparte, 
nobre Senador Jut~hy Ma~alhães? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Ouço V. Ex• com 
muito prazer, nobre Senador Mauro Benevides. 

__ O Sr. Mauro BeÕ.evides- Nobre Senador Jutahy Maga
lhães, estava ainda em meu gabinete quando V. Ex~ iniciava 
o seu proriunciamento, com considerações genéricas sobre 
o que representa a amargura de qualquer cidadão diante de 
críticas.injustas que lhe possam ser assacadas. Não identifi
quei, no primeiro momento, o objetivo das suas considera

-ções, bem amplas e abrangentes, mas que se ajustariam, certa
mente, àqueles que, na mesma posição da pesSoa mencionada, 
no caso o Dr. Agaciel, poderiam também receber a manifes
tação da mesma forma, com a mesma intençãO, sobretudo 
porque V. Ex~_ buscã., na sua intervenção da tribuna, algo 
que possa representar reconhecimento de méritos :Piãtic3ine0-
te descaracterizados por acusações infundadas. O meu aparte, 
neste instante, quando V. Ex~ já identifica o objetivO precis'o 
da _sua presença na tribuna - que é enaltecer a figura de 
um dos servidores mais dedicados desta Casa, o Dr. Agaciei 
Maia, .cOm quem cOntei na minha equipe de trabalho durante 
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o período em que estive na Presidência do Senado - , tem 
o intl.iftb de oferecer, embora o fato m_aJsinado registrado 
na imprensa tenha ocorrido em período anterior à minha. a_dmi
nistração, o meu testemunho da correção, da postura absoluta
mente honesta e criteriosa com que atuou ó Dr. Agaciel da 
Silva Maiã durante os dois anos em que estive na Presidência 
da Casa. E não teria sCiltiQo que, ao focalizar V. Ex~ a atuação 
daquele servidor, eu não viesse a plenário oferecer, também, 
o meu testemunho da sua competência e~ sobretudo, da sua 
lealdade e do seu interesse em servir aQ CEGRAF:_~_ao próprio 
Senado'Federal. Eu diria que-durante todo o periodo do im
peachment do Presidente Fernando Collor, o desempenho 
da Gráfica foi elogiado por gregos_ e troianos. Aliás, todos 
os setores da Casa fundánaram de forma verdadeiramente 
admirável. As comissões, a Taquigrafia,· a Secretaria~Geral, 
enfun, o Senado deu realmente uma demonstração inequívoca 
da equipe extraordinária que conseguiu reunir. Mas no que 
tange ao CEGRAF, isso foi sempre objetó de profunda admi
ração, inclusive do Presidente dO Supremo Tribunal Federal, 
que funcionou como juiZ processante, o Ministro Sydney_ San
ches. Em nenhum momento S. Ex' regateou aplausos à atua
ção do CEGRAF, que, dirigido exemplarmente pelo Dr. Aga
ciel, possibilitou que cumpríssemos os prazoS conStitucionais~ 
regimentais da Lei n" 1.079. Enfim, foi uma _d_emonstração 
muita positiva da capacidade daquela ·equipe hàrmoniOSa e, 
sobretudo, de quem a dirige, no caso-o Dr. Agaciel da Silva 
Maia. Era o testemunho, nobre Senador Jutahy Magalhaes, 
que me sentia no dexer de tornar público neste iristante, quan
do V. Ex~ se repórtã. àqu-ela notícia, divulgada por um grande 
nsa brasileira, que alcançou esse DiretOr, que comanda um 
dos setores vitais desta Casa, o CEGRAF. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agradeço o aparte, 
nobre Senador. Y. Ex~ tem autoridade, por ter sido Presidente 
desta Casa até há poucos dias e convivido, durante dois anos, 
com o Sr. Agaciel como Diretor do CEGRAF. 

V. Ex~ sabe que não podemos tratar apenas da eficiência 
técnica do Sr. Agaciel como Diretor, mã.s que devemos falar 
da correção moral com que sempre nos atendeu. Como vou 
dizer mais adiante em meu pronunciamento, nos cinco anos 
em que está no CEGRAF, não há um pedi~o, de qualquer 
empresa, nas concorrências e licitações, para examinar a con
corrência. -Todas são aceitas na íntegra, pela correção com 
que são feitas. . _ . 

E V. Ex~ verá que, e-m um minuto, poderemos liquidar 
com o assunto que dá margem a essas acusações. Quando 
uma pessoa age com correção, é fácil desfazer qualquer acusa
ção que lhe seja imputada. No caso, não é nem acusação, 
é apenas um boato~ irifelizmente, sobre o qual também vou 
me pronunciar. 

O Sr. Rachid Saldanha Derzi - V. Ex~ me concede-Um 
aparte? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES.,..- Com prazer, Senador 
Rachid Saldanha Derzi. V. Ex~ também já fez parte de várias 
Mesas aqui e conhece o trabalho que vem sendo executado 
pelo Sr. Agaciel. 

O Sr. Rachid Saldanha Derzi- Congratulo-me com V. 
EX" e o felicito pela atitude de vir em de"íesa de um J)o~em 
extraordinário, de um homem que merece nosso respeito, 
nossa admiração. Agaciel Maia iniciou seu fiã.balbo n_a Gráfica 
com V. Ex~ que o conhece muito bem e vem aCOmpanhando 
~ atuação dele desde àquela época. Todos os PresidenteS deSta 

casa confirmaram o Sr. Agaciel Maia no cargo de Diretor 
do CEGRAF tom os maiores- elogios e insistência para que 
ele_ continuasse eni sua função. Mas está-se percebendo que 
isso é um movimento entre funcionáriOs, natUralmente movi
dos pelo ciúme, pela inveja, devido à projeção alcançada por. 
esse extraordinário funcionário. Agaciel Maia está sé proje
tando e merecendo o respeito do todo o Senado F~deral ----:: 
de funciOnários e de Senadores. eor isso ele está incomodando 
alguém. Aí, começam as· intrigas. Levaram· <f boato a um 
repórter, possivelmente irresponsáVel, sem verificar a veraci
dade das acusações, e lançaram a pecha sobre um homem 
honrado, um homem que merece .o nosso respeito, a nossa 
admiração e a de todo o Senado Federal. V. Ex~ faz bem 
erri tr~zer esse- problema aqui para-o plenário do Senado, 
dando o testemunho- da ação de Agaciel Maia, da sua honra
dez, da limpidez de trabalho e da projeção alcançada pela 
Gráfica do Senado, a nível nacional, pela qualidade dos servi
ços que prestou à Constituinte _e a todas as comis_sº~~ de 
inquérito desta Casa. Os serviços que s.s~ apresentou são 
admiráveis. Trata-se de um homem de bravura, de fibra, um 
homem que trabalha, que tem responsabilidade. um homem 
que, realmente, merece a nossa admiração. Congratulo-me 
Com V. Ex~. por esse pronunciamento e congratulo-me com 
Agaciel Maia por ter conduzido a Gráfica do Senado com 
3 niesma eficiência· durante cinco-anóS. Muito-obrigado, nobre 
senador Jutahy Magalhães, por esse aparte que me concedeu. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sou eu que agradeço, 
Senador Saldanha Derzi, pelo aparte de V. Ex~ e o seu_teste
munho, quando se manifesta a respeito dessa questão que 
considero séria e triste. Como V. EX:" mesmo- dísse, trata-se 
de uma grande coincidência esses fatos surgirem no momento 
em qUe se fala em substituições, talvez promoções. Trata-se 
de uma coincidência muito desagradável ocorrer uma denún
cia dessas exatamente neste .momento. 

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

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Concedo o aparte 
a V. Ex• 

O Sr.~Cid Sabóia de Carvalho_- Senador Jutahy Maga
lhães, de princípio, desejo parabenizar V. Ex~ pela posição 
_que toma em defesa _d_e um funcionário tão destacado e de 
tanta importância para o Senado Federal. Quero dizer que, 
também como V. Ex~, acho mais do que estranho que essas 
imputações de fatos antigos surjam exatamente agora quando 
se cogitou o nome do Sr. Agaciel Maia para ocupar a Diretoria
Geral do Senado. A calúnia continua sendo um grande instru
mento. A calúnia, a difamação, a injúria são instrumentos 
formidáveis, principalmente quando se disputa algum cargo. 
Quero dizer a V. Ex~ que acompanho o trabalho do Sr. Agaciel 
da Silva Maia à frente da nossa Gráfica e sei que ele está 
credenciado para, depois de tantos anos no CEGRAF, alcan
çar um posto maior e dar uma contribuição ainda mais sensível, 
mais importante e mais marcante ao SenadQ Federal. Confesso 
que, quando soube que o Sr. Agaciel poderia deixar a Gráfica, 
fiquei triste", tal é o atendimento que ele defere aos nossos 
gabinetes. a todos os setores do Senado, às comissões de 
inquérito -e às comissões técnicas, 'assínt como Ioi rn.uito efi
ciente o atendimento dispensado à Assembléia Nacional Cons
tituinte. Tudo é notávell Eu fiqUé:iCoril medo que perdêssemos 
o Agaciel dessa função e ele fosse para outra função mais 
burocrática. O meu J.illioe. temer~ :quaD.dõ se anunciou que 
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ele poderia ir para a DiretoriaRGeral do Senado, era exata
mente o temor de perdê-lo à frente do Centro Gráfíco do 
Sanado Federal. Quero dizer que hoje no Brasil a Gráfica 
do Senado é algo muito importante pa-ra a cultura nacional, 
é algo muito importante para a técnica gráfica brasileira, é 
algo muito importante para a divulgação do Poder Legislatjvo. 
Os livros são bem cuidados, são bem confeccionados; a Gráfica 
alcança um momento_ extraordinário em seu progresso, em 
sua condição técnica~ Tudo está excelente" na GráfiCa. Esse 
homem, no entanto, merece dar um passo a mais em sua 
vida funcional. :é um direito dele, muito embOra nós, apegados 
à eficiência do Sr. Agaciel na Gráfica, temamos que ele deixe 
aquele posto por um maior e alguém não o repita com a 
mesma eficiência. Nunca conheci nada de irregular praticado 
pelo Sr. Agaciel Maia. Pelo contrário, ele é um homem ben
quisto em todos os gabinetes e goza de magnífica fama entre 
todos os Senadores. Não sabemos de nada que lhe -desabóne 
a conduta, a honra e a _dignidade. V. Ex•, Senador Jutahy 
Magalhães, faz um discurso que _qualquer um dos oitenta e 
um Senadores gostaria de fazer. Atualmente,_ a moda brasi
leira é injuriar, caluniar e difamar quem procede corretamente 
para que não haja o passo seguinte. Podemos eD.tender- que 
essa defesa é mais que necessária, até mesnio para que se 
abandone esse péssimo costume de divulgar aquilo que não 
está devidamente provado. Apóio todas as palavras de V. 
Er Gosta-ria de ter dado todos os apartes que foram aqui 
expendidos, porque, na verdade, manifesto pela pessoa defen
dida o maior apreço e a maiót consideração. Muito obrigado 
pelo aparte que me concedeu. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Nobre Senador Cid 
Sabóia de Carvalho, V. EX• vem -se somar àqueles Senadores 
que já manifestaram o seu apreço ao Sr. Agacíel. Veja V. 
Ex"" a espontaneidade dessa manifestação: ao contrário do 
que muitas vezes pOde até ocorrer, não conversei com nenhum 
Senador sobre este pronunciamento; portanto, não pedi a 
presença de ninguém, nem tampouco pedi apoio às minhas 
palavras. Espontaneamente, vejõ que os SenadOres aqui pre
sentes se manifestaram e deram o seu testemunho. Acredito 
que essas_ manifestaÇóes seriam suficientes. Porém, mais do 
que isso, no meu pronunciamento procurarei Inóstrar os fatos, 
o que ocorreu e como surgiu a denúncia. 

Além disso, Srs. Senadores, devo registrar algo que me 
causou estranheza e que não conhecia no Senado Federal: 
não sabia que aqui fíD.hamoS SNI, e SNI daquele que muitos 
não querem nem se lembrar como funcionava. E nós temos 
aqui no Sitlãdo um SNI ou, pelo menos, alguém pensa que 
tem os poderes do SNI. Isso não pode existir aqui- dentro. 
Como surgiu ISSO?- -- · · 

Esse tipo de boato é uma coisa que deixa aqueles que 
gostam desta Casa; -aqUeles que apreciam o convívio desta 
Casa - seja o convívio eiltre Senadores ou entre esteS e 
funCiolláifóS-::...... muito resseritidos pela maneira incorreta como 
se agiu nesse caso. 

Temos, aqui, pesSoáS ugaaas ao setor de segurança que 
pensam que podem fiscalizar os atos dos outros, aceitando 
denúncias infundadas que levam ao conhecimento da imprensa 
antes de ouvir qualquer pessoa a respeito do assunto. Essas 
notícias não surgiram na imprensa através do trabalho do 
repórter, que é o de buscar a informação, mas Siiri -com a 
entrega de um documento que nada tem de concreto, visando 
somente prejudicar a pessoa do acusado. 

Isso não pode ocOrrer no Senado Federal. Não é possível 
convive_rmos com tais fatos nesta Casa. 

Por isso, Srs. Senadores, agradeço as manifestações de 
V. Ex~s. Estava fazendo este pronunciamento por escrito para 
não dizer nada além daquilo que queria dizer, mas, com os 
apartes de V. Ex•s, falarei qe imprqviso. 

O Senador Nelson Carneiro disse-me que, com oitenta 
anos, tem direito de dizer o que quer; eu, desde que passei 
dos sessenta, já estou com esse direito e posso dizer __ o que 
penso. 

O Sr. Nelson Carneiro- _V.Ex~ concede-me um apã.rte, 
nobre Senador? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Com prazer, Senador 
Nelson rameiro. 

O Sr. Nelson Carneiro - Nobre Senador, estava no gabi
nete e ouvi que V .Ex• se referia ao Dr. Agaciel. Venho dizer 
a V .Ex• que, durante os dois anos que presidi esta Casa, 
S.S• foi o Diretor do CEGRAF e deixou, durante aquele 
período, uma tradição de homem honesto, trabalhador e cor
reto. De modo que este é o depoimento que gostaria de ver 
incorporado ao discurso de V .Ex•. 

O SR,JU'r AHY MAGALHÃES. Senador Nelson Carnei
ro, V.Ex~ vem somar o seu depoimento ao do Senador Mauro 
Benevides. Então, foram duas gestões pelas quais o Dr. Aga
ciel atrave_ssou como Diretor,_ o qUe ocorreu também quãndo 
fui ~ Secretário, em que o PféSfdente da Mesa era o atual 
Presidente, Senador Humberto Lucena. 

Veja V.Ex~ que os Presidentes foram saindo, e ele contiM 
nuou no exercício da sua função. Por_que ele continuou? 
A pedido de algum Senador? Ou--põi- Que aquele que assumia 
a Presidência, aquele que assumia a 1• Secretaria queria buscar 
o mais eficiente Diretor do CEGRAF que tivemos nos últimos 
tempos e mantê-lo à frente desse serviço, que é exemplar? 

O CEGRAF, o PRODASEN e outros órgãos do Senado 
são responsáveis pelo êxito da Constituinte. Se não existissem 
esses serviços, teria havido uma demora muito maior. Durante 
O processo de impeacbment e de tantos outrqs, _Quand_o preci_
saffioS que- aigO fosse iffipresso em vinte e q\râtro hoias, o 
pessoal do CEGRAF dobrou o horário de serviço e fez o 
trabalho que tinha de fazer, em virtude do exemplo dado 
pelo Diretor. por seus auxiliares e pelo corpo funcional. 

Muítas vezes só ouvimos falar de_ "trem da alegria" do 
CEGRAF, que não é um "trem da alegria", mas um conjunto 
de trabalhadores que, com dedicação e amor, exercem sua 
função, construindo essa obra que aí está. CEGRAF não 
é "trem da alegria" nenhum. Esquecem de dizer que, desde 
àquela época, não se fez mais nenhuma nomeação no CE
GRAF; que, aqui no senadO; s6 se faz nomeação de pessoas 
que se submeteram a concurso. Mas isto esquecem de dizer 
e, então, fica sempre a marca: utrem da alegria". Não é assim! 
Vamos tratar seriamente dos problemas ... 

_Q Sr. Cbagas Rodrigues- Permite V.Ex• um aparte, 
Senador Jutahy? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Pois não; 
O Sr. Chagas Rodrigues- Nobre Senador Jutaby Maga

lhães, quero dizer a V.Ex• que só tenho ouvido elogios à 
conduta do Dr. Agaciel da Silva Maia, como homem correto, 
como homem honesto. E digo mais: pOSso teStemunhar" que 
ele tem agido com eficiência, com zelo e com dedicação no 
que me tange e ao meu gabinete. E são esses os elogios que 
tenho ouvido de todos os Colegas. De modo que, a mim, 
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me surpreendeu essa notíCia. V. Ex~ tem o nosso apoio e a 
nossa solidariedade. Deve-s_e proceder com m~is prudência; 
não se podem fazer denúncias com essa facilidad~~ porque 
há pessoas que. em sua vida profissional e públicã, primam 
pela honestidade. E é terrivelmente injusto, num País em 
que tantos ficani iffipunes, procurar macular a vida pública, 
a vida profissional daqueles que procuram trabalhar com cor-
reção e com eficiência. _ __ __ _ .. 

O SR. JUTAHY MAGALHAES - Obrigado; S'~nador 
Chagas Rodrigues, pelo seu testemunho. V.Ex~ v~jutltar-se 
a todos os nossos Colegas que estão se manifestaUilllêm apar
tes, não com um espírito corporativista, mas co:rnli idéia de 
que temos de fazer justiça a uma pessoa que foi atingida 
em sua dignidade. _ 

O Sr. Garibaldi Alves Filho - V.Ex~ me permite um 
aparte? ~ _ __ 

O SR. JUTAHY MAGALHAES- Com todo prazer, 
Senador. 

O Sr. Garibaldi Alves Filho· Senador Jutahy Magalhães, 
meu aparte tem o objetivõ"-de agradecer a V .EX" pela defesa 
que faz do Dr. Agaciel, pois ele é um conterrâneo meu e 
um homem que tem o melhor conceito n-ó Rio Grande do 
Norte. E esse noticiário realmente chocou_ a opinião p~lica. 
daquele Estado, cujo povo conhece o trabalho, a dignidade, 
o caráter de Agaciel Maia. Por iSso cjuero. rieste aparte, rilani· 
festar minha solidariedade ao prçnunciamento ·de V.E~. 

O SR. JUTAHY MAGALHAES- Muito obrigado pelo 
aparte de V.Ex', Senador Garibaldi Alves Filho, que, como 
conterrâneo do Or. Agaciel Maia, tem todas as _condições 
de falar a respeito dele com. conhecimento maiqr, porque 
deve conhecê·lo há mais tempo do que nós. Mas temos que 
nos limitar ao espaço de tempo com que convivemos com 
ele profisSiOnalmente. E esse espaço de tempo é suficiente 
para fazermos, aqui, como está- s_endo feito pelos Srs. Senado
res, o juízo a respeito da pessoa a que se dirige esse agra~o. 

E como o-me-u_Líder já passou por aqui, Senador, a:rreba· 
nhando os "tucanosH para uma reunião, terei que ser um 
pouco mais breve, pois desejo Continuar apresentando ainda 
outros pontos deste meu pronunciamento. 

O Sr. Francisco Roller:nberg- V.Ex• concede-me um 
aparte, nobre Senador? _ 

OSR. JUTAHY MAGALHAES- Poisnão, nobre Sena
dor. 

O Sr. Francisco Rollemberg- V. Ex\ Senador Jutahy 
Magalhães, disse há pouco que não tinha comunica.Co niriguém 
a respeito do seu pronunciamento e que via, satisfeitJ, o apoia
mente recebido do Plenário neste instante. Como V.Ex~ co
nhece tão bem Agaciel Maia, e como V .Ex' [oi 19 Secretário 
desta Casa, veiO t{a:?;er O seu depoimento a reSpeito de uw 
homem sério, probo, capaz, competente e qUe, há algum tem
po, comanda o CEGRAF~ Por um dever de justiça, saf do 
gabinete à marcha cerrada para dizer a V. Ex~ que o depoi
mento a respeito de Agaciel Maia merece de todos nós -
e falo por mim de uma maneira toda especial -o apoiamento, 
haja vista que quem conhece Agaciel Maia, que sabe da sua 
probidade, não pode jamais admitir que ele possa ser acUSado 
em jornal, como o foi, de uma maneira solerte, sem que 
lhe fosse permitido discutir o assunto, sêin que· ã Mesa Dire
tora desta Casa tomasse conhecimento aptecipado. Está o 
Sr. Agaciel Maia, nordestino do Rio Grande do Norte - como 
bem o disse o Senador Garibaldi Alves Filho - com a sua 
honra, a sua dignidade e a sua história maculada em seu 
Estado. IssQ_não pode continuar acontecendo no Brasil. Nesta 

Casa do Congresso Nacional isso é muito comum conosco, 
que temos mandato. Somos acusados a todo instante e a toda 
hora dos fatos mais escabrosos e, após comprovada a inver
dade das acusações, fica valendo a acusaçã_o iniçial, já que 
ninguém lê os desmentidos, que vê_f!l_ ~m letrinhªs miú_9,as, 
num cantinho de página e coisas desse_ tipo. Veja V .Ex~: agora 
sofre Agaciel Maia essa acusação. O Congresso Nacional tam
bém é acoimado de usar mordomias, porque tem no IPC, 
seu Instituto de P_revidência - que, no ·mais das vezes, é a 
única fonte de sobrevivência para aqueles que fizeram da 
vida pública a sua atiVid3âe maior-, uma sinecura das melho· 
res deste País. Erõbora toõos saibam da realidade dos fatos, 
o que dizem os jornais? O IPC é um Instituto de Previdência 
e têm a ventura de ocupar dois mandatos, serem aposentados 
com salários integrais. Meu- DeUs! Todos sabemos que isso 
é uma inverdade das mais delirantes! E não houve ainda por 
parte do Congresso Nacional, daqueles que compõem e são 
associados ao IPC, nenhum desmentido. Na hora em que 
V .Ex~ _vem à tribuna defender uma homem como Agaciel 
da Silva Maia, somo-me a V.Ex• nessa defesa. Quero também 
fazer a defesa do _Instituto de Previdência do Congresso e 
a nossa própria defesa, porque as notícia-s veiculadas na im· 
prensa a nosso respeito não correspondem à verdade e estão 
jogando a opinião pública contra os homens que fizeram da 
vida pública o fruto da sua atividade. Portanto, tenham V.EX" 
e _Agaciel da Silva Maia o meu apoio, o meu respeito e a 
minha admiração. Sei que se trata de um homem sério, probo 
e não merecia ser atacado dessa maneira. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES.:.. Agradeço a V.EX', 
Senador Fr;mcisco __ Rollember_g:~. por essa manifestação. Procu
rarei dar seguimento ao meu pronunciamento~ deixando de 
me referir à outra parte da sua intervenção, pois isso leva 
a uma discussão muito ampla e, no momento, como disse, 
esto_u sendo chamado pelo meu líder. 

Mas vamos aos fatos que deram origem à matéria: 
"Em 1990, o Setor de Execução Contábil do CEGRAF 

expediu memorando ao Diretor~Executivo, relatando discre
pância entre o recebimento de numerário e a escritprqção 
contábil do órgão. Imediatamente, por meio do Ato n~ 260, 
de 30 de novembro de 1990, foi conStituída Comissão de Sindi
cância, composta por servidoreS de comprovada habilitação 
para exame dos fatos: o Auditor do CEGRAF, o Chefe da 
Seção de Contabilidade, o Coordenador Seccional c,ia área 
Econõmico·Financeira e o encarre_gad9 do Setor de Execução 
Orçamentária da Seção de Contabilidade. 

Na investigação realizada, a Comissão identificou que 
a discrepância apontada entre os valores considerados cobra
dos e os escriturados, em 30 de novembro de 1990, repre
sentava um montante questionável de Cr$ 312.203,45 (trezen
tos e doze mil, duzentos e três cruzeiros e quarenta e cincO 
centavos), correspondente, hoje, a 44 milhões de cruzeiros, 
se corrigidos esses valores pela inflação do período. 

Uma acusação, à época, em 9 de novembro de 1990, 
seria de que este dinheiro, hipoteticamente, ~déria não ter 
sido subtraído, e sim utilizado pelo encarregado da área, em 
aplicações financeiras, cujo réSult~Çlq! co~ b~se nesta su_po_sj

_sãq, corresponderia, em valores agora -atuahzados, a 12 nu· 
Ihões de cruzeiros. 

Neste aspecto, a Comissão Especial, presidida pelo pró
prio Auditor_do CEGRAF, ao elaborar uma exaustiva análise 
dos fatos e doS registras existentes, ao proinover leVatftaJilento 
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in loco na área específica, apurou, com base nos elementos 
materiais encontrados, que não existiu neõhum prejuízo con
tábil para o Centro Gráfico do Senado Federal, com a ausência 
de vestígio, entãO necessáriO, pãia a prática do ilícito apon
tado, limitaildo-se,_pois, a su-gerir a criação de novos critérios 
para os procedimentos de rotina, propondo-se outros meca
nismos, visando assim, agilidade, segurança e eficiência. 

Na prática, o· que ocorreu é que alguns trabalhos feitos 
a terceiros, a pedido de Parlamentares, foram pagos co-m-che
ques pré-datados, o que gerou a discrepância entre a escritu
ração e o recebimento do numerário por parte do órgão. 
Diante da possível imputação de ter havido negligência por 
parte do servidor Washington Manoel de Brito, encarregado 
do setor financeiro, mesmo não tendo sido identificado qual
quer vestígio de infi'ação cometida, foi ele, logo a -seg_uir. 
exonerado da função que ocupava e estabelecidos novos crité
rios de rotina para o setor. Providências essas necessárias 
para evitar a possível ocorrência de novas discrepância-s. Assim 
sendo, os pagamentos ao CEGRAF passaram a ser feitos 
diretamente na Caixa Econômiéa Federal, eliminando, de vez, 
a fonte de qualquer novo problema. 

ConSidere-se que o balanço relativo ao terceiro trimestre 
de 199_0, período correspondente aos fatos examiiládos e rela
tados pela Comissão-de Sindicância, foi analisado e aprovado 
pela auditoria interna do CEGRAF, pela auditoria do Senado 
Federal, pelo Conselho de Supervisão do órgão supervisio_
nado, pela Mesa Diretora, presidida pelo Senador Nelson 
Carneiro, e, finalmente, pelo Tribunal de Contas da União, 
através do Processo TC 013.786/91-1, em 6 de fevereiro de 
1992, com publicação no Diário Oficial da União, de 20/03/92, 
página 2214. · -·· 

Na própria época, alguns jornalistas se interessaram pelo 
assunto, inclusive do jornal Folha de S. Paulo. Entretanto, 
logo desistiram, diante dos esclarecimentos prestados pelo 
DiretOr-Executivo do __ CEGRAF, pois verificaram tratar-se 
de questão totalmente esclarecida. 

Ao abordar esse assunto, a rigor já superado, a matéria 
jornalística faz novas acusações- ao Diretor-Executivo do CE
GRAF. Atribui, como um presente do Diretor, a viagem 
que o servidor Washington Manoel de Brito fez à Itália, em 
1991, por 30 dias, para visitar parentes. Em resposta, o próprio 
servidor apresentou cópia do contrato de financia:menfó- da 
passagem em oito pagamentos que firmou com uma agência 
de viagens, três meses a~tes da sindicância, em agosto _de 
1990. 

A matéria ainda presta outras informações equivocadas, 
como a ·de que a esposa do Diretor-Executivo_ do CEGRAF 
teria presidido a Comissão de Sindicância. 

Logo após a publicação da notícia, o Diretor-Executivo 
do CEGRAF enviOU Cori'esporiâência ao jornal, esclarecendo 
os fatos e dizendo que, para sua total transparência, havia 
solicitado ao Presidente do Senado a realização de nova sindi-
cância. -

Não houve divulgação do desmentido e, pior, foi publi
cado editorial, reforçando as acusações e falando em prejuízos 
de milhões de dólares. 

É lamentável que se façam taís ilcusaç6es--ao- Diretõf-E
xecutivo do CEGRAF ~cm uuvi-lo, e que suas explicações 
posteriores não sej~ m pUblicadas. A. ~o-soma-se o -estranho 
tratamento dado à questão ao âmbito da administração do 
Senado. 

A origem das noticia~ ~ .... ~:.;;.!atlas pela imprensa foi um 
relatório preparado pelo- Setor de Investigações do Senado 

Federal, no qual um agente de segurança comunica ter chega
do ao seu conhecimento a existéncia de um complexo esquema 
de corrupção no CEGRAF. 

Veja V.Exa quando falei no problema do SNI. 
O agente de segurança esclareceu ter feito vários conta

tos, nos quais confirmou as informações recebidas. A seguir, 
relata uma versão distorcida dos fatos, envolvendo o Sr. Wa
shington Manoel Brito, além de fornecer uma série de outras 
acusações_ contra o -Diretor-Executivo da Gráfíca (consumO 
excessivo de papel e materiais de impressão, por exemplo). 

Curiosamente, o· agente levanta as suspeitas e não ouve 
o principal acusado, o Dr. Agaciel, como seria de se esperar 
numa investigação desse tipo. 

O agente de segurança enviou seu relatório_, tarjadõ de 
confidencial, ao Chefe do Serviço de Segurança, que, de ime
diato, sem questionamento, o encaminhou ao Diretor-Geral 
do Senado. 

O Diretor-Geral do Senado, por sua vez, encaminhou 
o assunto, oito dias depois, ao Presidente da Casa. 

Em primeiro lugar, houve uma certa impropriedade no 
encaminhamento, uma vez que as denúncias de irregulari
d~des devem ser levadas ao Exm" Sr. 19 Secretário, conforme 
dispõe o art. 574 do Regulamento Administrativo do Senado 
Federal. 

Em· segundo lugar, tendo ficado oito_dias com o docu
mento, o Sr. Diretor-Geral poderia ter solicitado a manifes
tação prévia do Sr. Diretor-Executivo do CEGRAF sobre 
as acusações, já que o assunto fora objeto de sindicância no 
CEGRAF. 

Entretanto, antes de chegar ao conhecimento do Sr. Presi~ 
dente do Senado, o relatório confidencial já estava nas mãos 
do jornalista que providenciou a publicação da matéria, basea
da em documento oficial da Casa. 

O assunto, evidentemente, será esclarecido, pois o Sr. 
Presidente encaminhou a matéria ao 1 o Secretário, que deter
minou a realização de nova sindicância para dirimir qUalquer 
dúvida sobre os fatos. 

Se o Dr. Agaciel, até hoje, teve l!ma atuação irrepreen
sível na direção do Centro Gráfico do Senado Federal, sendo 
de destacar que há cinco anos a Comissão de LiCitaÇão_ não 
recebe recursos de suas decisões, fica a pergunta: _a quem 
interessaria levantar suspeitas, levar seu nome ao enxovalha
mento no_s jornais? · 

De tudo isso, é de lamentar-se que" setores do Senado 
se prestem ao papel de acusar sem provas. É lamentável, 
também, que documentos oficiais do Senado cheguem às mãos 
de jornalistas antes_ de serem do conhecimento das próprias 
autoridades superiores da Casa, além dos acusados. 

As apurações serão feitas, e depois voltaremos a falar. 
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. _(Muito bem!) 

Durante o discurso do Sr. Jutahy Magalhães, o 
Sr. Beni V eras, suplente de Secretário, deixa a·cadeira 
da presidência, que é ocupada pel Sr. Levy Dias, 2" 
V ice- Presiâénte. 

O SR. PRESIDEN'fl> (Levy Dias)- Cqm a palavra o 
nobre Senador Aureo Mello. (Pausa.) 

~ S_. Ex~ não se encontra em plenário. 
Com a palavra o nobre Senador Cid Sabóia de carValho. 

(Pausa.) 
S. Ex~ rião se encontra erri plenário. 
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Concedo a palavra ao nobre Senador Gilberto Miranda. 

O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB - AM. Pronuncia 
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Ses. Senadpres, 
em 13 de outubro d_e_ 1989, esta Casa, através da Resolução 
no 60,' aprovou importante operação de crédito ~ República 
Argentina, no montante de US$209.500.000 (duzentos e nove 
milhões e quinhentos mil dólares norteRamericanos), aí incluí
dos cerca de US$62,5 milhões de financiamentos concedidos 
pela Cacex, destinados a cobrir os custos de execução das 
obras civiS-da Usina Hidrelétrica de Pichí Picun Le1,.1fu a cargo 
de consórcio binacional liderado por empresa brasileira. 

Esse esforço do Governo brasileiro se deu no mesmo 
momento em que obras_similares eram interrompidas em nos
so país provocando a dispensa de milhares de trab~lhadores 
brasileiros, enquanto que, os recursos compromettdos com 
o Governo argentino seriam maciçamente aplicados no paga
mento de despesas locais, gerando, em conseqüência, centenas 
de novos empregos no país vizinho. 

Essa situação aparentemente esdrúxula se justificava pelo 
interesse dos dois governos em aprofundar o processo de mte
graçãcr no âmbito do Mercosul, ampliando-o para o set?r de 
bens de capital, constituindo um marco símbolo da capactdade 
de trabalho entre os dois países. 

Adicionalmente, estava previsto que, em contrapartida 
a esse esforço, o fornecimento dos equipamentos eletrome
cânicos dessa usina fossem executados pela indústria brasileira 
especializada no setor, reduzindo a dramática situação de ocio
sidade por que passa esse segmento industrial. 

Diversas notas _e_n_tre os dois governos manifestaram o 
interesse em se confiar a consórcios argentino-brasileiros os 
fornecimentos~de equipamentos para empreendimentos hidre
létricos em curSo nos dois países, sendo mencionados especifi
camente os projetes de Miranda no Brasil e do de Pichi Picun 
Leufu na Argentina. -- ---- -

Quanto ao projeto _de Miranda, a Cemig, COncessioná~a 
do mesmo, já contratou, sem licitação, com Grupo lndustnal 
Argentino o fornecimentos dos _respectivos equii:a~entos_. :u
jo financiamento seTá feito através de operaçao â~-C?~edt~o 
externo da República Argentina, amparado pela Resoluçao 
n" 55, aprovada em 1989 pelo Senado Federal. 

A expectativa da indústria brasileira de receber a enc.?
menda de Pichi Picun Leufu amparava-se na compensaçao 
pelo financíãinentO brasileiro das obras civis, na-contrapartida 
pela encomenda dos equipamentos de ~~1iranda passada à Ar
gentina e no financiament0 1que, solicitado pelo gove.rn? argen
tino, foi prontamen-te aten-dido pelo Governo bra~tl~l~O atra
vés de mecanismos do Proex. 

No âmbito das negociações então em curso, o Grupa
mento Industrial brasileiro entregou em outubro de 1991 s_ua 
oferta ao cliente estatal argentino iniciando o processo de 
negociação, que foi SuceSsivamente interfoillpido por múlti
plas intervenções por parte da indústria arge-ntina liderada 
pelo grupo ganhador __ ~~- fv!~~anda, seja atravé~ da. imprensa, 
seja mediante pressões sobre o governo argenhno. 

Com a complacência do Governo brasileiro, a negociação 
foi transforrilada numa concorrência entre brasileiros e argen
tinos, na qual a condição essencial de participação era a capaci
dade de financiar os bens e_serviços a serem adquirido-s, deven
do-se assinalar a assimetria desse procedimento com o que 
havia sido aplicado à contratação dos equipamentos argentinos 
para Miranda. 

Pois bem, Srs. Presidente, Srs. Senadores: 
. Apesar de todas as concessões feitas pelo lado brasileiro, 
tomamos conhecimento há poucos dias que a proposta brasi
leira para o fornecimentos dos equipamentos de Pichi Picun 
Leufu foi desclassificada a pretexto de ter preço excessiva
mente elevado comparado com o de seu concorrente que, 
entretanto, não-ofereceu o financiamento solícitado. 

Desejamos saber, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que 
ações o Governo brasileiro tomou junto às autoridades argen
tinas para proteger os legítimos interesses de nossa indústria, 
que já manifestou a diversos órgãos de política e de comércio 
externo brasileiro a gravidade da situação. __ 

O preço excessivamente baixo da oferta argentina foi 
uma simples estratégia do fornecedor para constrang~r _seu 
governo a desqualifícar a proposta-brasileira, cujo preço era 
coerente com a estimativa feita pelo comprador e comunicada 
às autoridades brasileiras para fins de financiamento, ao passo 
que, o preço argentino em Pichi Picun Leufu é, após a devida 
equalização técnica, para alguns dos grandes itens cerca de 
1/3 do praticado pelo mesmo fornecedor em Miranda e menos 
da metade do que o mesmo cliente aceitou para obra de mesmo 
porte na Argentina. 

Esse brutal descompasso leva-nos à hipótese de que os 
preços da empresa argentina Pescarmo na em Pichi Picun Leu
fusão irreais, caracteri"zarido a prática de dumping, uma vez 
que os pre·ços da mesma empresa para o projeto Miranda 
parecem não refletir sensível desvio em relação aos- usual

-mente praticados. 
Em março de 1992, o ilustre Senador Fernando Henrique 

Cardoso, hoje Ministro das Relações Exteriores, manifestava 
nesta Casa a sua preocupação quanto ao cumprimento dos 
acordos entre os governos do Brasil e da Argentina, que asse
guravam à indústria nacional o fornecimento dos equipamen
tos de Pichi Picun Leufu em contrapartida à aquisição dos 
equipamentos de Miranda à i~dústria argentina. 

Tendo em vista a situação átual em que se encontram 
essas conversações, entendemos que deve o Senado suspender 
a autorização dada atrav~s da Resolução-o"" 55 de 1989, para 
a contratação de operação de crédito com a República Argen
tina visando a cobertura da aquisição- dos equipamentos -da 
Usina Miranda. 

É importante que este Senado, ao apreciar a autorização 
de crédito complementar para as obras civis que está sendo 
pleiteado pelas autoridades argentinas, leve em consideração 
que tais recursos são retirados da escassa_ disponibilidade de 
financüi.mento de nossas exportações que geram preciosos em
pregados para os trabalhadores brasileiros os_quais, entre
tanto, não terão qualquer benefício uma vez que -_a- C?peração 
não traz qualquer compromisso de Coritpra de bens ou serviços 
produzidos no Brasil. 

A falta de interesse demonstr;1da pelas autoridades ~rgen
tinas para o financiamento dos equipamentos de Pichi Picun 
Leufu conflita cOm a posição aSsumida junto às autoridades 
brasileiras quando foi exigido um financíanientq para 100% 
da obra civil. · 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, os fatos apontados acima, 
aliados à grave situação de ociosidade e_m que se_ encontr_a 
a indústria nacional de equipamentos para a -produção de 
energia que reflete a penúria de recursos com que se defr~nta 
atualmente o setor elétrico brasileiro, requerem enérgtcas 
ações de nossos setores econômicos e de relações. ex~ernas, 
no sentido de formular políticas de fomento ao cpmérc1o com 
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o exterior que privilegiem a ocupação de mão-de-obra brasi-
leira. - -

Esse episódio, finalmente, demonstra a necessidade de 
o Governo brasileiro ficar atento a -esseS ilcontt!cimentos e 
proteger adequadamente sua indústria da presença privile
giada de empresas _de países do Mercosul no mercado brasi
leiro e _que vêem no Brasil uma extenSáO de seu mercado 
doméstico de livre acesso às_ indústrias dos dois_ países, sem 
levar em consideração o porte dos s_eus respectivos mercados 
e a capacidade dos parques industriais. 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Não há mais orado
res inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, a Presidência- Viii encerrar 
os trabalhos. designando para a sessão extraordinária das 
18h30min, anteríormente convoaida, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

Discussão, e-m fUfno único; do PareCer dã Comissão ·cte 
Relações ExterioreS: e~Defesa Nacional sobre a Mensagem 
n" 434, de 1992 (n" 876/92, na origem), de 14 de dezembro 
último, pela qual o Senhor Presidente da República submete 
à deliberação do Senado o nome do Senhor JOÃ<TCARLOS 
PESSOA FRAGOSO. Ministro de Primeira Classe, da Car
reira de Diplomata, para, cumulativamente com o cargo de 
Embaixador do_ Brasil junto ao Reino da Bélgica, exercer 
o cargo de Embaixador do Brasil junto ao Grão-Ducado _de 
Luxemburgo. 

-2-
Discussão. em turno único, do Parecer da Comissão de 

Relações Exteriores ·e--Defe-sa Naciorial Sôbfé ã--Me-nSligein 
n• 435, de 1992 (n• 879/92, na origem), ae i4 "éie dezembro 
último, pela qual o Senhor Presidente da República Sü6mete 

à deliberação do Senado o nome do Senhor MARCIO PAU
LO DE OLIVEIRA DIAS, Ministro de Primeira Classe, da 
Carreira de Diplomata, para, cumulativamen_te com o cargo 
de Embaixador do Brasil junto à República Arabe do Egito, 
exercer o cargo de Embaixador d9 Brasil junto ~ República 
do Sudão. 

-3-

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de 
Relações Exteriores ·e Defesa Nacional sobre a Mensaaem 
n' 93, de 1993 (n' 36/93, na origem), de 21 de janeiro

0 

do 
corrente, pela qual o Senhor Presidente da República submete 
à deliberação do Senado nome do Senhor CARLOS LUIZ 
.COIJTINHO PEREZ, Ministro de Primeira Classe, da Car
reira de Diplomata, para exercer o cargo de Embaixador do 
Brasil junto à República do Peru. 

-4-
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de 

Relações Exteriores- e Defesa Nacional sobre a Mensagem 
n' 103 de 1993 (n' 59193 na origem), de 4 de fevereiro do 
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor PAU
LO CARDOSO DE OLIVEIRA PIRES DO RIO, Ministro 
de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer 
a função de Embaixador do Brasil no Japão. 

-5-

Discussão, em turno úriico, do Parecer da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem 
n' 109, de 1993 (n• 68/93; na origem) de 8 de fevereiro do 
corrente ano, pela qual o Sehhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor SER
GIO DE QUEIROZ DUARTE, Ministro de Primeira Classe, 
da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embai
xador do Brasil no Canadá. 

O SR. PRESIDENTE ((Levy Diast- Está encerrada 
a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 22 minutos.) 

Ata da 363 Sessão, cm 23 de março de 1993 
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 49• Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

Presidência dos Srs. Humberto Lucena e Levy Dias 

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESEN
TES OS SRS. SENADORES: 

Affonso Cainargo - /\lhano Franco.- Alfredo C'arripos 
- Almir Gabriel - Álvaro Pacheco - Amir Lando - Aureo 
Mcllo - Bcni Vcras - Carlos Patrocfnio - C'-ésar Dias - Cha
gas Rodrigues -,- Cid Saboia de Carvalho - Darcy Rincíro -
Dario Pereira- Eduardo -Suplicy- E-Ido Álvares- Epitácio 

Cafeteira - Esperidião Amin - Eva Blay - Francisco Rollem
berg - Garibaldi Alves Filho - Gerson Camata - Gilberto Mi
randa - Guilherme Palmeira - Henrique Almeida - I Iumber
to Lucena - Hydckcl Freitas - lram Saraiva - Irapuan Costa 
Júnior - Jarbas Passarinho - João Calmon - Joa:o França -
João Rocha- Jonas Pinheiro- Josaphat Marinho- Jo~ Foga
ça- José Richa- José Samey- Júlio Campos- Júnia Mari-
se ___ Jutahy Magalhães - Juvêncio Dias- Lavoisier Maia -
Levy Dias- Lourival Baptista - Lucfdio Porte lia - Luiz Alber-
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to - Magno Bacelar - Mansueto de Lavor - Márcio Lacerda 
- Marco Maciel - Mário Covas - Marluce Pinto - MaurO Bc· 
nevides- Meira Filho- Mois~s Ahrão- Nabor Júnior- Nel
son Carneiro- Nelson Wcdekin- Ncy Maranhno - Odacir So
ares - Onofre Quinan - Pedro Simon - Pedro Teixeira - Ra
chid Saldanha Dcrzi - Raimundo Lira - Ronaldo Aragão -
Ronan 11to - Ruy Jlacclar - Teotonio Vilela Filho. 

O SR. PRESIDENTÉ (Levy Dias)- A lista de presença 
acusa o comparecimento de 70 Srs. Sinã.dores. Havendo núw 
mero regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19 

Secretário. · · 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 269, DE 1993 

Nos termos do art. 258 do Regimento Interno, requeiro 
tenham tramitação em conjunto os seguirites Projetas: 

Projeto de Lei da Câmara n~ 7, de 1991, e Projeto de 
Lei do Senado n• 43, de 1992. 

Sala das Sessões, em 23 de março de 1993. - Senador 
Rachid Saldanha Derzi. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - 0 requerimento 
lido será incluído em Ordem do Dia oportunamente, nos te-r
mos regimentais. 

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

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 270, DE 1993 
Senhor Presidente, _ 
Nos termos do art. 56, II, da Constituição Federal e do 

art. 43, II, do Regimento Interno do Senado Federal. solicito 
que seja considerada como licença o meu afastamento dos 
trabalhos desta Casa nos dias 18, 19 e 22 do corrente, quando 
estarei participando no II Encontro Interestadual dos Verea
dores e Servidores das Câmaras Municipais. em Tramandaí/ 
RS e de debate sobre "Formas e Sistemas de Governo", pro
movido pela Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A.- ELE
TROSUL, respectivamente, conforme convites anexos. 

Sala das Sessões, 17 de março de 1993. -Senador Esperi
dião Amin. 

CONVITE 

A UNIÃO DOS VBREIDORES DO RIO GRAN· 
DE DO SUL • UVER.GS, C&IDIIIIItfvnlclp&l IIII Vcrcadoru o a Profcltll· 
ra Mullicipal IIII TRAMANDA.f tem a lcara IIII CODl!dar 06 Seaborcs Vereadores, 
Servidores de ctmarN ePtefelios MuliC:pail pn o n~ ENCONTRO INTERES· 
TADUAL DOS VEREADOR&& & SERVIDORES DAS CÀMARAS MUNICI· 
'AIS,· a reúlzlr-ao DOI di• 17, 18. 19 c 20 df pwso do 1993, DO Munlc!plo IIII 
'J'RAMAMDAfJRS, 

..................................................................... 



2648 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

PROGRAMAÇÃO 

17/tJI» • Quarta..felrl 
1011 b 2011 •, Roccpçto. bsl:riçOU c Cre<leoçlameuto. 

1~ 
0811 

1011 
101130mln 

llll30miD 
1411 

09t 
lOJI 

• OII!Dtl-telra. 
• AbcrtllntOiiclll o !JIIIalaçiOSoloDO do lU ENCONTRO INTERES· 

TADUAL DOS 'VDJ:AJ)ORB8 & SliRVJDORES DAS CÃMARAS 
HVNlCIPAJS. 

-PAJNEL:"PANORAMADIIIMPIAHTAÇÃODOECANOSESTADOS" • 
• PAINBIJSTAS: Repraetturea doa :&crUOrloa do CBIA • Cenrro 

Brasileiro para a lorlllclae . ..ootcac:eoc:ia do RSJSC/PR/e <lo MS 
·DEBATES 
·PAINEL: "MOVIMIIm> PARA ciUAÇÁO DE'NOVOS ESTA· 

DOS NO SVl DO PAIS-
• PAINELlSTAS: • Dr.lriJ' Alldara Rod:isuea, 
• Prdc!to M•oiclpll ele ?e:ntiL 

• Dr. Ecll Sillpraudl, 
• Dcpu!Ko Federal • ?A!Ul'IÁ. 
• DEBATIIS 
• PAINEL:"PARIAMEIIT.\IÜSMO MONÁRQUICO. SOCIAL MO· 

DERNO'' 
• PAINEL!STAS: • Dr. E-llo Brusque de Abreu, 

Procurador de JuAiçz c:o RS o Sccretlrio Gorll elo MOYimeoro Par~ 
mearar Mcúrquica • M!'M,RS~ reprcant'aado o Depurado Federal 
Cunha Bueoo. 

• Do:DPbillppe Tasso Suc-Coburao o Brapnça. 
• Palrono do MOYIIDCDIO lei! Parlamcalarl$la MRP. 

• VcrCM!or Iorao Bcnlardl 
• PralcleiiiL' da UVEPAR. 

~DUA'EES 
• PADIIIL: VVDG8 • "N-lhllh ' 1'1- J'o111" 
• hDÇOta dll aa.na M1111ldplil; 
• Plll:o ~lo Prlcult11tlw o a-va do PuriPIDÇI; 
·Cooper11Md1Cr41:1ro. 
• P..uiGUsTAS: 
• Ver. Jocelcri lulz Colllldtcr ~ • PralclcrnO/UVE!RGS. 
• Dr.1a6 A11&aCO Rodrlpa • Coolllltor Jurfdico/UVERGS. 
• Dr. Blnotom6 Bort. • Co111111tor 1orfdlco dll FAMURS 
• Dr. Pa11lo Harriloa do Saol!s. Atuélo. 
• Dr. Aldo Bolandao e1r1 Sim. Prei.Cim. Florialldpolls 
• Dr. Wallcr Jcu doi Anjos· POB. 
• Dr. VIctor D'Avlla do Olmira • DIPLAH. 

-Sc:xla-telra 
• PAINEL: "''LANII:lAMDn'O UUANO E REGIONAL''. 
• PAINELJSTAS: 
0 Dr. l'llllo Buli ck Severo • Coonlerlldor di Ct11111n de Arquitc:tura • 

CR&VRS. e SecreWio do l'la:lejmmlto da Prcreltura de l'llllo Pw!do. 
• Dr. C~ ADIODio Feall •l'!qealltlro 0'111. 
·DD.lTIES. 
• PAINEL: "RIWIMB DE GOVDtNO PRJ:SJDDICJALISTA". 
• PAIM!LJSTAS; 

Março_<!o 1993 
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• PAJNBLJSTAS: 
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181 • RRUNIÁO DO CONSEIJIO DOS VEREADORES DA REGIÃO 
SUL..COVERSUL. ESTADOS: RS/SCIPRIMS 

l'lll 30nliD ·A TO SOU!NBde CDirCJI* Dll'LOMAS DE "HONRA AO Mm~.!. 
TO", - Sócloa Hoaorúl:~~, a.terlclcs pela Dlrctoria Bxccutlva a 
uvmt.OS,-Bx·VereiKiofcsdeLeJIIillutaalllcrlor,clcltocPrcCcltca 
~ Vlce-Prereitoaparaa Oclllo93.96, bem como bllltoridadcl da ufcra 
Fedcnl c &caclual, mcr~ dcaUI ~IBÇto. 

·S.bldo. 
• ASSI!MBLmA GERAL 
·PAlTl'A: Aproclaçto do BIIIIIIÇC!Ocnl elo exerdcio de 1m c aauotoa 
prall,comlafcloom 1' ~lob8b nm:Z:Aa8b 30~D ccm~o 
lllllm Cb•-"'• com qllllqacr 1111moro li 911. 

YAI.ORE§ pi\ lN!CBicAO: 

Pira .......,.. • Vw141dot l6ckw CrS 300.000,00 
Pira a- o VarOIIdcr Jflo NdM CrS 5CJG.OOO,OO 
Plra"Sonllllrele ODtroN Cr$ 300.000,00 
• COM Dl1UUTO AO CI!R1mCADO DB PARTJCJIAÇÃO 

ll!JIQBHACO!lS: 

• U'YEBGS • Faaa: (OSI) 2'l7.56.71 a 227.29.65 drHL 
• catDira do Tr-dll·l'oclo: (051) '61.17.81 • Ver. MI 
.PrafciluraM\IIkqNIJ de Tnnwadlí • Fooo: (OS l) 684.1122(Soc.. Tulilmoq'Jor,o) 

.................................................................... 
:UOI BO'DLEIL\ DB TJtAMNIDAf 

(N- COM U:SDVAS ANTKCIJADAS) 

HO'Il!LBJIIRAMAR:A.,.Fu• c(tle;ID,S2l·~(OS.)661.12.34/(0S1)661.lL33 
A/C 1M 011 Ml:o(pmlte). 

HOTBLCJIN'I'ENÁRlO:I-..-h!epüd,UIIql>huFer_.l!Mcoc.Fanea: 
(051) 661.'17.78 AIC Roberb ou NCDZL 

HOTELLBSSOO:RodliV!dCUillln0,40·F011111:(051)661.18.67AICColombo 
ou Crlltilllo. 
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SCHENXEi. HOTBl.: lt:f. FnaiiDI Bill~ 8S4·1'DIICIJ (051) 684.10.01 AICED!o. 

HOTEL XlMAR: Av. Ferlllldel I!Mtot, 813 ·PoDe: (OS:) 661.28.:U·AIC F'rll)colluo 
(preale). 

Harm.STRAS8BlJRGE.~Av.EmiDcípi!Çt0,2A.S·Pou:(051)661.1'-78A/CEtol. 

"CRIANÇA PRIORIDADE AISOLUTA". 

APOIO MINlS'l'tRIO DA AJ;ÃO SOCIAL 
~. CENTRO BRASILEilO PARA A INFÂNCIA 
1d6~. E ADOLESCtNCIA • CBIA·ESUI'IRS 

BZDmlll. 

u: ENCONTRO INTERESTADUAL 
DOS VEIIEAD()fiESESEJMDORES 

DAS cAMA8As MUNICIPAIS 

D.\TAI17, 11, 191120 do IUI'ÇO de 1W3. 

KUNidPIOI'l'R.AMANDAf -RS 

LOCALo Audfti!rfo da Prefeitura Malfclp 
Av. da IanJo ~ 346 • ~ 

PJtOMOÇÃO UNIÃO DOS VBREADORP.S DO RIO 
ORANDB DO SUl.· UV'ERGS 

- WAIIIIU • -"ÇAA Do\1 AIICI:JAÇ6a Da MUIIIdftol DO 
IID-DOIUI. 

'""'311· li ~ :MÇAo~· -mc:...-.IXM& .. c.WAaM. 
- Al.l CIIIÇllo_laV_DIIIcAMAMI..-.. ... 
IICoL--AIIOCIAÇADDAidi<AaAI OOUI'OIW.HOitm 
c:AargÂ IIRIRCIJI& .. ft!S'MJZ!' HftAIWfDAI 
R &IUU IRDIICIP.U. Da1'UiaiiiMl 
IJYIIC.UIIIo\o-YDIADOiiaOIIIAftACATAR!IfA 
....... ~-VIPII--- OOPAIAito\ 
VW. •UMJIODOI VIU.I'MP"lO IIAt'OGaCIIO DOI\IL 
c-· aw · ClllriiiO _.,"mo PAJtA A IKf'AHaA a AJ)Oa 

IIIICài:IA 
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CENTRAIS EIÉTRICAS DO SUL DO BRASIL S.À -
ELETROSUL 

Florianópolis, 8 de março de 1993 
Excelentíssimo Senhor 
Esperidião Amin Helou Filho 
MD. Senador da República 
Senado Federal - SF . 
Praça dos Três Poderes 
70.165-900 - Brasüia-DF 

PRE-070193 

Ref.: Formas e Sistemas de Governo 
Convite para Debate 

Com nossos reSpeitosos cumprimentos, estamos ratifi
cando convite a V. Ex• para participar de debate tendo como 
tema central Hformas e Sistemas de Governo", com data 
prevista para 22 de março do corrente ano, das 15:00 às 17:00 
horas no auditório do Edíficio Sede das Centrais Eletricas 
do Sul do Brasil S.A. - ELETROSUL em Florianópolis, 
Santa Catarina. 

O debate em questão faz parte do programa de desenvol
vimento do corpo funcional da empresa, que se utiliza de 
instrumentos de comunicação~ adequados, no caso, circuito 
interno de televisão- TV EXECUTIVA- atingindo, aproxi
madamente, 3.800 empregado em 4 estados da sua. aréa de 
atuação: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato 
Grosso do Sul. 

Dada a relevância do tema e tendo em vista o plebiscito 
que ocorrerá em 21 de abril, entendemos extremamente opor
tuno a realização deste debate. 

Outrossim, informamos que contaremos Cbrtl ã presença 
dos veículos de comunicação da região (televisão, rádio, jor
nais e revistas) pãra ·a devida cobertura jornalística, dando 
repercussão nacional ao acontecimento. 

Desejando contar com sua compreensão e atendimento 
ao nosso convite apresentamos a seguir a prdgránüição do 
evento: 
Debate: "FORMAS E SISTEMAS DE GOVERNO" 
Programa 

Data 22 de março de 1993 (segullda- feir!l~ ____ _ 
Auditório da Sede da ELETROSUL - Florianópolis 

-SC 
Hora: das 15:00 as 17:00 horas 
Presidente dos Trabalhos: Arnaury FeireiTa, Presidente 

OABISC 
Exposição República e Monarquia sob a ótica constitu· 

cional" 
-Antonio Carlos Konder Reis 
- Vice-Governador SC 
- Relator da Constituinte de 1967 
- Sub-Relator da Constituinte de 1988 
De batedores: 
Senador Esperidião Amin (Parlamentarismo) 

Senador José Richa (Parlamentarisino) -
Senador Nelson WedeKin (PreSidencialismo) 
Senador Marco Maciel (Presidencialismo) 

Atencionamente, Amilcar Gazaniga Presidente, 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Aprovado o requeri
mento, fica deferida a licença solicitada, nos termos do art. 
43, inciso II, do Regimento Interno. (Pausa.) 

--.,- Faço um apelo às Lideranças do PSDB e do PFL 
para que suspendam as·reuniões de suas Bancadas, bem c~mo 
aos demais Srs. Senadores que se encontram em se_us ~abl~e
tes, que venham até_ o plenário, para votarmos md1caçoes 
de cinco Srs. Embaixadores. -

--A votação será nominal e secreta, sendo n~cessários 41_ 
votos favoráveis.--(Pausa.) 

- Sr. Levy Dias, 2~ Vice-Presidente, deixa a cadeira 
da presidéncia, que é ocupada pelo Sr. Humberto Luce
na, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Hímtberto Lucena) -Presentes 
no plenário 38 Si"s. Senadores, embora haja 70 Senadores 
na Casa. Faço um apelo aos Srs. Senadores que se encontram 
em seus gabinetes ou em outras dependências do Senado para 
que acorram ao plenário, a fim de iniciarmos a apreciação 
da Ordem do Dia, cuja pauta inclui os nomes de cinco en:bai
xadores, já aprovados pela Comissão de Relações Extenores 
e Defesa Nacional. 

Quero fazer um apelo especial aos membros da Bancada 
do PFL que se encõriúam reU.iiídos em um dos recintos do 
Senado Federal, para que interrompam seus trabalhos e ve
nham ao plenário. (Pausa) 

As matérias· constantes da pauta da presente sessão, nos 
termos do parágrafo únlco do art. 383 do Regimento Interno, 
serão apreciadas oportunamente em sessão secreta, por se 
tratar de indicação de embaixadores. 

Antes de iniciar oS tx:abalho_s~ agUardando a presença de 
um número maior de Senadores para que haja o quorum 
indispensável à realização da sessão. a Presidência esclarece 
a todos que, a partir de terça-feira da próxima semana, deverá 
ser incluída na pauta dos trabalhos do Congresso Nacional 
a apreciação do PrOJeto de Lei do Orçarllento-Geral ãi União 
para 1993, uma vez que o PRODASEN encerrará os seus 
trabalhos na próxima quarta-feira e, já no sábado, teremos 
a publicação, pela Gráfica, no Diário do Congresso Nacional. 

Saliento, ainda, a necessidade de que os Srs. Líderes 
mobilizem suas Bàrl.Cadas, juntamente com a Presidência da 
Casa, no sentido de uma presença maciça em Brasflia, a partir 
da próxima segunda-feira, a fim de possibilitarmos pleno êxito 
na apreciaÇão dessa matéria. 

Ressalto, também, que o noticiário de hoje de toda a 
impi"ensa eStá voltado para a demora na apreciação do Orça
mento, tendo em vista, inclusive, o próximo reajuste da remu
neração dos servidores públicos civis e militares. Esse reajuste, 
que deverá ser definido pelo Poder Executivo, está previsto 
piua o mês de março e está intimamente relacionado com 
a apreciação do Orçamento Federal, pois é preciso assegurar 
a dotação indispeti.sável à cobertura das despesas adicionais 
com a nova fixaçãO dos valores dos_ vencimentos e gratíficações
dos servidores públicos cívis e militares do Poder Executivo, 
que certamente deverá Ser estendido aos demais poderes. 

Não _só por isso, mas também pela necessidade de que 
se reveste a transformação em lei desse projeto de lei, renova
mos nosso apelo aos Srs. Líderes e aos Srs. Senadores para 
que, na próxima semana, estejam em Brasllia, a fim de possi
bilitar a votação de tão impo.rtante matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Passa-se a 
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Item 1: 

ORDEM DO DIA 

MENSAGEM Ne 434, DE 1992 

Escolha de chefe de missão diplomática 

Discussão, em turno único, do Parecei" da COmisSão de 
Relações Exteriores e DefeSa Nacional s-obre a Mensagem 
n' 434, de 1992 (n' 876/92, na origem), de 14 de dezembro 
último, pela qual o Senhor Presidente da Repú~lica submete 
ã deliberação do Senado o nome do Senhor JOAO CARLOS 
PESSOA FRAGO!rO~Yínistro de Primeira Classe, da Car
reira de Díplomata, para, cuinulãtivamente com o cargo de 
Embaixador do Brasil junto ao Reino da Bélgica, exercer 
o cargo de Embaixador do Brasil junto ao Grão-Ducado de 
Luxemburgo. 

Item 2: 

MENSAGEM N' 435, DE 1992-

Escolha de chefe de missão diplomática 

Díscussão, eni--tUfiio-úriico, do Parecer da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem _ 
n' 435, de 1992 (n' 879/92, na origem), de 14 de dezembro 
último, pela qual o Senhor Presidente da Repú~blica submete 
ã deliberação do Senado o nome do Senhor MARCIO PAU
LO DE OLIVEIRA DIAS, Ministro de Primeira Classe, da 
Carreira de Diplom~~a. para, curnulativamen ... te com o cargo 
de Embaixador do Brasil junto à República Arabe do Egito, 
exercer o cargo de EmQaixador do Brasil junto_ à República 
do Sudão. 

Item 3: 

MENSAGEM N' 93, DE 1993 

Escolha de chefe de missão diplomática 

Discussão, em turno único, do Parece.;r da Comissão de 
Relações Exterioies e Defesa Nacional sobre __ a ~en~agem 
n' 93, de 1993 (n' 36/93, na origem)", de 21 de Janeuo do 
corrente, pela qual o Senhor Presidente da República submete 
à deliberação do Senado o nome do Senhor CARLOS LUIZ 
COUTINHO PEREZ, Ministro de Primeira Classe, da Car
reira de Diplomata, para exercer o cargo de Embaixador do 
Brasil junto à República do Peru. 

ltem4: 

MENSAGEM N' 103 DE 1993 

Escolha de chefe de missão diplomática 

Discussão, em turno úniCo, do Parecer da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem 
n' 103 de 1993 (n' 59193 na origem), de 4 de fevereiro do 
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor PAU
LO CARDOSO DE OLIVEIRA PIRES DO RIO, Ministro 
de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer 
a função de Embaixador do Brasil no Japão. 

Item 5: 
MENSAGEM N' 109, DE 1993 

Escolha de chefe de missão diplomática 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem 
n' 109 de 1993 (n' 68/93, na origem), de 8 de fevereiro do 
corrente ano. pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor SÉR
GIO DE QUEIROZ DUARTE, Ministro de Primeira Classe, 
da Carreira de Diplomata. para exercer a função de Embai
xador do Brasil no Canadá. 

O SR, PRESIDENTE (Humberto Lucena)- As matérias 
constantes da pauta da presente sessão,_~os termos 9-o_pará
grafo único do art. 383 do Regimento Interno, deverão ser 

- apreciadas em sessão secreta. 
Solicito aos Srs. Funcionários as Providências neCessárias 

a fim de que seja respeitado o dispositivo reg~mental. 

(A sessão transforma-se em secreta às 18h50min 
e volta a ser pública às 19h.) 

O SR, PRESIDENTE (Humberto Lucena ) - A sessão 
volta a ser pública. 

A Presidência deseja lembrar aos Srs. Senadores que 
amanhã haverá sessão extraordinária para votação de escolha 
de autoridades, inclusive a indicação do Presidente do Banco 
Central, já aprovada pela Comissão de Assuntos Económicos, 
bem como a indicação de membros de Tribun~is Superiores. 

Na sessão ordinária, haverá votação de projetes de lei 
complementar, para cuja aprovação é necessária a maioria 
absoluta de votos. 

O S[.. Júlio CampOS - Sr. Prêsidente, peço. a pãlavia 
para uma comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)~- Tem V~ 
Ex• a palavra. 

O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL- MT. Para comunicação 
inadiável.)- Sr. Presidente, gostaríamos de convidar <?S Sr~. 
Senadores da Bancada da Amazónia para uma reuníão a reali
zar-se hoje, dentro de alguns minutos, na sala 2 da .A.Ia das 

-Comissões, para tratarmos de assuntos atinentes às ahVIdades 
da Sudam, de grande interesse para a região Amazónica e 
o Pacto Amazónico. 

Era este o aviso que tínhamos a fazer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Não há mais 
oradores inscritos. 

Nada mais havendo a tratar,_aPre~idêp.cia vai en~rrª-r 
os trab-alhos, designando para a sessão ordinária de amanhã 
a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 67, DE 
1992- COMPLEMENTAR 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, 
c, do Regimento Interno) 
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(Tramitando em conjunto com o -Projeto-de Lei do Senado 
n' 46, de 1992- Complementar) 

Votação, em turno único, do_ Projeto de Lei da Câmara 
n•67, de 1992-Complementar (n•71/89, na Casa de origem), 
que dispõe sobre o processo judicial de desapropriação por 
interesse social, para fins de reforma agrária, tendo 

-Parecer, proferido em Plenário, Relator: Senador Al
fredo Campos, favorável, na forma de SubstitutiVO que apre-

• senta. 

-2-
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 46, DE 

1992- COMPLEMENTAR 
(Em regime de urgência nos termos do art. 336, c, ~o Regi

mento Interno) 
Trãífiifando em conjunto com o Projeto de Lei da Câmara 

n' 67, de 1992- Complementar) 
Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 

n9 46, de 1992- Complementar, de autoria do Senador Hum
berto Lucena, que dispõe sobre o procedimento contraditório 
especial, de rito sumáriO, para o proceSso de desapropriação 
por interesse social, para fins de reforma agrária, de imóvel 
rural que não esteja cumprindo a sua função social 

-3-
PROJETO DE LEI DA CÂMARAN• 13, DE 

1991- COMPLEMENTAR 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n' 13, de 1991- Complementar (n' 223190- Complementar, 
na Casa de origem), que regulamenta o § 2' do art. 17 da 
Constituição Federal, dispondo sobre a edição e o processo 
legislativo das medidas provisórias previStas no art. 62 da 
Constituição Federal, e dá outras providências, tendo 

-----Pareceres, sob n(IS 49 e 8_8", de 1991, da Comissão 
-de Constituição, Justiça e Cidadania, 19 pronuncia-

mento: favorável ao Projeto, coni as Emendas de n9s1 a 4-CCJ, 
que apresenta; 2" pronuciamento: contrário àS Emendas de 
n" 5 a 17, de Plenãrio. 

-4-
REQUERIMENTO N' 196, DE 1993 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 196, de 
199.3, 00 Senador César Dias, solicitando, nos termos do art. 
172, inciso I, do Regimento Interno, a inclusão, em Ordem 
do Dia, do Projeto de Lei do Senado n' 344, de 1991, de 
sua autoria, que dispõe sobre o uso de propaganda de bebidas 
alcoólicas. 

-5-
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

N' 23, DE 1991 

Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda 
à Constituição n' 23, de 1991 (n'45/91, na Câmara dos Deputa
dos), que dá nova redação ao art. 16 da Constituição .Federal, 
tendo 

Parecer favorável, sob n"' 24, de 1992, da 
-Comissão Temporária. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Está encer· 

rada a sessão. 
(Levanta-se a sessão _à_s 19 horas e 5 minutos.) 

RETIFICAÇÕES 
ATA DA I• SESSÃO, EM 28 DE DEZEMBRO DE 1992 

(Publicada no DCN (Seção II) de 29-12-92) 

Na página n' 11110, 1• coluna, na Mensagem n' 281, 
de 1992, que acompanha o Projeto de Decreto Legislativo 
n9 91, de 1992, exclua-se por publicação indevida o seguinte: 

Submete à consideração do Congresso Nacional, 
o texto do Acordo Constitutivo do Instituto Interame
ric~o para Pesquisa em Mudanças Globais, assinado 
em Montevidéu, em 13 de maio de 1992. 

(Às Cqmissões de RelaÇões Exteriores; de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática; de Defesa 
do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias. e de Cons
tituição e Justiça e de Redação - art. 54.) 

Na página n" 11115, 1~ coluna, no Acordo ConstitütiVO 
do Instituto Interamericano para Pesquisa em Mudanças Glo
bais, que acompanha o Projeto de Decreto Legislativo n9 91, 
de 1992, imediatamente após o art. XV - Cláusulas fin-ais, 
exclua-se por publicação indevida o seguinte: 

Aviso n' 761-AUSG. 

A Sua Excelência o Senhor 
Deputado Inocêncio Oliveira 

Brasília, 20 de julho de 1992 

Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados 
Brasüia- DF 

Senhor Primeiro Secretário 
Encaminho a essa secretaria a Mensagem do Excelen

tíssimo Senhor Pesidente da República, acompanhada de Ex
posição de Motivos dos Senhores MiniSfrO de Estado das Rela
ções Exteriores e Secretário da Ciência e Tecnologia da Presi
dência da República, relativa ao texto do Acordo Constitutivo 
do Instituto Interamericano para Pesquisa em Mudanças Glo
bais, assinado em Montevidéu, em 13 de maio de 1992. 

Atenciosamente, - Marcos Coimbra, Secretário-Geral 
da Presidente da República. 

PARECER DO RELATOR DESIGNADO PELA MESA 
EM SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO DE CI~NCIA 

E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO 
E INFORMÁ TiéA 

I- Relatório 

O Projeto de Decreto Legisltivo em tela aprova o texto 
do Acordo Constitutivo Interamericano para Pesquisa em Mu
danças Globais, firmado em Montevidéu, em 13 de maio de 
1992. Ressalta porém, que os atos que possam resultar em 
revisão ou ajustes complementares, no refetido Acordo, desde 
que acãrretem encargos ou compromissos gravosOs ao patri
mónio nacional, estão sujeítos à aprovação do Congresso Na
cional. 

_ Quanto ao texto do Acordo verificamos que o Instituto 
Interamericano para Pesquisas em Mudanças Globais tem en
tre seus objetívos o de incentivar a cooperação regiOnal para 
a- pesquisa sobre aspectos de mudanças globais relativos às 
ciências da terra da atmosfera, dos mares, do meio ambiente, 
bem como às ciências sociais. É dada especial atenção aos 
impactos sobre os ecossistemas e à biodiversidade de origem 
natural ou antropogênica. 
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O Instituto será- compóstó de Centros de Pesquisa que 
terão como funções, entre outras, realizar e apoiãr pesquisa 
interdisiciplinar em mudanças globais e fotalecer a capacidade 
e a infra-estrutura de instituições existenteS. Neste caso, gosta
ríamos de salientar o descaso com que o Governo Federal 
tem tratado as instituições de pesquisa já existentes. A dotação 
orçamentária para a área de ciência e teCnologia já foi de 
4% do Orçamento Geral da União. Hoje situa-se abaixo de 
1%. 

Os centros oficiais de pesquisa estão com Seus labora
tórios em acelc.rado_estado de_obsolência e com"iineilsas difi
culdades de manter seus recursos humanos treinados e bem 
remunerados. 

Portanto, a execução deste Acordo pelo Governo brasi
leiro deve evitar o paradoxo acima citado e nele integrar os 
institutos de pesquisa que já operam na área de -mudanças 
globais. ~~ 

No tocante aos privilégiOs e imunidades, constantes no 
artigo XIV do Ac_ordq, fica caP,a Parte incubida de facilitar 
a entrada e saída de ..seu território de pessoas, materiais e 
equípamentos envolvidos nas atividades do Instituto, A título 
de lembrança destacamos o fato de ser o Brasil o País mais 
rico em ·termos de biOdiversidade, sem que este fato gere 
qualquer compensaçã_o_: Por outro lado, nas disposições finan
ceiras, o Acordo prevê que as contribuições voluntárias deve
rão levar em conta os recursos em pesquisa alocados pelas 
Partes, ensejando uma compensação aos países que mais in
vestem em P&D. 

II - Voto da Relatora 

Pela importância da cooperação internacional nas áreas 
abrangidas pelo presente Acordo, manifestamos parecer favo
rável à aprovação deste Projeto de Decreto Legislativo. 

Sala das Sesões 

PARECER DO RELATOR DESIGNADO PELA MESA 
EM SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO DE DEFESA 

DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS 

O SR. TUGA ANGERAMI (PSDB - SP. Para emitir 
parecer.) -Sr. Presidente, nós somos pela aprovação do 
projeto de decreto legislativo constitutivo do Instituto Intera
mericano para Pesquisa e Mudanças Globais, conforme acor
do assinado em Montevidéu a 13 de maio de 1992, exatamente 
nos termos do substitutivo. Queremos, aqui, deixar claro que 
nós não vemos qualquer tipo de ameaça à soberania naciOnal, 
nos termos em que o decreto foi elaborado e nos termos 
do próprio estatuto do Instituto. 

No entanto, não vemos também qualquer dificuldade 
em acolher a proposta do PDT no sentido de se postergar 
a votação da matéria. Somos pela aprovação do prOjeto e 
queremos deixar claro que não vemos qualquer tipo de ameaça 
à soberania nacional, rrias também não colocamos óbice ao 
adiamento: 

PARECER DO RELATOR DESIGNADO PELA MESA 
EM SUBSTITUIÇÀO À COMISSÃO DE 

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO 

O SR. NILSON GIBSON (PMDB - PE. Para emitir 
parecer. -Sr. presidente, Sr~ e Srs. Deputados, trata-se 
de projeto de Decreto-~~gislativo n"' 209/97, de autoria da 
Comissão de Relações Exteriores, referente ao acordo consti
tutivo do Instituto Interamericano para Pesquisas e Mudanças 
Globais, firmado em Montevidéu, em 13 de maio de 1992. 

Cabe à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação 
examinar a admissibilidade do Projeto de Decreto Legislativo 
de autoria da Comissão de Relações Exteriores. O nosso pare
cer é pela constitucionalídade, juridicidade e boa técnica legis
lativa, e também, no mérito pela aprovação. 
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r-----~CONGRESSO NACIONAL----. 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presidente do Senado .. 

Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 3, DE 1993 .. 

Aprova o ato que renova a concessão outorgada à Televisão Bagé Lida. para explorar 
serviço de radiodifusão-de sons e imagens (televisão) na cidade de Bagé, Estado do Rio Grande 
do Sul. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1' É aprovado o ato a que se refere o Decreto n9 98.968, de 20 de fevereiro de 1990,. 
que renova por quinze anos a concessão outorgada à Televisão Bagé Ltda. para explorar, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na cidade de Bagé, Estado do 
Rio Grande do Sul. 

Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 24 de março de 1993.- Senador Humberto Lucena, Presidente. 

SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

1- ATA DA 37• SESSÃO, EM 24 DE MARÇO DE 
1993 

1.1-ABERTURA 

1.2-EXPEDIENTE 

1.2.1- Mensagem do Senhor Presidente da República 

- No• 140 e 141. de 1993 (n~ 144 e 145/93, na origem), 
de agradecimento de comunicações. 

Submetendo à deliberação do_ Senado Federal a .~co
lha de nomes indicados para cargos cujo provimento depen
de de sua prévia aquiescência: 

-N• 134/93 (n' 136/93, na origem),referente à escolha 
do nome do Sr. Carlos Eduardo Tavares de Andrade pata 
exercer o cargo_ de Diretor de Adminjstração do Banéo __ 
Central do Brasil; 
~ N• 135/93 ( n' 137/93. na origem), referente à escolha 

do nome do Sr. Sérgio de Judícibus para exercer o ca~go 
de Diretor de Fiscalizaçã~ do Banco Central do Brasil; 

-----·-. ---··------



2656 . Quinta-feira 25 DIÁRIO DCl CONGRESSO NACIONAL (Seção Ii) Março de 1993. 

EXPEDIENTE 
CENTRO ORÃPICXI DO SENADO PEDI!RAL 

MANOEL VIlELA DE MAGALHÃES 
Diretor..Oerat do Seudo Pedera! 

, AGACIEL DA SILVA MAlA 
Oireror E.lzcutiVO 

, CARLUS HOMERO VIEIRA .~!NA 
Dirt:lOr Adaiailtn.t:Jvo 

L L: !:l CARLOS BASJ'OS 
Di:ratar Jadulnal 
PWRIAN AUGUsró ttlUTINHO MADRUGA 
Dirccor Adjuto 

-N'• 136/93 (ri'138/93, na origem), réíerente à escolha 
do nome do Sr . .JO~é ~aberto Novaes de Almeida para 
exercer o cargo qe Diretor de Assunt9s ~~temacionais __ do _ 
Banco do Brasil; 

- N• 137/93'(h' 139/93, na origem), reft!!ente à eséolha 
no nome do Sr. Cta:udio NeSs Mauch para exercero_cargo 
de Qir~tor çle Non;na~ e Organizaçá~ do Si~t~ma Financeiro 
do Banco Centrarc:lo Brasil; 

- N• 138/93 (n' 140/93, na origem), referente àescolhá · 
i do nome do Sr. Francisco Amadeu Pires Felix para exercer 
1 o cargo de Diretor de Política Monetáii3. do Banco do 
• Brasil. 

1.2.2- Ofício do I• Secretário da Câmara dos Depu
. tados 

Encàmin·h'ando à revisão do Senado autógrafos do se
guiilte projetO: · 

-Projeto de Lei da Câmara n' 31/93 (n' 3.645(93, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da Repú
blitá, que dispõe-sobre a instituição do Programa Nacional 
de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente --PRO
NAICA, e dá outras providências. - · 

1.2.3- PBreéêrCs 
Referentes à~ ~eguintes matérias: · 
-Projeto de Lei do Senado ni 258!91, que fixa o 

valor dos títulos públicos na composição --do preço- para 
aquisis~o de bens a serem alienados. (Redação final). 

-Emendas _do Senado ao Projeto :de Lei da Câmara 
39/91 (n' 7.127/S~·,na Casa de origem), que dispõe sobre 
águas subterrâneas, define critérios de óutorga de direitos 
de seu uso e dá outras providências. (Redação final). 

1.2.4 - Leitura de projeto 
-Projeto de~ Lei do Senado n' 36/93, de autoria do 

Senador Márcio Lacerda, que acrescenta inciso ao art. 250 
' da Lei n' 4.737; de 15 de julho de 1965, que institui o 
, Código Eleitoral: , 

, 1.2.5 - Reqúerimento 
- N9 271/93, subscrito pelo Sr. Mauro Benevides e 

outros Senadores, solicitando dispensa de interstíCio e pré
via distribuição de avulsos para a Mensagem n~' 16/93, que 
submete à apreciação do Senado Federal o nome do Senhor 

DIÁR.IO DO CXINORI!aO NACIONAL 

ASSINATURAS 

Pa1-1Io César Ximenes Alves Ferreira, ·pa~~ ~x~~Cer o cãrgo 
de Presidente do Banco Central do Brasil, a fim de que 
figure. na Ordem do Dia da sessão seguinte. Aprovado. 

1.2.6- Discursos do Expediente 

SENADOR LOURIVÀL BAPTISTA- Considera
ç~es-sobre carta de homónimo de S. Er- lida no programa 
"Jô Soares onze e meia", SBT, na qual o missivista critica 
e oferece sugestões ao Governo Itamã.r Franco. 

SENADOR GILBERTO MIRANDA - Repúdio a 
documento apócrifo, com timbre da Assessoria do PSDB. 
contendo apreciação distorsiva da realidade da SUPRA
MA. 

1.2. 7 - Comunicação da Presidência 

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

1.2.8- Discursos do Expediente (continuação) 
. SENADOR _NEY MARANHÁÓ - Baixos Salárí~s 

dos militares e o risco de indisciplina nOs quartéis. O d"r"ama 
da seca no Nordeste. · -

· SR. PRESIDENTE- Transmitindo informações ao 
Sr. Odactr Soares sobre o Plano de Cargos e Carreira do 
Senado Federal. 

. 1._2.9·- Requerimentos 
_ -N9 272/93, de autoriá -do Senador Dario Pereira 

solicitando que o Projeto de Lei da Câmara n' 106/92, 
que dispõe sobre a redução de emissão de poluentes po; 
veículos automotores e dá outras providências, além do 
despacho inicial, seja despachado, também, à Comiss~o 
de Serviços de Infra-Estrutura. · · 

- N• 273/93, de autoria do Senador Almir Gabriel, 
solicitando sejam considerados como de licença autorizada 
os dias 1, 3, 5, 11, 12, 15, 16, 17, 18 e 19 do corrente 
mês, quando esteve ausente dos trabalhos da Casa. Apro
vado. 

- N~' 274/93, de autoria do Senador Dario Pereira 
solicitando sejam consideradas como de licença autorizad~ 
os djas 1, 2, 4, 5, 12, 15, 17 e 19 de março do corrente 
ano. Aprovado. 
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1.2.10- Comunicação da Presidência 
-Convocação de sess<l.o conjunta_ a reJJ.Iizãr-se hóje, " 

às 19 horas, com Ordem do Dia que designa. 
L3- ORDEM DO DIA 
Projeto de Lei da Câmara no 67, de 1992 - Comple

mentar (n" 71189, na Casa de origem), que dispõe sobre 
o processo judicial_ de des.apropriação por interesse Social, 
para fins de reforma agrária. (Tramitando em conjunto 
com o Projeto de Lei do Senado no 46/~2-Cornplementar). 
Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Lei do Senado no 46, de 1992-Comple
mentar. de autoria do Senador Hum\)r;rto Lucena, que 
dispõe sobre o procedimento contraditório cspe'cial, de rito 
sumário, para o proc_esso. d~ desapropriação por interesse_ 
social, para fins .de. r.e!or.rn.a ~grária, de ir:nóvel rur~l_ que 
não esteja cumprindo a sua função social. (tramitando em 
conjunto com o Projeto de_ Lei da Câmara n'' 67/92-Comple
mentar). Votação adiada por falta de quorum. 

'Projeto de Lei sJa C<imara n' '13, de 1991-Coinple
men-tar, na Casa "dç odgen\), 'que t'egúlãrrie-ntã O § 2') _ôo' 
art. 171 da Constitó.rção Federal, diSpondo sobi:-e a· edição· 
e o processo legislativ0 das m,e:didas provisórias j":i~evi,stas 
no art. 62 da Constitv.ição Feder,al,_e dá ou1ras pro~idên~ 
das. VOtação ad1ada por falta de Quorum, ' · -

Requerimento n'196, deJ993, do Senado.r CéiªLDias, 
solicit3:n-do, nos termos do art. 172, inciso I,_do Regim~e_nto 
Interno, a inclusão, em Ordem. do Dia, do. Projeto de 
Lei 'do Sen'adO n'' 344, de 1991 1 de sua autoria, que dispõe 
sobfe o usO de prOpaganda· de .bebid;:ts alcoólicas. ·votaç_ãQ' 
adiada por falta de quorum. · ' ' 

Proposta de Emenda à Constituição n' 23, de I991 
(no 45/91, na Câmata dos Deputados), que,dá nova redação 
ao art. 16 da Constituição Federal. vo,aç;iq .adiad.a. por 
falta de qUorum. 

1.3.1 - Discursos após a Ordem do Dia 
SENA DOI), ,MAQl'lf=l B,ACELAR c-. Razões para 

a apre~entação de proje_to d~ Jei de.sua.aut.oria, que eStabe
lece ndrmas ·para a fiscaliz:açãd do exetcfció de 'prOfissões 
liberais e dá outraS proVidências. _ · _ ' ' · · _ · 

SENADOR NELSON CARNEIRO'- Debate públi
co que se realiza nesta Capital a respeito da crise da Rede 
Ferroviária Feder~l. Situação do Parque ferroviário doBra
sil. 

SENADOR JONAS PINHEIRO - lnício oficial do 
funcionamento da Área de Livre ·coTP~r.ciQ ,de Mâcapá 
e Santana - ALCMS. Apresentação .de projeto de lei. 
de autoria de S. •Ex•, que regulamenta o art. 11 da Lei, 
n"·8.387", de dezefllbro de 1991 e~Jteta_o·art. 5"do Decreto 
n' 517, de 8 de mal\> de · , 
1992 -qüe -regulamenta- a Ái'éà de Livre ÇO_mérdO -de M"âCa-: 
pá e Santana - ALCMS, permitíndo a in,dustria.lização 
em seu território. 

SENADOR JOSAPHAT MARINHO- Tránslerên
cia de Salvador-BA para Brasília da sede do Encontro 
da Cúpula Ibero-Americana. 

SENADORA JÚNIA MARISE- Tomada de posí-. 
ção urgente e definitiVa para combate à miséria e à pobreza 
no País. 

SENADOR BENI VERAS '- Quadro de miséria e 
fome no País. -

SENADOR EDUARDO SUPLICY- Dificuld~des 
e aniústias do_povo indígena brasileiro retratado de formá 
poética ·na filme "Brincando nos cainpos do Senhor", de 
Hectar Babenco. 

SENADOR FRANCISCQ RQLLEMBERG - A 
questão do déficit habitacional no Brasil. . 

SENADOR HENRIQUE ALMEIDA - Apelo ao 
Ministro da Previdência Social, no sentiQo de q!l~_Q_paga
mento dos proventos e pensões dos pensionistas e aposen
tados· do interior do País seja feíto através _das agências 
dos Correios. 

SENADOR JUTAHY MÁGALHÃES ~Gravidade 
do quadro social mostrado em relatório do Banc.o Mundial 
e do Instituto de_P~~qt~;isas Econôrnica~ .(\pli~das -IPEA, 
intitul~do "Pobr,e,z~ ,e, Distribuição de .Re.n.d~ na América 
Lat_ina". · 

1.3.2- Comunicações da Presidência 
-Término de prazo sem interposição de recurso, no 

sentidó de inclusão- em ÇYrdem <;lo Dia ·qo, ~rojetc;J_de Qecre
to Legislativo n"' 2/93. A Câmara d~s Oeputados. 

· ~Término do prazo para oferecimento de emendas 
aos Pr9jetos de B,esolu,ção n"'5 16 a 20 e 22/93, sendo que 
aos n;tesmos não fOram apresentadas emendas. 

lA-ENCERRAMENTO 
2-'- ATA DA 38• SESSÃO, EM 24 DE MARÇO DE 

1993 
2.1-ABERTURA 
2.2- EXPEDIENTE 

2,2,1- PARECERES 
:. _Referente à,s_seguintes matérias: . 

-Projeto de Lei da Câmara n' 145, de 1992, que 
cria cargos em comissão na Secretaria d,o l'r:iQunal Regional 
do Trabalho da 10a Região, com sede em Brasília, _DF, 
e dá outras provid,ências. 

-Mensagem n' 129 de 1993, do Senhor Preside>;>te 
da república, submetendo à aprovação do Se-nado Federal, 
o nome do Sr. Lourenço Fefreira dO Px:ado, para compor 
o Tribuna! Superior do Trabalho. 

-Mensagem n"' 327, de 1992, do Senhor Presidente 
da República, submetendo à aprovação do Senado Federal_, 
o nome do Sr. Nestor Fernando Hein, pàra Compor o Tribu-
n·al Superior do Trabalho. . · · 

2.2.2- Leitura de projetos 
-Projeto ctei:ei do Senado n9 37, de 1993, d~ auto~a . 

do Senador Magno Bacelar, que estabelece normas para 
a fiscalização do exercíêio de profiSsõeS liberais e dá outras 
providências. ' 1 

' • · • 

-Projeto de L'ei do Senado n9 38, de 1993, de autoria 
do Senador Jonas Pinheiro, que regulamenta o art. 11, 
da Lei n' 8387,. de 31 de dezembro de 1991 e altera o 
art. 5? do Decreto ri'" 517, de 8 de maio de 1992. que reguia· 
a Área de Livre, Comércio. de Macapá e Santana -
ALCMS, permitindo a industrialização em. seu territõrio. 

-2,2,3- Comunicações da Presidê>;>cia 
-Recebimento da Mensagem n' 139; de 1993 (n' 

143/93, na origem); do Senhor Presidenie da República 
solicitando a rerratificação da Resolução n9 54, de 1992, 
que autorizou a União a contratar o fmanciamento de credi
tO externo no valor de até oitenta milhões de dólares no.rt~~ 
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americanos juntos ao Banco Interamericano de Desenvol~ 
vimento- BID. · - _. 

-Recebimento do Ofício ri" 4/93, do Presidente da 
Câmara Legislativa do DistritQ Federal, comunicando -a 
aprovação da Moção n>:> 72/92, de protesto-contra as inicia
tivas de parlamentares que propõem a extinção do Poder 
Legislativo do DistritO Federal, por ocasiã~_ d~ próxima 
revisão constítucional, e a redução dos repasses orçamen
tários da União para o DF em 1993. 

-Abertura de prazo para oferecimento de emendas 
ao Projeto de Lei da Câmarâ 'n"-145, de 1992. 

2.3- ORDEM DO DIA · 

Mensagem n• 127, de 1993 (n' 115/93, na origem), 
de 10 de março do corrente ano_, pela qual o Senhor Presi
dente da República submete a deliberação do Senado a 
escolha do _Senhor Paulo César Ximenes AlveS Ferreira. 
para exercer o cargo de Presidente do Banco Çentral_do 
Brasil. Aprovada, após usarem da palavra os Srs. Eduardo 
Suplicy e Esperidião Amin. 

Projeto de Lei da Câmara n' 67, de 1992-Coniple
mentar (n' 71/89, na Casa de oiígem), gue dispõe sobre 
o processo judicial de desapropriação por interesse social. 
para fins de reforma agrária. (Tramitando em conjuntO 
com o Projeto de Lei do Senado n" 46, de 1992-Compl• 
mentar). Votação adiada por falta de quorum; após usarem 
da palavra os Srs. Eduardo Suplicy, Alfredo Campos, Jar
bas Passarinho~ Elcio Álvares e Cid Sabóia de Carvalho, 
sendo o parágrafo único do art. 3~ do substitutí VO destacado 
para votação em separado, nos termos_ qo requerimento 
n' 276/93. · 

Projeto de Lei do Senado n' 46, de 1~92-Comple
mentar, que dispõe sobre o·-p-rocedimento contraditório 
especial, de rito sumário, para ·o processo de desapropria
ção por interesse- sOcial, para fins de reforma agrária, de 
imóvel rural que não esteja cumprirido _(~lÚl função sOcial. 
(Tramitando em Conjunto com o PrOjetO de Lei da Câmara 
n' 67, de 1992-Co'rnplementar), Votação adiada por falta 
de quorum. 

Projeto de Lei da Câmara n' 13, de 1991-Comple
mentar (n9 223/90-Complementar, na Casa de origem) que 
regulamenta o § 2" do art. 171 da Constituição Federal, 
dispondo s_obre a edição e o processo legislativo das medi
das provisórias previstas no art.62da Constitu_ição Federal, 
e dá outras providênáas. Votaç-ão adiada-Por falta de quo
rum. 

2.3.1- Discurso após a Ordem do Dia 

SENADOR ODACIR SOARES ~ Desgóverno n9 
Estado de RoridOOía. 

2.3.2 - COmunicação da Presidência 

-Convocação de sessão extraordinária a realizar-se 
hoje, às 19 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia que 
designa. 

2.4-ENCERRAMENTO 

3- ATA DA 39' SESSÃO, EM 24DE MARÇO DE 
1993 

3.l~ABERTURA 

3.2-EXPEDIENTE 

3.2.1- Requerimento 

-No 277/93, de urgência para o ProjetO-de Lei da 
Câmara n'-' 31/93, que dispõe sobre a instituição do Progra
ma Na_cio_nal de Atenção Integral à Criança e ao Adoles.: 
cente- PRONAICA. e dá outras pr?vidências. -

3.3- ORDEM DO DIA 

-Requerimento n9 22/93, de autoria do SenadOI 
Francisco Rollemberg, solicitando a transcriçâo, nos Anais 
do Senado Federal, do editorial intitulado "A sombra do 
plebiscito" publicado no Jornal do Brasil, edição de 14 
de janeiro de 1993. Aprovado. 

3.3.1 - Matéria apreciada após a Ordem do Dia 

Projeto de Lei da Câmara n" 31/93, e~ regime de 
urgênc~a, nos termos do Requerimento n9 277/93, lido no 
Expedien.te da present~ sessão. Aprovado, após parecer 
de plenáno favorável. A sanção. 

3.3.2- Designação da Ordem do Dia da próxima ses~ 
são 

3.4-ENCERRAMENTO 

4- ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
- N' 45, de 1993 

5- A TOS DO PRESIDENTE 
-N~ 157/93 (Republicação) e n• 225/93 

6 - MESA DIRETORA. 
7- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 
8- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANEN-

TES . . . 

r--- SUMÁRIO DA ATA DA 1• SESSÃO,-----. 

EM 13 DE JANEIRO DE 1993 

RETIFICAÇ6ES 

Na publicação do Sumário, feita no DCN (Seção 
II), de 14 de janeiro de 1993, na página 29, 1• coluna, 
exclua-se por publi_cação indevida os seguintes itens: 

2 - MESA DIRETORA 

3- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTI
DOS 

4- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PER
MANENTES 
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Ata d.t 37~ Sl:ssão, em ~ 1 ,Je m:m;o de 1993 
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 49• Legislatura 

Presidência dos Srs. Humberto Lucena, Chagas Rodrigues, 
Nabor Júnior e Magno Bacelar 

ÀS 14 HORAS E .10 MINUTOS, ACIII\M-SE PRESEN
TES OS SRS. SENADORES: 

Affonso Camargo - Alfredo Campos - Aluízio Ber.c~a 
-Álvaro Pacheco- Amir Lando- Aureo Mello- Beni Veias 
- Carlos De'Carli - C.ésar Dias - Chagas Rodrigues - Cid Sa-
bóia de Carvalho - Darcy Ribeiro - Dario Pereira - Dirceu 
Carneiro - Elcio Álvares - EpifáCio- Cafeteira -:·FlavianO Me
lo- Garibaldi Alves Filho -Gerson Camata -Humberto Luce
na - Hyde ke l Freit~s --:- _Iram ;Saraiva - lrapuan Costa Júnior 
-João Ca!mon- João França -José Fogaça- Jutahy Ma_ga
lhães- Levy Dias - Luiz Alberto - Magno Bacelar- Mansue
to de Lavor - Márcio. Lacerda - Marco Maciel --Mário Covas 
- Mar!uce Pinto - Mauro Bettevides - Nabor Júnior - Nelson 
Carneiro - Nelson Wedekin - Odacir Soares - Pedro Simon 
- Pedro Teixeira - Rachid Saldanha Derzi - Ronaldo Aragão 
- Ruy Bacelar. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 45 Srs. Senadores. Havendo 
número regimental, declaro abefla,a.sessão. . . . _ 

Sob a proteção de Deus, inicia-mos nossos trabalhos. 
O Sr; 1 o Secretár_io pl"OCCaefã-à-lcitura do Expediente. 

É lido o seguinte __ 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 

DO PRESIDJ;;NTE DA REPÚBLICA 

De Agradecimento de Comunicações: 
N• 140 e 141, de 1993 (n" 144 e 145193, na origem), 

de 23 do corrente, referente à aprovação das matérias co.nstan
tes das Mensagens CN n" 1, e SM n"' 33 e 3.4, de 1993. 

Submetendo à delibàação do Senado Federal a escolha 
de nomes indicados para cargos cujo provimento depende sua 
prévia aquiescência: -

MENSAGEM N" 134, DE 1993 
(N• 136193, na origem) 

Senhores Membros do Senado Federal, 
Nos termos do art, 84, inciso XJY, combinado com o 

art. 52, inciso-III, letra d, da Constituição_ federal, suQmeto 
à consideração do Senado Federal o_ nome do Senhor CAR
LOS EDUARDO TA V ARES DE ANDRADE_ j:>ara exercer 
o cargo de Dirctor de Administração do Banco Central do 
BrasiL 

O indicado é pessoa de reconhecida competência Para 
o desempenho dessa elevada função, como se _depl_'eende do 
anexo curriculum vitae. 

Brasília, 23 de março de 1993. -Itamar Franco. 

CURRICULUM VJTAE 

Dados Pessoais 
Nome: Carlos Eduardo Tavares de Andrade 
Nascimento: Rio de Janeiro, em--fS:~3~44 
Filiação: Ary Pereira de Andrade e Albertina Tavares 

de Andrade 
Endereço: SQS.314- Bloco C --Apt' 602- Brasfiia 

(DF) . . 
Educação Formal 
·epfíineiro lugar no Vestibular de 1974 do Centro_ ele 

Ensino Unificado de Brasília- CEUB. 
• Formado em Administração de- Empresas na mesma 

Faculdade, em 1978. 
• Curso não concluído de Contabili_dade, também no 

CEUB. 
Experiência Profissional 
• Aprovado em Concurso Público_realizado pelo Banco 

do Brasil em 1964. 
• Posse no Banco do Brasil em s·-10-64, no cargo de 

-"--escriturário inicial. 
- • Requisitado pelo Banco Central do Br<i.sil, onde tomou 

pOsse em 12-10-66;nàDepartamento da Administração Finari
ceirà '-'-- DEAFI. 

Nô Oéafi exerceU~ Sucessivamente, asfunções de: 
---Auxiliar Técnico; 
-Subencarrega9o de Setor; 
- Assistente_Te_cnico; 
-Encarregado de Setor; 
-Chefe de SubdiVisão; 
_:,_Chefe de Divisão; 
No período, foi Chefe da Divisão de_ Qrç_amento do_Banço 

~~tral ~responsável pela instituição do Orçamento Programa 
do órgão. · 

Transferido, a pedido, para o Departamento de_ Opera
ções das Reservas Internacionais- DEPIN, em 1-8-78, eXer
ceu as funções de: 

-Chefe Adjunto de Divisão~ 
-Chefe de Divisão. 
Responsável pelo desenvolvinle~to da contabilidade de 

câmbio do Banco -Central e sua integração à contabilidade 
geral do órgão. 

Desenvolveu o sistema de computação eletrõnica da sala 
de operações do D<epiil~ 

Chefe da DiviS-ãp de Planejament_o, Meios e Controle. 
c_ri~~_o prograina de aquisição de ouro no merCado inter~o. 
quandO do- evento _S~rra Pelad_a, o que p~rmitiu o desenvol
vimento do mercado doméstico do metal~~ yiaPiJizqu a produ
-ç~o_ legal de outro aos níveis hojé obserVados: -

Transferido, a pedido, para o Departamento do Meio 
Çirculante, MEÇIR, no Rio de Janeiro, foi desígnâdo coOrde
nador da Divisão de Planejamentó, Normas e Controle, Dipla, 
sendo responsável pela informatização"Oo Departamento. 
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Em 29-4-85 assumiu a Chefia de Gabinete da Dúetoria 
da Área Externa, responsabilizando-se pela coordenação das 
atiVídades da área. 

Em 4-7-88 assumiu a Chefia do Dep'aftamento de Cârn
bío, Decarn, tendo implementado os segui~l:es programas: 

- Codificaç3.0 e desregulaméntaç_ão das normas. de cãm-
~o; . 

-criação de Mercado __ de Câmbio de Taxas Flutuantes 
- MTF. instituído por meio_ de Voto à Diretoria do Banco 
Central e implementado em 9-1-89; - - __ 

-aprimorari:re-nios sucessivos à regulamentação. desse 
mercado. transferindo para a legalidade parcela substancial 
de divisas que eram operadas à margem da lei; 

Outros Cursos· -

. -criação do ~istema de arbitragem Ouro x Dólar, por 
meiO de Voto à Diretoria, que permitiu ao Banco Central 

. ~- ~roca desses dois ati vos e elimi_nou o contrabando do- metal 
de ea para o exterior; 

-início dos trabalhos conjuntos com a Secretaria daRe
ceita Federal e Sefviço Federal de Processamento de Dados 
para ligar os computadores do Banco Central e Receita; 

Em 20-4-90 assumiu a Chefia do Departamento do meio 
Circ_ulante, responsabilizando-se pela ativação do programa 
de automação do saneamento do meio circulante, descentra
lização da atividade de numerário inservível e absorção dos 
saques e depósitos da rede bancária nas capitais onde o Banco 
Central está instalado. 

Curso 

Curso intensivo para 
Administradores. CIP AD 
(aprovado com nfvel A) 

Órgao 
Responsável 
Banco do Brasil 

Período 

lfi!IOm a "I9ff2!73 

Orçamento Público · · SEPLAN 

Bancá Ccn-tial 
IBAM 

Seminário Nacional 
Sensitivity Training 
Orçamento Programa 
C:Ontabilídadc 
Cursos para ínspetores 
Central KK Seminaty 
OeM 
Informática - Linguagem 
de Usuário - · 

Banco Central 
Banco -Central 
Morgan Bank/NY 
Banco CeQ.tral 
Banco_ Central 

6/12/74 

17/3[15 a 7/4/75 
5/5/75 a 30/5/75 

25!8[75 a 12!9/75 
29/3[13 a 1! /6[16 
22/4[79 a 12/5[19 
20/8[79 a 31/8[19 
16/8/84 a 28/8/84 

Promoções, Condecorações e Designações 
• Aprovado em primeiro lugar no Curso para nfvel supe

rior no Banco Central, em 1977. galgou todos os postos da. 
hierarquia, tendo assumido em 1~'·1-88 o nível máximo da 
carreira. 

• Condecorado com a Ordem do Rio Branco com o grau 
de Oficial. · .· . . 

• Membro do grupo de trabalho encarregado de refor
mular o plano geral de contas do Banco_ Central. 

• Vistou os dealing rooms de diversas instituições dos 
Estados Unidos, para a implementação da sala de operações 
do Banco Central entre 15-3-80 e 22-3-80. 

Língua Estrangeira. 
Fala, lê e escreve Inglé:s. 

(À Comissão de Assuntos Econ_ómicos) 

MENSAGEM Ne135, DE 1993 
·(N• 137/93, na origem) 

Senhores Membros. d_o Senado Federal, 
Nos termOs do __ art. 84, inciso XIV, combinado com o 

art. 52, incisO III, letra d, da Constituição Federal, subm .. eto 
à consideração do Senado Federal, o nome do Senhor SER
GIO DE IUDÍCIBUS para exercer o eargo de Diretor de 
Fiscalização do Banco Central do Brasil.-·· 

O indicado é pessoa de reconhecida competência para 
o desempenho dessa elevada função, cmno-sedepreende do 
anexo curriculum vitae. 

Brasília, 23 de março de 1993. -Itamar Franco. 

SÉRGIO DE IUDÍCIBUS 

Curriculum resumido 

Bra,sileiro 

(RG 1.658.933- CIC 003 966 998-04) 
• Casado -
• Nascido a 25-9-1935. 
• Professor Titular Aposentado (em 1991) da Faculdade 

de Economia. Administração e Contabilídade da Universi
dade de São Paulo. 

• Professor dos cursos de Pós-Graduação. da PUC São 
Paulo e da FEA/USP. 

• Ex.:Chefe do Departamento-de Contabilidade e Atuáría 
da FEA/USP em várias ge~tões, até 1'1-2-91. 

• Ex-Diretor d3 Faculdade de Economia, Administração 
e Contabilidade da FEA/USP, 1979 a 1983. 

• Participou da Lista Sêxtupla para Reitor da USP, em 
1982 (segundo colocado). 

• Foi As-Sessor de Política Financeira da Secretaria da 
Fazenda do Estado de São Paulo, durante a Gestão de Carlos 
António Rocca (1974). 

_ • Bacharel em Ciências COniábeis e Atuariais pela USP, 
1961. 

• Doutor em Contabilidade, em 1966 (FEA/USP). 
• Livre-Docente, em 1968 (FEA/USP). 
• TitUlar, por concurso dC títUlos e pi-ovas, FEA/USP, 

1976. 
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• "Visiting Profess_or" da Universidade de Ka,nsas, USA. 
(1986) e Con(erenc;i_sta das Universidades de: Illinois, New 
Mexico, Kansas e Pisa (Itália), 1980. - · 

• Membro do Comitê Editorial do ''internatiOriarJoti_rnâl 
of Accouting" editado pela Universidade de Illinois, em Ürba
na-Champaígn. USA. 

• Até seu ingresso na USP. como Professor Assistente, 
em 1962. exerceu vários cargos· em empresas, na áre-a de cont~
bilidade de custos, contabilidade gerencial e área financeira. 

• Foi Conselheiro Fiscal da Cesp, Mappin. Dersa e Di
vesp, todas empresas de grande porte. 

• Foi uma espécie de "Controller" das sociedades _de 
economia mista_ dQ Estado de São Paulo. em 1972/73 (Secre
tário Executivo do Conselho de Defesa dos Capitais do Esta-
do. CODEC), na gestão de Carlos Antônio Rocca. . _ _ 

• Autor e cc-autor de 10 livros na área Coritábil-finariceira 
e dezenas de artigos~ alguns publicados até no exterio-r~ 

• Foi Orientador cj.ps Profs. Eliseu Martins. Stephen Cha
rles Kanitz, Nelson Cãfv-alho e José Carlos Marion, en~re 
outros. _ _ _ -

• Atual Presidente do Conselho Curãdàr da FIPECAFI 
(Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, AtuariãiS--'e Fi
nanceiras). 

• Eleito Profissional do Ano de 1988 pela ANEFAC ( en
tidade que reúne os controladores, auditores e diretor~s finan-
ceiros de São Paulo). . _ . 

• Presidente da Comissão Esped3t de Normas e·Tiã:OS"pa
rência Corttábil criada. pela CVM (gestão Dr. Ary), até agora 
não extinta. Trabalho principal: Revisão da Lei das S/ A no 
que se refere à parte de Demonstrações Contábeis e. Eviden-
ciação. . 

• Membro de ComisSão ESpeCial do CFC sobre Normas 
e Princípios Cbntábeis. __ 

• Como_ Pesquisador-Consultor da FrP:Eê:ÁFi, tein- esta~· 
do sempre em contato com problemas reais. das_ empresas, 
financei:ra·s e nãó financeirãS:----

(A Comissão de Assun(os E.conômicos) 

MENSAGEM N' 136/93 
(N• 138/93, na origem) 

Senhores Membros do Senado Federal, 
Nos termos do art. 84, inciso XIV, combinado com o 

art. sz;tnCisó III, letra d, da Constituição Federal, submeto 
à consideração do Senado Federal a indicação do Senhor_ JOSÉ 
ROBERTO NOV AES DE ALMEIPA para exercer o cargo 
de Direto-r de Assuntos Internacionais do Banco Cent_ral do 
Brasil. · 

O iridicado é pessoa de reconhecida competência para 
o desempenho dessa elevada função, como se depreende do 
anexo curriculum vitae. 

Brasília, 23 de março de 1993-. - Itamar Franco. 

I' de março de 1993 

JOSÉ ROBERTO NOVAES DE ALMEIDA-

I. Dados Pessoais 
1. Nascido em 10-8-40, em Alegre, Estado do Espírito 

Santo, casado, dois filhos. 
ll. Educação Profissional 

1. PhD (1992) e PhM (1985) em Economia, The George 
Washington Universi_ty, Washington D.C. Concentração em 
Teona·e-Política Monetária (aprovação com Distinção) e His-

tória do Pensamento Económico. Tese: Ensaios sobre Política 
e História Monetária do Brasil, 1945/88. 

2. Estágio no Board Of Governors of the Federal Reserve. 
·systein e no Federal Reserve Bank of New York (EUA, julho 
a setembro de 1968). 

- 3. Master of AitS ·em "Development Economics" (Wi-
lliams College, EUA, 1968). · · 

4: "Programação Económica" (Escritório de Pesquisa 
Económica Aplicada do Ministério do Planejamento e _Coar· 
denação Econômica, Rio, 1965). . . -

5. Economia, bacharelato (Faculda,d~ de ,Ciênci~s Econ6-
micas da Universidade_do Estado da Gu~nabara, 19641- . .· 

6. "Curso de AnáUse Económica'' (ConSelho_ NaCioria_I 
de Economia, Rio, 1963). · - -· 

III. Principais Trabalhos Técnicos Publicados 
·1968a. "Brazilian Wage Policy Sínce 1964": Williams Co

llege Research Paper, mimeo., 35p., Williams-town. Mass., 
EUA, 1968. 

1968b. "Depósitos Compulsórios": A experiência Brasi
leira e Norte-americana: Boletim çlo Ban·ço "Central do J3rasil, 
Vol. IV, n' 9, setembro de 1968, p. 7-17. · 

1968c.. "A Primeira Moeda Intemacior:tal: Direitos Espe
ciaiS de Saque": Boletim do Banco Centr.al do Brasil, Vol, 
IV; n' 11, novembro de 1968, p. 7-19. 

--1969a. ''Depósitos Compulsórios-Análise Retrospecti
va": Conjuntura Econômica, vol. 23;no 12, dezembro de 1969, 
p. 121-9. . 

1971a. "O Leasing e o Empresárío,Alguns Aspectos a 
Considerar". Conjuntura Económica, vol. 25, nç 1, janeiro 

. de 1971, p. 77-9. 
1974a. "A Definição de Moeda e o caso brasileiro" (Mi

meo. apresentado no XXVII Congresso da Sociedade Brasi
leira para o Progresso da Ciência, Recife, julho de 1974. 15 
p.). 

1974a. "Os Efeitos do Acordo Smithsoni3no sobre o Cru
zeiro": Conjuntura Econômica, vol. 28, nç 10, outub-ro de 
1974, p. 71-5. . 

1974b. "Os Incentivos Fiscãis e o Desenvolvimento·' 
do Mercado Financeiro - A Experiência Brasileira (1vÜmeo .. 
e/versão condensada e espanhol, apresentado à XI Reunião 
de Técnicos de Bancos Centrais do Continente Americano 
Quito, Equador novembro de 1974). Publicado na Integra: 
em tradução para o espanhol com o título "Incentivos Fiscales· 
y evolucíón dei mercado financeiro: la experiencia brasilefia", 
no CEMLA- Boletim Mensal, vol. XXI, n' 4, abril de 1975.' 
P- 162-75_ 

1975a. "Crise Mundial e Problemas de Balanço de Paga
mentos no Brasil" (mimeo. apresentado no·painel sobre "Pers
pectivas do Balanço de Pagamento do Brasil", no III Encontro 
Anual dos Economistas, patrocinado pela ANPEC. Gãra
nhuns, PE, novembro de 1975). 

1976a. •• A Política de Distribuição de DiVidendos no ante
projeto de Lei das Sociedades Anónimas", eiD coautoria com 
J.N.T. Caldas (Pesquisa e Planejamento Econômico, vol. 6, 
n• I, abril de 1976, p. 233-40). _ . __ 

1977a. "O Novo Papel do FMI e a Dependência externa", 
Gazeta Mercantil, 14-6-77, p. 4. . __ 

1977a. "Variáveis-Chave de Controle Monetário" (mí-
meo., traduzido na · 
filtegra para o inglês sob o título "Some Instrumçnts Of Mone
tary Contrai Available to Central Banks", apresentado à XIII 
Reunião de Técnicos de Bancos CentraiS do Continente Ame-



2662 Qllíilta-feíra 25 DIÁRIO UO CO!lGRESSO NACIONAL (Seção II) Março de 1993 

ricano, Otawa, Canadá, outubro de 1976, 16p.). Publicado~ 
em Pesquisa e Planejarncnto ~con_~rnico Vol. 7~ n" 2. agosto 
de 1977, p. 435-450. 

197Ra. "As limitaçôcs da Política Monetária"'_ Conjuntura 
Econômica, vol. 32. n·• 12~ p. 80-96. 

IV. Cargos e" Comissões ,- _ _ 
1. Funcionário do Banco do Brasil (1963), tendo optado 

para o quadro do Banco Central do Brasil em _1975 e sido 
enquadrado na função de "técnico superior". Em exercício 
na Carteira de Comércio. Extl!rior: 1963/64. 

2. Requisitado à SUMOC c ao Ba-ncO Central do Brasil 
em maio de 1964, tendo sido comissionado Ecog.l)mista (1964), 
Economista-Assistente (1965) e Subassessor Técnico (1966) 
no Setor de Orçamento Cambial do Gabinete de Análise e 
Progamação do D_epartamento Económico do Baq;co Central 
~Brn~. . .. -

Secretário-Executivo da Comissão de. Coordenação do 
Relatório (de 1969 e de 1976) do Banco Central do Brasil' 
Chefe do Núcleo do Departamento Económico em Brasília 
(março de 1971 a julho de 19.72). De julho de 1972 a março 
de 1973, é redator-chefc do_Bolctim do Banco Central do 
Brasil (que inclui o Relatório anual de 1972 do Banco Central). 
Em março de 1974 é comissionado Chefe da_ Divisão de Estu
dos do Sistema Financeiro Não-Monetári'O; em setembro de 
1976 é comissionado Chefe~ Adjunto da Divis<1o_de Apuração 
do Sistema Financeiro Nacional; em outubro de 1977 é comis
sionado Chefe de Divisão de Pesquisa, Análise c Acompa
nhamento da Conjuntura Eco~ómica;_ ~m _ fr;vereiro de _1978 
é comissioriado Chefe da Divisão de Pesquisas Económico-
financeiras. ' 

3. Observador ou participante nos seguintes Congressos: 

a) IV Encontro Nacional das Empresas de Crédito, Flrlafi~
ciamento e Investimentos (São Paulo, 1969); 

b) II Congr~sso Intcramericano de Bolsas e Mercado 
de Valores (Rio de Janeiro, 1969); _ , . . 

c) III Encontro Nacional das Empresas de Cred1t0 Imobl-
Iiário e de Poupança (Brasilia, 1970); .. , 

d) VII Congre~so Nacional de Bancos (B_rasíh~ 1971); N 

e) I SimpósiO Nacional sobre Previdêncm Pnvada (Sao 
Paulo, 1974); . . . 

f) Seminário Internacional sobre Correção _oMonetána 
(USP, São Paulo. 1975), . . . . 

g) XI Reunião de Técnícos de Bane~-~ _Ce!l~ra1s do Conti
nente Americano (Quito, Equador, 1975); 

h) XIII Reunião de Técnicos de Bancos Cen~raiS do C9n
tinente Americano (Otawa, Canadá, 1976); 

4. Professor Associado de Economia da Pontifícia ~niver
sidade Católica doRio de Janeiro (1966/67); 

5. Redator das seções "Mercado de c3pitais''_(de no~emN 
bro de 1969 a setembro de 1976), "SisteU?-a Fínanceiro Habita
ciorial" 9de outubro de 19703 oUtubro de 1976) .. Euromoeda" 
(de novembro de 1971 a setembro de_1976)_9a revista Conjun
tura Económica, da Fundação Getúlio Vargas. 

6. Membro da Banca Examinadora di concurso público 
para a--carreira dee.conomista do Instituto N~c~on_a~ de Colon~
zação e Reforma Agrária (INCRA) do Mm1ste~o da Agn.- _ 
cultura (Brasília, março de 1974); 

·7. Professor no Departamento de Economia da Univer
sidade de Brasfiia (Brasl1ia, março de 1971 a junho de 1975), 

nas disciplinas do curso de gr~_d~ação "Moeda e Hancos-·, 
''Mercado de Capitais.", "Seminário de Economia Monetária" 
e "Desenvolvimento Económico''_. __ e_nas. disciplinas de "Insti
tuições Financl!iras", e "leitura para Dissertação" n? curso 
de Pós-graduação (mestrado). Membro da banca exam1nad~ra 
de teses para a obtenção do Grau de Mestre em Economia, 
daquela Universidade (1975, 1976 e 1977). Homenageado pe· 
los formandos de Economia do _1" semestre de 1976. Coorde
nador e professor do Curso de extensão universitária de "prin
cípios de Economia para Jornalistas Profissionais Especia
lizados em Economia'' (UnB, 2·' semestre de 197.6); 

8. Membro de painéis, promovidos pela ANPEC, sobre 
os temas: 

a) Perspectivas do balanço de pagamentos do Brasil (Ga
ranhuns, PE, 1975); 

b) Desenvolvimento do sistema monetário brasileiro 
(Porto Alegre, RS, 1976), 

9. Membro de Painel no XXIX Congresso da Sociedade 
Brasileira para o Progresso da Ciência sobre "Perspectivas 
da Economia Brasileira na Próxima Década" (Brasília, 1976)~ 

10. Conferencista na Escola de Pós-Graduação de Econo
mia (FGV) em seu "Curso de Mercado de Capitais", sobre 
matéria financeira (Rio, 1976)~ 

11. Professor de "Estrutura do Sistema Financeiro Habi
tacional", no curso de Pós-Graduação em Planejamento Urba
no e Habitacional da UnB (1975 e 1977), e no Instituto de 
Recursos Humanos do Governo do Distrito Federal (1976); 

12. Professor~visitante no Instituto Rio Branco CMRE) 
na disciplina de "Finanças Internacionais" (1977): 

13. Professor de "Finanças Internacionais" no Centro 
de Treinamento para o Desenvolvimento Econôrnico (CEN
DEC, da Secretaria de Planejarnento da Presidência da Repú

-- blica) no II e. III Ciclo de Treinamento de Especialistas em 
Promoção Comercial (1976 e 1977); 

14. Professor do ICAT:UDF no Cur~o de Engenharia 
Económica na disciplina "FonteS de Recursos para as Empre
sas" (Brasllia, 1977); 

15. Conferencista na Associação Brasileira de Bancos 
de Desenvovimento sobn.! "Recursos externos- Res. n~ 63" 
(Bras!lia, 1977); ··· -

16. Membro da Comissão de Julgamento do III Concurso 
de Monografias sobre Dívida Pública patrocinado pela Comis
são de Coordenação e Implementação de Técnicas Fjnancei
ras-COCITEF (Portaria n" 112, de 14·9-88, do Presidente da 
COCITEF e Secretário-Geral do Ministério da Fáienâa); 

-17. Economista no Departamento do Hemisfério Oci
dental do FMI (1~78-79). Assessor Técnico e Assistente Téc
nico na D iretoria~ Executiva pelo Brasil ( 1979-1992) no Fundo 
Monetário Internacional tetido participado das delegações 
brasileira às Reuniões Anuais do FMI-BIRD de 1979 a.1990; 

18. Consultor Especial no Departa-mento Económico do 
Banco Central do Brasil. 

V. Membro de Associações Profission~is 
1. Conselho Regional de Economistas Profissional (da 

1' Região de !965 a 1973 e da 11' Região a partir de 1974); 
2. American Ecónóffiic Association (desde 1968); 
3. American ASsociation foi the Advancement of Science 

(desde 1973). 

(A Comissão de Assunto~· Eco~Ómicos.)-
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MENSAGEM~ N"_I~7, DE 1993 
(N• 139/93, na origem) 

Senhores Membros do Senado Federal, 
Nos termos do art,. 84, inciSo_ XIV, cOffibinado com o 

art. 52, incisó TII, letra d, da Cons_tituição Fedex~!,__§pbmeto 
à consideração do Senado Federal_ a_ indicação dQ Senhor 
CLÁUDIO NESS MAUCH para exercer o cargo de Diretor 
de Normas e __ Organização do Sistema Financeiro do B;:lnco. 
Central do Brasil. 

O indicado é pessoa de reconhecida conlPetêitda para 
o desempenho dessa elevada função, COIJlO ,se dep~eende do 
anexo curriculum vitae. · 

Brasília, 23 de março de 1993. - llamar Franco. 

Dados Pessoais 

Nome: CLÁUDIO NESS MAUCH 
Data de nascimento: 14 de agosto de 1949 
Naturalidade: Camaquã (RS) 
Nacionalidade:_ brasileira 
Filiação: João Francisco Mauch e Suely Ness Mauch 
Estado Civil: casado 

CURRICULUM VITAE 

01. Nome: Cláudio Ness Mauch 
02. Escolaridade.: 

Curso: Ciências Contábeis 
Faculdade Camaquense de Ciências· Contá_bejs .e A.dn;I~nis
trativas - Camaq uã - RS 
Conclusão - 1973 
03. Experiência Prof"ISSional 

a) Diversas 
De 1969 a 1974 - Contador de Empresas - Camaquã 

(RS) 
b) Profissional Liberal 
De 1974 a 1976- Atividades 

Assessoria contábil e fiScal; auditoria e elabOração de -projetes 
e viabilidade técnico~financeira e perícias judiciais. 

c) Banco Central do Brasil 
De 22-11-76 a 8-2-85 - Auditor em instituições finan

ceiras, preponderantemente bancos comerciais, exercendo no 
final a função de Supervisor de Fi~calizaçãó. · 

De 11-2-85 _a 4-9-85 -Designado pelo Banco Central 
do B_rasillo.terventor do. Banco Habitasul S.A. 

d) Sistema Meridional · - · ~ 
-Meridional- Crédito, Financiamento e Investimento 

S.A. .. 
Diretor de 27-12-85 a 30-4-86 
Díretor Superintendente de 23-6-87 a 24-4-89,-data em 

que foi incorporada ao Banco Meridional do Brasil S.A. 
- Habitasul- Distribuidora de Tít. e Vai. Mob. S.A. 
Vice·Presidente do Conselho d~ Administração de 

31-1-86 a 30-12-86 . . ~ 
- MeridiÕnal BârlCo de Iiwe_stimento S.A~ 
Diretor Superintendente de 4,2-86 a 11-1-&7 
Díretor de 22-6-87- a 17-8-88 
Diretor Superintendente 18-8-89 a 20-4-90, data em que 

foi incorporado ao Banco Meridional do_ Brasil S.A. 
-Banco Habitasul S.A. ~ 
Díretor Presidente de 26,5_:86 a 19~3-87, quando a·e ~sua 

transformação para Meridional - Administração S.A., ocu~ 

pando a partir de então, o cargo de Diretor Superintendente 
até 1°-5-89. 

-Meridional Leasing S. A. - Arrendamento Mercantil 
Diretor Superintendente de 18-7-86 a 15-1-87 

-Meridiopal Corretora de Vai. Mob. e Câmbio S.A. 
Diretor de 25-7-86 a 1 '-t -87 

-Meridional Companhia de Seguros Gerais S. A. 
Membro do Conselho de Administração de 16-6-87 a 

31-3-89 . . 

04. Atividade Atual 
- Banco Meridional do BraSil S.A. Diretor-
-Atribuições 
a) Atuaís 
1 -Área de Informática; 
2. Área de Recuperaão de Ativos; 
3~ Área_de _C_ontroladoria; e _ _ _ _ -~ . 
4. Superintendências Regionais- e Rede de Agências. 

05. Cursos, Congressos·e Conferêricias 
a) Método Pert 

Faculdade Camaquense de Ciências Contábeis e Admín_~s
trativas 
1973- Camaquã (RS) 

b) ReavaliaçãO do Ativo Imobilizado . 
Cube dos Bacharéis em Ciências- Contábeis 
1974- Porto Alegre (RS) ~-

c) Curso de Especialização em Elaboração e Avaliação 
de Projetes 
Faculdade Portoalegrense de CiênciaS-CO:ritábeis e_ Adminis
'irafiVas · --
1975- Porto Alegre (RS) 

d) Curso de Atualização do ICM 
ICM Pró-Desenvolvimento 
1975- Camaquã (RS) ~ 

_ e) Curso de Ambientação para Auditores 
Banco Central do :Brasil·- Departamento Regional de São 
Paulo 
1976 -São Paulo (SP) ~ 

- f) Estágio junto ã Fiscalização de Câmbio 
Banco Central do Brasil - Departamento Regional do Rio 
de Janeiro 
1978- Rio de Janeiro (RI) 

g) Curso de EspecializaçãO em Auditoria 
Universidade de São Paulo 
1979-' São Paulo (SP) 

h) Curso de Reciclagem d~ lnspeção __ _ 
Banco Central do Brasil - Departamento Regional de São 
Paulo 
1981- São Paulo (SP) 

i) Curso de Fiscalização de Câmbio - OperaçõeS de 
Câmbio de Bancos Comerciais 
Banco Central do Brasil ~Departamento Region-al do Rio 
de Janeiro 
1981 -Rio de Janeiro (RJ) 

· j) Ctirso de Aperfeiçoamento em Desenvõlvirriento orga-
nizacional -
Banco Central do Brasil - DITRI 
1982- Brasilia - (DF) 

k) Curso de Fiscalização em -operações de Mercado 
·Aberto - · · ~ 

Bancos Comerciais 
Banco Central do Brasil - Departamento Regional de São 
Paulo 
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1983 -São Paulo (SP) 
I) Information Resource Magernent 
IBM do Brasil 

1986- Rio de Janeiro (RJ) 
m) Curso -Comité Diretor de Informática 

IBM do Brasil 
1986- Rio de Janeiro (RJ) 

n) Seminário -Informática para Executivos 
IBM do Brasil 
1986- Canela (RS) _ . . _ . . 

o) Seminário - Sistemas Financeíios Internacionais-
1 <:> Encontro de Executivos 
1986- São Paulo (SP) 

p) Seminário -Sistemas FinanceiroS- Iiitefnacionais 
29 EncontrO de Executivos · 
1987- Rio de Janeiro (RJ) 

q) Seminário- Déficit Público, o Desafio Brasileiro 
Associação Comercial do Rio de Janeiro 
1988- Rio de Janeiro (RJ) 

r) Congresso ,_ XXII EnCOõtrO das _Empresas de Crédi-
to, Investimento e Financiamento --
Associação das Empresas de Crédito, Investimentos e Finan
ciamento 
198& ~ Foz do Iguaçu (PR) 

s) Seminário -Sistemas Finãnceiros ~ InternaciOÍlais 
3';> Encontro de Executivos 
19&8- São Paulo (SP) 

. t) Projeto F(amma _ _ __ 
-Industrialização e a ~volução Sócip-Eco_J;Iômica no Brasil 
-Economia Global 
·-Megatendência e-Estratégias da TecriOlo"gia-
IBM do Brasil 
1988 - Rio de Janeiro (RJ) e 
White Plains - NY (USA) 

u) CongreSso Latino-AmericanO de Marketfiig Financc;:i-
ro 
Febran 
1989 - São Paulo (SP) 

v) Congresso Anual da FELABAN - Federacion Lati
noamericana 
de Bancos 
Novos Investimentos na América Latina 
1992 -Rio de Janeiro (RI) . _ 

x) Seminário Internacional - Bancos Estaduai$: Expe-
riências e Perspectivas - _ 
1992- Brasília - (DF) · -

6. Participação Externa 
a) Membro da Comissão de Assuntos Especiaís da AN

BID 
Associação NaciOnal de Bancos de Investimento. 

b) Secretário da Associação dos Bancos no Estado do 
Rio Grande do SuL 

c) Vice-Presici.eõte da Associação dos-Bancos no Estado 
do Rio Grande do Sul. 

d) Atual Presidente da Associação dos Bancos no Estado 
do Rio Grande do SuL 

e) Atual Membro do Conselho Superior da Federação 
Brasileira das Associações de Bancos. 

Porto Alegre, 19 de março de 1993. - Cláudio Ness 
Maucb. 

(À Comissão de Assuntos Económicos) 

MENSAGEM N• 138, DE 1993 
(N~ 140, na origem) 

Senhores Membros ·do Senado Federal, 
Nos termos do art~ 84, inciso XIV. combinado com o 

art. 52, inciso III, letra d, da Constituição Federal, submeto 
à consideração do Senado Federal a indicaçao--do Senhor 
FRANCISCO AMADEU PIRES FEL! X para exercer o Car
go de Difetor de Política Monetária do Banco Central do 
BrasiL 

.-9 indicado é pessoa de reconhecida competêpcia para 
- o- desempenho dessa elevada função, como se depreende do 

anexo "curriculum vitae". -
Brasília, 23 de março de 1993. -Itamar Franco. 

CURRICULUM VITAE 
Dados Pessoais: 

Nome: Francisco Amadeu Pires Felix 
Nacionalidade: Brasileiro 
Naturalidade: Estado do Rio de Janeiro 
Nascimento: 30 de julho de 1953 
Filiação: Odete Pires e Joaquim Lopes Felix 
Estado Civil: Casado 
Esposa: Olivia Tavares Muniz Felix 
Filhos: Nívea Muniz Felix- Fábio Muniz Felix- Bruno 

Muniz Felix. 
Identidade: Conselho Regional de Economia (1' Região) 

Registro n• 9.027 de29-!0'76. . 
Endel-eço Profissional 

Av. Presidente Vargas, 730 -7~ andar- Centro 
Rio de Janeiro 
CEP: 20071 -Te L: 216-2367 

End. Residencial 
Rua Hermínia, 17- Cachambi- Rio de Janeiro 
CEP: 20780 

Escolaridade: 
Curso Primário: E-scola Municipal João Kopcke 

( 1960/1964) 
CurSO GinaS'iai: -cOlégio Esta9ual Visconde de Cairú 

(1965/1968) 
Curso Colegial: Colégio Esta·d·u.al Visconde de Cairú 

(1969/1971) 
Curso ·superior: Universidade do Estado do Rio de Janei-

. ro- Faculdade de Ciências Económicas (f972f1975) 
Curso de Pós-Graduação: Escola de Pós-Graduação em 

Economia (EPGE) do Instituto Brasileiro de Economia da 
Fundação Getúlio Vargas: Mestrado em Economia 
(1978/1979)- doutorado em Economia (1979/1980). 

· Inglês: Curso Brasas (1980/1981) 
Experiência Profissional: 

-Admitido em 14-11-73 para o cargo de Auxiliar de 
Escrita do Banco do Brasil S/ A., tendo em vista aprovação 
em concurso público; 

-Aprovado em concurso interno do Banco do Brasil 
SI A., sendo promovido ao quadro de contabilidade no posto 
de Escriturário, letra C, em 25-8-75, com promoção automá
tica em 14-11-75; 

-Aprovado em 1 ~ lugar no concurso público realizado 
em 21 e 22 de agosto de 1976, sendo nomeado por ato de 
29-9-76 para o cargo de Economista do Banco Central do 
B_rasil, lotado na Divísão Regional de Pesquisas Económicas 
(RJ); 
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-Aprovado em 2" lugar no concurso nacional de acesso 
à Escola de Pós-Graduação em Economia da Fundação Getú:.. 
li o V argas no ano de 1977; _ 

- Curso de Mestrado e Doutorado em EConomia da 
FGV na EPGE (197811980) _ _ _ •- __ .. __ - _ -

-Assessor do Diretor da Dívida Pública do Banco Ceii
tral do Brasil (198011982); 

- Assessor do Direfor da Área Bancária do Banco Cen
tral do Brasil ( 1983); 

-Chefe Adjunto do Departamento de Operações Com 
Títulos e Valores Mobiliários do Banco Central _do Brasil 
(1983/1985); - - -- -

-Professor da Faculdade de Economia da Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro ( 197811985); 

- Chefe do Departamento de Operações com Títulos 
e Valores Mobiliários do Banco Central do Brasil (1985); 

- Gerente da Divisão de Operi. Market do Banco Boa
vista Si A 198511987); 

- Diretor Adjunto da Corretora Patente SIA (198711988) 
Chefe de Gabinete da Diretoria da DíVida Pública e Mer

cado Aberto do Banco Central do Brasil (198811989); 
- Chefe do Departamento de Operações de Mercado 

Aberto do Banco Çentr~ldq ~rasil (1989),, _" ,,,, , 
- Diretor da Dívida Pública e MercadO-Aberto 

(198911990) 
- Diretor da Área de Mercado de Capitais"(199071990) 
-Economista no Banco Central do Brasit(MarJ1990-

Dez./1990) 
- Delegado Regional do Banco Central do -B~rãsil"" no 

Rio de Janeiro (Jani1991-Jul/1991) 
-Consultor EspeCial do DEMAB (Jui:/199!- · -y--

(A Comissão de Assuntos Ecçm(}micos.) 

OFÍCIO 

Do Sr. ~~~secretário da Câmara dos Deputados, encami
nhando à revisão do Senado autógrafo do seguinte projeto: 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA, No 31, DE 1993 

(N9 3.645/93, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Presidente da República) 

Dispõe sobre a instituição do Programa Nacional 
de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente- PRO
NAICA, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional dep::eta: .. _ 
Art. 1? Fica instituído o rrograffia N-acional de Aten

ção Integral à Criança e ao Adolescente - PRONAICA, 
com a finalidade de integrar e articular ações de apoio à Criança 
e ao adolescente .. 

Art. 2_9 O Pronaica teiá aS segtilntes áreas pfiOrltárlas · 
de atuação: 

I - mobilização para a participação ·comunitária; 
II - atenção integral à criança de O a 6 anos; 
III - ensino fundamental; 
IV- atenção ao adolescente e educação para o trabalho; 
V- proteção à saúde e segurança à criança e ao adoles-

cente; 
VI - assistência a crianças portadoras de deficiêncía; 
VII - cultura, desporto e lazer para crianças e adoles

centes; 

. __ VIII -:-::-}o~mação_de profissionais especializados em ate_o~ 
ção integral a crianças e ãdolescentes. _ 

Parágrafo único. Para dar suporte ãs ações de que trata 
este artigo, subordinando-as ao enfoque da atenção integral 
à criança e ao adolescente, e de acordo__çom as necessidades 
SociaiS-locais, serão adotadqs mecanismos e estratégias de: 
integração de serviços e experiências locais 'já existentes; adá~ 

-tação e melhoria de equipamentos sociais já existentes; cons
trução e novas unidades de serviço, 

Art. 3~ As ações do Pronaica serão desenvolvidas ·sob 
a coordenação dQ Ministro da Educação e do Despcirto, com 
a integraÇão -dos demais órgãos setoriais envolvidos em ações 
de promoção e proteção dos direitos da criariça e do adoles-
cente. 

§ 1~ O Poder Executivo regulamentará, n6 Prazo de 
30"dias da entrada cm vigor da presente lei, a forma de integra

- ção e planejamento das ações do~ órg~os setOriais envolv.idQs. 
§ 2~- O Pronaica integrar-se-á, para a execução das suas 

ações, às 
esferas estadual e municipal, cabendo à esfera federal a formu-
laÇão de normas gerais e o apoio técnico e financeirO. · 

§_ 39 O Prooaica busc~rá a integração com organiSmos 
não-governamentais e com agências internacionais com as 
quaís o Brasil mantenha acordos de cooperaç3o, com Vistas 

-à formação de um Sistema Nacional de Atenção Integral à 
Criai:lÇa e ao Adolescente. __ _ 

§ 4o A Secretaria de Projet9s EducaciomliS Espédàls 
dCI Ministério da Educação e do Desporto, mantida a compe
tência e a estrutura previstas na Lei nP8.479, de 6 de novembro 
de 1992, terá atribuiÇões de Secretaria Executiva do Pronaica. 

Art. 4\' A programação oi-çamentãria e finãncelra ·ésta
belecida para o Projeto ''Minha Gente" e ações inerentes 
à sua operacionalização são transferidas para a Secretaria de 
Projetas Educacionais e Especiais, visando a execução do 
Pronaica. -

· ·Art. 59 Ficam convalidados os atos orçamentárioS e os 
referentes aos Planos Plurianuais de InvestimentOs_ relativós 
ao Projeto Minha Gente praticã.dos nos exercícios de 1991 
e 1992, 

Art. 6" Esta lei entra em- vigor na data de sua publiw 
cação. 

Art. ]<? Revogam-se as disposições em contrário. 

MENSAGEM N" 129, DE 1993 

Senhores Membros do Congress_o Nacional: 
Nos termos do artigo 61 da Constitu.i&ão Federal~ submeto 

à elevada deliberação de Vossas Excelências, aCOmpanhado 
de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado .da 
Educação e do Desporto, o texto do projeto de Lei que "Dispõe 
sobre a instituição do Programa Nacional de Atenção Integr_al 
à Criança e ao Adolescente- PRONA~CA e dá outras provi-
dências". . . 

· Brasilia, 18 de março de 1993. -Itamar Franco. 
E.M, INTERMINJSTERIAL W 004 

.. Brasília, 1! de janeiro de 1993 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República. 
Submetemos à superior consideração _de Vossa Excel~p.

cia o anexo Projeto de Lei, que prop6e a instituição do Progra
ma Nacional de Atenção Integral à Cri~nça e ao Adolescente 
- PRONAICA, com a fi_naUdade de integrar e articular as 
ações de apoio ã infancia e à juventude. 

Cumpre, assim, o Governo Federal o seu papel em rela
ção. ap que dispõe a Constituição Fed~ral, notadamente no 
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art. 227. ·que trata doS direitOs- da criança-e-do adolescente, 
única prioridade absoluta estabelecida na Carta Magna, e das 
responsabilidades solidárias da família da sociedade e do Es~ 
tacto. --

Atende-se, igualmente, com uma Visão de integração na
cibnã.l, a problemas emergentes, que atingem grande_ parte 
da população de menos de 18 anos ainda não alcançada pela 
maioria dos serviÇos Sociais; SobretUdo pela escolarização mí-
nima. -

O Pronaica possibilitará ao poder público realizar grande 
parte de suas obrigações constitucfonais,-agregando, desde 
o· princípio, as parcelas da fami1ia e da sociedade, no tocante 
à proteçáo e a promôçãCHios direítos da criança e cto:·a-doles
cente, como quer o- citado art. 227 da Constituição Federal. 
CriaRse um mecaniSmo rápido -e efiCiente âe_ .iÇôCs integradas 
e de atenção iritegral, corno resposta a in-dicadores sociais 
cruéis que têm povoado, nas últimas décadas, as estatísticas 
oficiais. 

Os estudos promovidos pelo Instituto Brasileiro de Geo
grafia e Estatística, por meio do SINCA- SiStertui de InfOr
mações sobre Crianças- é ÃaoteSCentes, demonstram clara
mente a situação em que ainda nos ciltoiitfãmOS, apesar -dos 
alardes retóricos que têm acompanhado algumas ações ponR 
tua:is-demandadas pela legislação específica, notadamente pelo 
Estatuto da Criança e do Adolescente, promulgado em 1990. 
Conforme o Ultimo relatório do Sinca, publicado no presente 
ano: "O Brasil inicia a décadã de 90 -Com um dos piores desemR 
penhas entre os países do Terceiro Mundo, no que diz respeito 
à pobreza e à distribuição de renda. Estudos recentes têm 
constantemente registrado que desde_ as décadas_ de_ 60 e 70 
o País passa por um prótesso de contínUa deterioração na 
distribuição de renda. A década de 80 não fugiu a este padrão, 
pelo contrário, ca-racterizou-se pelo crescimento ·dos indica
dores de pobreza, qualquer que seja á ótica adotada"_. 

Evidentemente, as vítimas imediatas esse empobrecimen
to progressivo têm sido as populações de: -~~nor _faiX? ~tária, 
_que não pos-suem meios próprios de_~obrevivên_cia: "Segundo 
as estimativas do PNAD, em 1990, 53,5%-cfás erianças e. dos 
adolescentes viviam em famílias cuja-renda mensal per capita 
não ultrapassava 1/2 salário mínímo. Em ittimeros absolutos, 
este percentual corresponderia a quase 32 milhões_de pessoas, 
enquanto no início da década o número de pessoas vivendo 
nesta faixa de renda era de aproximadamente 30 milhões". 

As diferenças ie_gionã.is ainda se tomam mais contrasR 
tantes, no quadro apresentado pelo PNAD: ''Quando se ob
serva os dados para as regiões nordeste e_ S!Jdeste_, verifica-se 
uma clara associação entre desenvOlvimento econômico e so
cial. Em 1990, a proporção de criãnÇas e adolescentes vivendo 
em situação de pobreza, no ·Nordeste, era quase o dobro 
da encontrada no Sudeste: 77,5% e 38,5%, reSpectivamente''. 

"'A comparação dos dados de 1990 cOm os de 1981 revela 
que ambas as regiões têm um grande contingente de crianças. 
pobres, bem mais expressivo no Nordeste que no Sudeste. 
No início da década, no Nordeste este contingente era de 
aproximadamente 14 milhões de pessoas, enquanto-rio Sudeste 
este número girava em torno de 7 milhões. Em 1990 a situação 
era ainda mais grave:- o·Nordeste apresentava cerca de 16 
milhões de pobres e o Sudeste em torno de 9 milhões". 

O detalhamento desses indicadores trazem à tona dados 
áindã. mais impressionantes. Em relação à saúde, Por exeffipio, 
o Brasil ocupa o 6/9 lugar entre as nações,_ nº que- se refere 

·à mortalidade infantil O PNAD 89 Ínostrou, nesse sentido, 
que 60% das crianças menore·s de um ano vivíam em domicílios 

com condições inadequadas de saneamento, o que , certa
mente, contribui para o alto índice de mor~lidade verificado. 

Ainda no tocante à saúde, pesquisas realizadas mostram 
que a incidência de desnutrição infantil, outro grave problema 
do País, está estreitamente relacionada com o grau de instru
ção da mãe, ou seja, pode ser reduzlda significativamente 
com orientações adequadas sobre amamentação, alimentação 
básica e higiene no preparo dos alimento$. 

Na área da educação, também constata-se uma modifi
-cação pouco significativa. -Embora caminhemos rapidamente 
para a universaliZação do acesso a escola, a intensa migração 
tem prejudicado o planejarnento de imPlantação e desem
penho da rede escolar: abrem-se _gçandes demançlas~ principal
mente nas periferias das cidades maiores, enquanto espaços 
ociosos são registrados em muitas regiões. 

Entretanto, o que mais preocupa, na questão educacio
nal, é a qualidade do ensino ministrado, notadamente na esco~ 
la pUblica. Vários fatores, endógenos e exógenos, têm contri
buído para o enfraquecimento do sistema escolar, causado 
principalmente pela repeténcia e pela evasão, marcadas já 
na 1\' série e que atingem um !Tiaior nUmero de crianças de 
famílias de baixa renda. No!e-se que_a ev?São tem sua principal 
causa na utilização prematura da criança e do jovem n~ compoR 
sição da renda familiar. Isto tem levado a ações compen
satórias, no sentido de reter o aluno, como é o caso dos 
programas de alimentação, que têm consumido recursos pre
ciosos que poderiam, não houvesse o problema social, ser 
melhor direcionados para a melhoria específica da qualidade 
do sistema educacional. 

A repetência, que também se deve ao fato de se oferecer 
a educação escolar obrigatória apenas para crianças de mais 
de seis anos- e., portanto, já com seu potenciãl de aprendi
zagem condicionado por fatores económico-sociais, tem criado 
congestionamentos no fluxo escolar,. com prejuízOS adiCionais 
ao sistema. Forma-se, então, um paradoxo: os recursos finan
ceiros são escassos e limitam os investimentos; mas o custo 
de cada aluno que consegue chegar à 89 série do Primeiro 
Grau é altíssimo, ou seja, o equívalente a 23 matrú:~ulas/ano, 
ao invés das oito ideiais para um sistema de maior produ
tividade. 

As várias _tentativas de solução do prohlema, pela via 
exclusivamente educacional, têm redundado em. fracasso, uma 
vez que não se pode respõilSabilizar- somfinte Õ sistema· educa
cional pelo atendimento simultâneo de vários prohJemas, in
clusive de ações de competência insubstituível da própria famí
lia. Nesse sentido, há que deixar claro que o papel da escola 
pode ser momentaneamente compensatório, como mecanismo 
em.ergencial, mas não deve ser permanentemente desequi
librado por atribuições que o desviam de suas principaís res
ponsabilidades. 

As questões sociais acabam por acumular uma grande 
gama de problemas que incidem diretamente sobre o presente 
da criança e determinam o estreitamento de oportunidades 
para o seu futuro ou até a sua elim_inação_ do quadro social. 
Distorções ainda mais graves encontram-se em formulações 
que trataram e, em certos casos, ainda continuam a tratar 
a questão do "menor" por um prisma polícial-repressivo, que 
yê __ a criança pobre como um marginal predestinado à delin
quência. Surgem, aí, as medidas radicais e desumanas, que 
tanto escândalo têm causado nas_ sociedades nacional e inter
nacional, com_ o assas~inato de crianças e jovens, principal
mente nas grandes cidades brasileiras. 
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Uma outra visão, a do assistenciàlismo-paternalísf3~ ainda 
pennanece em parte da sociedade. Embora eivada de boa 
vontade, ela envereda por vias paliativas e exclusivamente 
compensatórias, que resolvem rriomcilt:Hteamente o problema 
da sobrevivé-ncia, mas não abrem ca~iriho~ s_~guros para a 
vida das crianças e jovens atendidos. ____ _ 

Em ambos os casos, nota-se que a educação, mesmo que 
limitada à educação escolar, ignorando a família e a comuni
dade em geral corno agências educativas, não é utilizada nem 
sequer como elemento de apoio. 

O que fica claro, entretanto, é que, mesmo quando utili
zada como eixo principal da recuperação social, a educação 
não tem, por si só, força suficiente para enfrentar todos os 
problemas que compõem o quadro de distorções enfrentados 
por uma sociedade emergente, como é a brasileira. 

Ela é. sem dúvida nenhuma, a agulha que aponta para 
o Norte, que indica métodos e reúne inteligências em torno 
da reflexão e da busca de soluções. Ela s~dimenta avanços 
culturais, cria bases para o desenvolvimento. 

Mas ela não pode, de maneira estanque, coilduzir a inteR 
gralidade da formação do ser social. 

Assim é que o Programa Nacional de Atenção Integral 
à Criança e ao Adolescente indica novos camiri.hos de alcançe 
da cidadania plena, por meio da prestação de serviços sociais 
integrais e integrados. 

Apoio nas disposições constitucionais e legais qu~ hoje 
orientam o Estado e a sociedade brasileira, a partir do art. 
227 da Constituição Federal, o PRONAICA é concebido por 
premissas que estabelecem que: 

a) a criança e o adolescente são sujeitçs d_e_ 9-ireitos fundaR 
mentais, sendo dever da família, da sociedade e do .Es-tado 
assegurar, com absoluta prioridade, esses direitos; 

b) há necessidiide-de -SC aisegurar, cóm~fàpldez e "iãCi6itaR 
lidade, a prestação de serviços sociais adequados as necessiR 
dades físicas, intelectuais e psicológicaS de crianças e adoles
cente, como seres em formação, reconhecendo~RSe as _çtesigualR 
dades e compreendendoRse as difeieriça sociais·e-iridlvidúais, 
acrescidas das diversidades regionais, municipais e locais, por 
meio de maneiras novas ·e mais eficienteS, que faC_il_i_tam a 
integração de esforçOS, em todos os sentidos, e a crescente -
melhoria da qualidade dos serviços-prestados; 

c) por conseguinte, a maneira nova está em fazei' novo 
em torno do núcleo central à criança e adolescente_ da famtlia 
e da comunidade mais próxima diretamente viriculada às crianR 
ças e aos adolescentes atendidos. E O fazer novo determina 
que sejam realizados estudos e pesquisas que, gerando conhe
citnentos sobre o:.:cQmQ _fa_zer. novo, perrriitain o aprofunda-
mento do_conceitO_básico da atenção integral, ______ _ 

d) a atenção integral conduz, necessariamente, às_ condi
ções e às dimensões soçiaiS desse atendimento todas elas de 
caráter integrador. não apenas porque se propõe o desenvolR 
vimento do cidadão fntegro, mas porque ações intcgtadas em 
espaços comuns ou não, efetivadas por programas/subprograR 
masfatividades também integrado, prestados por recursos huR 
manos em trabalho integrado, com gerenciamento -e-firi3.rida
mento compartilhados e comunidade devidamente mobiliza~a 
e participante, cond_uze_iifjustamente à príofidade absoluta 
do atendimento; _ __ _ _ _ _ 

e) o fazer novo cert~.meute levará à ge_rmí-D.àÇã(ide idéias 
do como fazei- novo, -que, difundidas por um processo de 
expansão pelos resultados de qualidade, eficiência e efíCácia, 
trarão, como conseqüéncia benéfica-para _os serviços sociais 

atualmente oferecidos às crianças e aos adolescentes, genera
lização e impregnação através do fazer novo:-

f) fazer novo signífica integração em todas as dimensões; 
g) o fazer novo exige, como missão, os papéis da família, 

da comunidade e do Estado na promoção das crianças e dos 
aâõlescen:tes·:--

0 Programa Nacional de Atenção Integral à Criança e 
-at:>~dolescente, ora proposto, visa integrare articular as ações 
governamentais de apoio à ctiã.nça ·e ao -adolescente em CenR 
tros de Atenção integral à CrlãrtÇã~ locais ideais para a impleR 
mentação do conceito fundamental de atenção integral e inte
gtada. Os Centros, compostos por novas construções onde 
for detectada a necessidade social, funciona-rão como elemen
to indutor deste esforço nacional global, embora a ateilção 
também possa ser dada em unidades tradicionais já existentes, 
para· o que serão feitas as necessárias adequações.-

Além da integração intersetorial, no nível do Governo 
Federal, o Pronaica buscará a integração com as demais esferas 

· administratiVas, no Distrito Federal, nos Estados _e nos MuniR 
cípios e, fundamentando-se também na participação comuni
tária, com todos os.segmentos da sociedade que têm responsa
bilidades concretas no desenvolvimento de ações pertinentes 
à atenção integral, o que sugere o alcance, como objetivo 
maior. de um Sistema Nacional de At~nç?o Integral à Criança 
-e ao Adolescente. 

A Atenção Integral proposta pelO Programa abranbe váR 
rios tipOs de subprogramas básicos, desenvolvidos articulaR 

_dam.ente e com flexibilidade~_como se relata, a se_gui_r._ 
Proteção Especial à Criança e à Famíiia-:--:- E~bora ':1~0 

se pretenda substituir ações ,específicas de proteção especial 
a crianças e adolescençes em situação de risco pessoal, desenR 
volv~das por outras entidades próprias, o Pi-o grama -preve es
paço próprio para es·sa ação emergencial, atendendo não só 
a comunidade interna como a externa, com assistênCia jurídica 
e pisicológica. O espaço pOderá ser __ u.tilizado por entidades 
comunitárias, como os Cosenlhos Municipais de Direitos da 
Criança e do Adolescente, Consel.ho~ Tu~elares e_ Centros 
de Defesa. . . . .. .. . ... 

Saúde - Este ~4Pprograma dará ênfase à promoção da 
saúde, compreendendo ações de edu_cação para a saúde, acomR 
panhamento do __ crescimepto e _çJo desenyolvimen,to, vaci_na- · 
_ções, saúde bucal, alimentação e nutrição e atendimeQ.tQ-aos 
problemas_específíCos da adolescência_._ O Núcl~.o Q~ P-rqffiO_ç~o 
da. Saúde terá ul)la interface permanente com a_s famíliaS e 
as comunidades -locais, desenvOlvendo a intefação de _suas 
atividades desenv_olvjd~s junte;> ~ comunidade interna çom atiR 
vidades próprias dos núcleos familiares, fazendo cOrii. que as 
ações tenham continuidade e, __ a_o_mesmo tempo,_efeito multiR 
plicado r junto aos demais mell1.bros do _nú_çleo fª~ilj~~- e.cÕl_IIUR 
nitátio. 

Creche- At~ndimento diário a crianças até a faiXa etária· 
de 4 anos, compreendendo guarda, higiene, alimentação e 
estimulação psicopedagógica. 

Educação Pré-Escolar - Atendimento diário a crianças 
-n:alalxaetáriã- de 4 a 6 anos, compreendendo gUarda, higiene, 
alimentação e atividades que proporcionem desenvOlvimento 
físico-sensório-motor. íritelectual ~ afetivo. 
_ _ Educação :E_s_colar- Atendiinento ã crianças ___ dé 7 a ·14 

a:nos, através de currículos modernos·,-abertos e flexíveis; deseR 
nhados para· atender a comunidade concreta e especifica a 
qu"e se destinem, dentro da riqueza pedagógica proporcionada 
pelã integração c_om os demais subprogramas. Os espaços pr6R 
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prios para este subprograma poderão, com a ação integrada 
. e articulada, otimizar a ocupaçao -e ampliar o atendimento. 
sem os desvios hoje registrados pela lotação exagerada de 
determinadas escolas. O funcionamento em outros dias e horáR 

:rios não letivos propiciará o atendiriiento a outras deffiandas 
da comunidade, inclusive a educação de jovens e adultos,. 

, Esportes - Deslocado de sua tradicional, e po~_co efi
ciente utilização como disciplina de Educação Física, o subpro
grama de Esportes visará atividades universais.(jOgos,_brinca
deiras, academia, lazer, ínciação esportiva) e de qualificação 
esportiva (iniciação e treinaniento para· Crianças e jovens com 
potencial esportivo), integrados com as dos demais programas 

· e com a comunidade. Os equipamentos próprios também serão 
colocados à disposição da comunidade local, nos dias e horários 
não~letivos. 

Cultura --Subprograma centrado em uma biblioteca, 
: funci0il3.rá Coino núcleo _de dífísão cultural 1 promovendo a 
leitura individual e grupal, oficiria.S de artes plásticas, música, 
teatro, expressão corporal, folclore, pesquisas sobre a comuni~ 

· dade, debates e reuniões, entre outras atividades. Embora 
equipamento para ser peça importante no apoio didát-ico a 
estudantes, a biblioteca também abdica de sua posição exclusi~ 
vamente escolar para exercer o papel mais dinâmico de biblio

: teca comunitária. 
Educação para o -Trabalho --As ações de iniciação ao 

· trabalho, que visam a inserção de jovens no_ mercado do traba
lho e que, infelizmente, têm provocado a ocupação prematura 
de crianças, terão atenção especíal, sempre que forem utéis 

' ao desenvolvimento individual e comunitário: Entretanto, 
· dentro do princípio da Atenção Integral, o que se _pretende 
: é enfatizar a Educação para o Trabalho, desde o desenvol-

vimento psicomotor oferecido pela creche e pela pré~escola 
I e que está também presente nos Subprogramas de esportes, 
: cultura e outros. Também se evita, deSsa maneira, que a sim

ples iniciação a:cf"trabalhO sej3. erivolvlda-põr componentes 
ideológic.os que, nüiitaS- vezes,levam a perpetuação da pobre~ 
za, pela limitação das perspectivas de formação profissional. 

Entretanto, serão respeitadas as demandas sociais e dar
se-á também ênfase a subprogramas de reciclageffi profissiOrial 
para trabalhadores da comunidade locaL , 

' Alimentação - Embora definidos Pelo subprograma de 
Saúde, os aspectos nutricionaiS da~ clientela: ate.ndida serão

, garantidos por um subprograma próprio, qu:e difere do tradi
' cional programa de merenda escolar por se preocupar com 

a dieta integral e não apenas com a: oomple:mentação alimen-
, tar. Assim, a criança -receberá no período de sua ·permanência 

na Unidade, todas as refeições necessári~s. Em casos em que 
a demanda social recomendar, prororar-se-á oferecer alimen~ 
tação nos períodos não-letivos, a fim de evitar a reincidência 
de dietas inãdequadas pelas limitações sócio~ecOD.ómicas das 
famflias. ·· 

Apoiando todos os subprogramas, sãcr estabelecidos três 
outros- gestão, mubilização e suporte tecnológiCo - desen
volvidos também de forma inovadora. 

A gestão, exercida por profissional especialmente treina
do~ buscará a superação dos problemas comuns, a integração 
dos serviços e a mobilização da comunidade para a partici~ 
pação. Enfatizar-se~á a gradativa autonomia da Unidade, tan
to no que se refere a sua manutenção física e financeira, 
como a operacionalização de sua program~ção. 

Como a Atenção Integral pressupõe uma int~ração per
manente com a família e a comunidade local, o subprograma 

1 de .Mobilização para a Participação, desenvolvido pela área 

gerencial de cad~ ~nida~~- e ap_oiado pelos d~mais serviços, 
possibilitará manter um meio de ligação com a cornunjdade 
externa._ mo_Qiliz;ando-;:t para a participação em todos os níveis, 
~esde á formulaÇãO dos projetas [1 iJjlplementaç~O da l)nidade 

·-....:..de SeníiçOs....:.e dos Subpiogfain3s. Evidentemente, a opor
tunidade que será oferecida,nesse_ trabalho de mobil_ização, 
permitirá que outros ângulqs- da _questão sej~m, ~ 30prdadõs. 
sempre no sentido da promoção social da comunidade. 

Finalmeilte, Õ suporte tecnológico permitirá apoio de no
vos meios didáticos e de_ comunicação, como a_ irtformática 
(administrativa e educativa) e a teleducação. Tais lneios. além 
do suporte imediato ao desenvolvimento dos vários serviços, 
possibilitarão maior dinamismo à capacitação permanente dos 
recursos humanos envolvidos. 

A integração abrange VáriaS dimCiiSóeS: espadai, dos ser
v,iços a ·serem oferecidos, .dos.inter~sa,<:JPS .nos serviços~ dos 
técÍlicos e dos demais profission:a.Is em atiVidade na Unidade 
e do financiarriento Coni"Pàrtilhadô. 

A implantação de um Centro de f:\t~_nção Integral à Crian
ça em uma determinada comunidade dependerá da conju~ 
gação de quatro fatores: _ 

-interesse da comunidade no Programa; 
_ - existéi1Ch1. da demanda efetiv_a para os serviçoS ofere-

cidos· · ---- - · --

...:._ disponibilid3.de de terreno apropriado (no caso de no-
và~ construções); _e · · 

-existência de capacidade local para administrar e ope-
rar a Unidade. ~-

Pretende~se alcançar com o desenvolvimento do Progra
ma: 
____ ·- .~9 .--:-- ~_volº'-ç~9. positíVa- <:Jos indi9dores sociaiS, especial

. mente c;>s referente.s .a cria,nç~s e_ adolescentes; 
29 -..incorporaÇão do conce'ito-dci atençãO iritegral à crian

ça e ao adolesc~nte à ~l~ura nacional, vi~bilizando a melhoria 
-da _qua"Üdade de vida e, a longo prazo, a transformação da 
própria Soded3:de; 

39 - a melhoria da qualidade dos serviços sociais presta~ 
dos pelo Estado, incorporando também a responsabilidade 
de toda a sociedade nesse trabalho e transformando~o em 
~_verdadeiro serviÇO público; 

49 - efetivação -das dispOsições dO Estatuto da Crla-nça 
e do -Ãdolescente e· fe.ai promoção social das comunidades 
locais. · 

·Na complementação, a proposta de convalidação dos a tos 
orçamentários pratiCados_ nos exercíçio de 1991 e 1992, inserta 
no art. 59 do Projeto de Lei, teffi por objeiO sanar ir"regula
r~dades apontadas pela Procuradoria~Geral da República e 
pelo Tribunal de Contas da Uniãoy que viciaram o denominado 
Projeto Minha_ Gente desde sua origem. Segundo aqu-eles ór
gãoS,- o refirid,o Projeto, ao qual o Pronaica sucederia, foi 
criado Sem previsão na lei orÇamentária de 1991 e no- Plano 
Plurianual. Ein outra~ palãvras__: __ o Proj_etj) foi impleirientado 
sem a participação do Coi:tgresso-Nãcional, iD.frlilgirldO, assim, 
i>s arts. 165, I e§ 1' e 167, I, VI, da Constituição Féderal. 

Embora considere-se a inclusão p-Osú~rior do Projeto no 
orçamento de 1992 e no Plano Plurianual ·de 1993 uma apro
vação tácita do Congi"i!sso Nacional, ~u~ca-se o referelldum 
formal do Parlamento para tornar possível a continuidade 
do Programa, já que ele configura uma realidade irreve_rsível, 
com a existéncia de duas centenas ele uqidades físicas,. a maior 
pã.rte em Construção, prevendo-se a OPeracionalização para 
o início do próximo ano letivo, num demonstrativo visual 
dos recursos empregados. 
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Por outro lado, a recente aprovação, pelo Congresso Na
cional, da SecreUJ.ria de Projetes Educacionais Especiais do 
Ministério da Educação e do Desporto 1 dando a ela atribuição 
de desenvolver tais projetas de Atenção Integral, possibilitou 
o fim da dicotomia até então existente entre o programa--de 
construções e os programas de operacionalização e --de desen
volvimento tecnológico, redirecionando o Programa a obje
tivos mais claros e melhor fundamentados, dos pontos de 
vista administrativo e social. 

Vale a pena registrar, em defesa dessa regularização-pro
posta pelo art. 5.;- do Projeto de Lei, recente voto do .Tribunal 
de Contas da União, após a análise de caso semelhante, em 
que um serviço público, construído sem previsão orçamen
tária, obteve aprovação por aquele egrégio colegiado, após 
a conclusão de que a sua paralisação "implicaria em perda 
do investimento realizado, além do prejuízo social, privando 
a população, especialmente a mais carente, do benefício a 
ser alcançado com a efetiva_ção do objeto do convênio". 

No relatório oferecido pelo ilustre Ministro Marcos Viní
cios Vilaca, ainda se reitera a observação de que não havia 
ocorrido dano aos cofres públicos: ''!113s_ poderá vir a ocorrer, 
se ... não forem garantidos ..... os recursos necessários à conti~ 
nuidade da obra. Entende-se que, se houve uma falha, origi
nária da inexperiência ou descuido (a falta de previsão orça
mentáriQ. no plano de investimento), não deva ocasionar outra 
maior e, agora sim, danosa, que seria a paralisação: da obra". 

Deve-se, ainda, assinalar que o programa de construções 
está baseado em uma considerável infra-estrutura técnica 
também resultante dos inves_timentOs inici3lni(:mte ocorrido~ 
e que se consubstanciaram em doze fábricaS cont_raiãdas com 
empresas privadas e mais duas conveniadas com empresas 
públicas. Ocupando uma área de cerca de 25à nill metros 
quadrados, essas unidades industriais estão gerando cerca de 
30 mil_e_mpregos diretos e 80 mil empregos indiretos, além 
de solidificarem uma tecnologia relativamente barata e segura, 
no campo da construção civil e que ainda não havia sido 
suficientemente disseminada no País, embora de largo uso 
em outras partes do mundo. 

Sem a regularização ora proposta, o Programa corre o 
risco de ser judicialmente sustado, caso em que os prejuízos 
seriam irreparáveis, quer sob o_ prisma económico,--race à -des
mobilização de toda a estrutura, quer sc;>b o aspecto social, 
pela frustração da expectativa criada na sociedade, em especial 
no público~alvo. 

Há que aduzir, para melhor juízo de Vossã E-xcelência, 
que a instituição do Pronaica não acarretará aumento de des~ 
pesas, uma vez que a estrutura para a sua operacionalização 
já está montada e todos os recursos previstos em orÇamento, 
inclusive com a sua definitiVa inclusão nO Plano Plurianual 
de Investimentos, a partir do exercício de 1993. 

Respeitosamente, Murfiio de Avelar Hingel, Ministro da 
Educação e do Desporto - Jamil Haddad, Ministro da Saúde 
-Walter BareUi, Ministro do Trabalho - Antonio Houaiss, 
Ministro da Cultura - Jutahy Magalhães Júnior, Ministro 
do Bem-Estar Social. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

Lei n• 8.479, de 6 de novembro de 1992 

Cria a Secretaria Nacional de Projetos Educacio
nais Especiais e dá outras providências. 

Art. 1•. É criada, no âmbito do Ministério da Educação, 
a Secretaria Nacional de Projetes Educacionais Especiais, me-

diante a incorporação do Projeto Minha Gente~ órgão inte
grante da estrutura da extinta Secretaria de Projetas Especiais 
da Presidência da República, com a finalidade de promover 
a atenção integral a crianças e adolescentes, mediante ações 
de educação, saúde, assistência e promoção social e integração 
comunitária. · 

Parágrafo único - São transferidos para a Secretaria 
Nacional de Projetas Educacionais Especiais o acervo patri
monial, as atribuições, as competências, as obrigações e.os 
direitos da extinta Secretaria de Projetas Especiais da Presi
dência da República. 

Art. 2"' ·Compete à Secretaria Nacional de PrOfetOs 
Educacionais Especiais: 

I- planejar, coordenar e: _s1,1pervisionar, diretarnente ou 
mediante convênios, a execução de programas de atenção 
integral a crianças e adolescentes, após a aprovação das suas 
diversas etapas pelo Ministro da Educação; 

II - planejar, coordenar, promover, fiscalizar e execu
tar, diretamente ou mediante convênios, a implantação física 
dos centros de atenção integral a crianças e adolescentes, 
bem como fixar normas para sua manutenção; 

III - coordenar e apoiar a operacionalização dos centros 
de atenção integral a crianças e adolescentes, controlando 
e supervionando a qualidade dos serviços prestados nos mes
mos, assim como fixar as normas para seu funcionamento; 

IV- promover a capacitação dos recursos humanos en
volvidos na operacionalizaçãO da atenção integral a çrianças 
e adolescentes, mediante o apoio à realização, diretamente 
ou por intermédio de convênios, de programas de treinamento 
e -de estudos e pesquisas voltados para o desenvolvimento 
tecnológico da atenção integral; 

V- articular-se com órgãos e agentes do Poder Público, 
no âmbito federal, estadual e municipal, com empresas priva
das e organizações não~governamentais envolvidos nos pro
gramas de ate11.ção integral a crianças e adolescentes. . 

Art. 39 ---A Secretaria Nacional de Proje~os Educacionais 
Especiais tem a seguinte estrutura bási"ca: 

I -Gabinete; 
II -Departamento de Infra-Estrutura; 
III-Departamento de Operacões; 
IV- Departamento de Desenvolvimento Tecnológico; 
V- Coordenação de Apoio Logístico; · 
VI- Coordenação de Apoio Técnico. 

Art. 4~ São criados os cargos em comissão e funções 
gratificadas constantes do Anexo desta Lei, sendo transferidoS 
e transformados aqueles existentes na Secretaria-Gerat"da Pre
sidência da República, destinados ao Projeto Minha Gente. : 

Art. 5"' A unidade gestora específica do Projeto Minha 
Gente fi~ transferida, da Presidência da República, para a 
Secretana de Administração Geral do Ministério da Educa
ção. 

. Art. 6"' O Poder Executivo dispOrá; no prazo de trinta 
dias, contados da data da publicação desta lei, sobre a organi
zação e o funcionamento da Secretaria Nacional de Projetes 
Educacionais Especiais. · · · 

Art. 7~ Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

(À Comissão de Assuntos Sociais.) 
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PARECERES 

Parecer n"' 63, de 1993 

(Da Comissão Oireiora) 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n~ 258, 
de 1991. 

A Comissão Diretoiã apresenta a reditção apresenta a 
redação final do Projeto_de Lei do Senado_ n" 258, de 1991, 
que fixa o valor- dos títulos públicos na composição do preço 
para aquisição de bens a serem alienados. -

Sala de Reuniões da Comissão, 24 de março de 1993. 
- Chagas Rodrigues, Presidente - Júnia Marise, Relatara 
- Lucídio Portella - Nelson Wedekin. 

Anexo ao Parecer n~ 63, de 1993 

Fixa o valor dos títulos públicos na composição 
do preço para aquisição de bens a serem alienados. 

O congresso Nacional decreta: 
Art. lo Os títulos públicos, quaisquer que sejam sua de

nominação, destinaçãu e data da emissão, para o fim de com~ 
posição de preço para alienação, a qualquer título. de bens 
da União, dos Estados e dos Municípios, suas autarquias e 
empresas públicas, serãõ -cotados pela média dos valores do 
mercado, durante os sessenta dias anteriores. 

Art. 29 A infração ao disposto nesta lei importa crime 
de peculato. 

Art.3" Esta lei entra ém vigor na data de sua publiCação. 
Art. 4<.> Rcvogam~se as disposições em contrário: -

Parecer n" 64, de 1993 

(Da Comissão Diretora) 

Redação final das Emendas do Senado ao Projeto 
de Lei da Câmara n• 39, de 1991 (n• 7.127/86, na Casa 
de origem). 

A Comissão Diretota iprese"i1ta a redáção firüi.l daS :Einen~ 
das do Senado ao Projeto de Lei da Câmara: n" 39, de 1991 
(n" 7.127/86, na Casa de origem), que dispõe sobre águas 
subterrâneas, define critérios de outorga de direitos de seu 
uso e dá outras providências. _ ~ . ~ ·-

Sala de Reuniões da ComiSsão, 24 de março de ·1993. 
-Chagas Rodrigues, Presidente - Júnia Marise,, Relatara 
- Lucídio Portella - Nelson Wedekin. 

Anexo a Parecer n" 64, de 1993 

Dispõe sobre águas subterrâneas, define critérios 
de outorga de direitos de seu uso e dá outras provi
dências. 

EMENDAN•1 

(Corresponde à Emenda n• 1-CI) 

Dê-se ao caput e inciso IV do art. 5<.> a seguinte redaçâo: 
, "Art. 5~ Incumbe ao Departamento Nacional de 

Aguas e Energia Elétrica" (DN_AEE) ,do Ministério . 
da Infra~Estrutura, exercer a co0rden3ção referid3 no 
art. 49 desta lei, cabendo-lhe: 

IV -orientar a elaboração dO Cadastro Nãcional 
de Captações de Águas Subterrâneas e a sistematização 
das informações; e" 

EMENDA N•2 

(Corresponde à Emenda n" 2-CI) 

-I - D_ê~se ao caput do art. 49 a seguinte redação: 
"Art. 49 As multas terão seus valores estabelecidos 

pelos titulares do domínio das águas, de acordo _com 
as respectivas peculiariedades." 

II - suprimam-se, em co-nseqüéncías. os incisos I, II 
e III e os §§ 1" e 2° do art. 49, renumerando os parágrafos 
seguintes. 

EMENDAN"3 

Corresponde à Emenda n" 3-CI) 

Substitua-se no art. 50 a expressão "nesta lei eximirão" 
por "nesta lei não eximirão". --

EMENDA N"4 

(Corresponde à Emenda n" 4-CI) 

Dê-se nova redação ao art. 52: - --
~. ~~Art. 52 E criado o "CadaStro Nacional de Capta-

ções de Águas SubrerrâneJts". coodenado pelo Úepar
tame_nto Nacional de Aguas e ~'lergia. Elétrica 
(DNAEE)." 

EMENDA.N"5 
(Corresp6nde à Emenda n"' 5-CI) 

Suprima-se o art. 53, reilumerarldo_6S demais. _ 
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - O Expediente 

lido vai à publicação. 
_SoPrt!: a mesa, projeto_gue será lido pelo Sr. 1 o Secretário. 

:é. lido. o -seguinte 

PROJETO DE LEIDO SENADO N• 36, DE-1993-

Acrescenta inciso ao art. 250 da Lei no 4. 737, de 
IS de julho de 1965, que institui o Código Eleitoral. 

Q_Congressq Nacional decreta: 
Art. 1 ~ Acrescente~se o seguinte inciso VII ao art. 250 

da Lei n' 4.737, de 15 de julho de 1965: 

"Art. 250 ............................. ~ ................ .. 
VII -em caso de algun;ta_ r~transmissora de rádio 

ou televisão, sendo única na regiãO, ficar impedida 
de receber sinal de sua geradora. deixando, assim, a 
região sem acesso ã propaganda, o horário gratuito 
será suprido por fitas magnéticas contendo a progra
mação que a região normalmente receberia se não ocor
resse tal ii:npedímento, devedo os partidos ou coliga
-ções, por meio de comissão especialmente designada 
para esse fim, gerenciar o processo de veiculação local. 
notifincando suas decisões à Justiça Eleitoral. 
·-~ ·-· ... ~·. ~ ........•... -... -~ .........• ~··" ....•... ·~«"--~-.,h"'-· .. 

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

Art. 39 Revogam-se as disposiçõe_s em contrário. 

Justificação 

Não te'in sido inco~u a ~Corrência de -que-daS de torres 
de retransmissão de sinais de TV ou sua desativação para 

_reparos e manutenção, em pleno perfodo de campanha eleito
raL Isso tem feito com que, em determinadas localidades, 
a população se veja privada de indispensável informação para 
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o exercício da cidadania, vez que esse se constitui d único 
meio de conta to com(). movimentação política-de sua capital. 

O Código Eleitoral, instituído pela Lei n<> 4. 737, de 
15-7-65,-não prevê a possibilidade dessa ocorrência, deixando 
os casos omissos, seja para serem resolvidos por um acordo 
entre os partidos. -

Essa abertura, no entanto, pode ser utilizada pelos parti
dos e coligações mais fortes para impedir que a informação 
flua livremente, apostando em sua hegemonia. 

Diante disso, propomos à consideração dos nossos nobres 
pares um dispositivo adicional que permita, de forma demo
crática· e equilibrada, contornar eventuais isolamentos de co
munidades inteiras-. devido a problemas técnicos na retrans
missão de sinal de rádio fitas magnéticas Seriam gtavãdas na 
capital e transmitidas por aquelas emissoras eventualmente 
desconectadas de sua geradora. 

Sala das Sessões, 24 de março de 1993. -Senador Márcio 
Lacerda 

LEGISLAÇÃO CITADA 

Lei n'4.737, de 15 de julho de 1965 

Institui o Código Eleitoral. 

Art. 250. Nas'~leíções_ gerais de âmbito_estadual e mu
nicipal, a propagand~ eleitoral gratuita, atrav~s de emissoras 
de rádio e televisão! de qualquer potência, ínclusive nas de 
propiedade da U niã6, dos Estados, dos Municípios e dos Terri
tórios, far-Se-á sob fiscalização direta e permanente da_Jus_tiça 
Eleitoral, obedecidas as_seguintes normas: 

I- as emissoras reservarão, nos 60 (sessenta) dias ante
riores à antevéspera do pleito, 2 (duas) horas diárias para 
a propaganda, sendo uma ltora à noite, entre vinte_ e vinte 
e três horas; _ 

II -os Partidos_limitar-~~-_ão a mencionar a legenda, o 
currículo e o número do registro do candidato na_ Justiça eleito
ral, bem assim divulgar, pela televisão, sua fotografia, poden
do ainda anunçiar o horário e o_ local dos comícíos; .... 

III -o horário da propaganda será dividido em períodos 
de 5 (CÍUCQ) IilÜ'U,l.tOS é prevlâritéli.te amirtciado: 

IV -o horáriO destinado a cada partido será distribuído 
em partes ig~ais entre os candidatos e, nos Munic(~ios onde 
houver sublegendas, entre estas; 

V- o horário não utilizadp por um partido não poderá 
ser transferido ou_ref.listribuído a outro partido: 

VI -a propaganda dos candidatos às eleições de <,\mbito 
municipal só poderá ser feita pelas emissoras de rádio .e J;el~y~
são cuja outorga tenha sido con~.edida para o respectivo Mum
cípio, vedada a retransmissão __ em rede. 

§ 1~ o- Diretório regiOnal de cada partido designará, 
no Estado e em cada Município, comisssão de três membros 
para dirigir e supervisionar a propaganda eleitoral nos limites 
das respectivas jurisdições. ----, ___ .. · _ _ 

§ 2~ As empresas de rádio e televisão ficam obrigadas 
a divulgar, _gratuitamente, comunicados da Justiça Eleitoral, 
até o máxüno de quinze mínutos, entre as dezoito e vinte 
e duas horas, nos quarenta e cinco dias que precederem ao 
pleito. 

(À Comissão -de Cohstitil.ição, JUstiça e Cidadania 
- Decisão terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- O projeto lido 
será publicado e remetido à comissão competeote.-

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

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 271, DE 1993 

Nos termos do art. 281 do Regimento Interno, requeiro 
dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos para 
a Mensagem n? 16, de 1993, que submete à apreciação do 
Senado Federal o nome do Senhor Paulo César Ximenes Alves 
Ferreiia, para exercer o cargo de Presidente do Banco Central 
do BraSil, a fim de que que figure na Ordem do Dia da sessão 
seguinte. - - -

Sala das Sessões_, 24 de março de 1993. - M:;t'Q.ro. Rene
vides- Epitácio Cafeteira - Esperidião Amin- Pedro Simon 
- Ney Maranhão - Eduardo Suplicy - Marco Maciel -
Magno Bacelar. 

o SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Aprovado o re
(iuerimimto"; a matéria a que se refere figurará na Ordem 
do Dia da próxima sessão. 

COncedo a palavra ao nobre s-enador ~urival Baptista 
para uma comunicaÇãO -ínà.diãvel, nos termos do art,. 14, VII. 
do Regimento Interno. 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA (PFL - SE. Para uma 
comunicação. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, dentre os meios de comunicação, indiscutivelmen
te a televisão tem maior agilidade na divulgação de matérias 
e ~otícias que cOntribuem para a formaçãO_ da opinião junfo 
à sociedade. . 

Dos diversos programas ~ele_viSivos, alguns têni conside
ráVel audiência; em horários especiais, os programas humo
rísticos' têm grande preferência. principalmente aqueles que, 
embora com motivação para divertir, satirizam, com humor 
e inteligência, os diversos fatos da vida social e política do 
mundo em que vivemos. 

Cito, por exemplo, o programa do Jô Soar~s q~e canse-. 
gue, com admirável profissionalismo e ~alento, d1vert~.r O!) St'!llS. 

ouvintes e também debater assuntos Importantes. mformar 
a população sobre os mais diversos temas. promovendo entre-. 
vistas com pessoas importantes da sociedade e de t~ento na
cional nas mais diversas expressões da cultura, arte, literatura 
e esportes. _ .. 

De seus programas a população tambem participa, en
--viando cartas, fazendo sugestões e pergl!ntas, e oferecendo 
opinião sobre tudo e todos. 

O .que me traz hoje à tribuna, Si-. Presid,~n~e, nã,o é o 
propóSito de promover este programa, porque Já tem ~rande 
audiência mas, a bem da verdade, oferecer esclare·cunento 

-sobre um~ carta que foi lida em uma das su~ últimas edições, 
há três ou quatro dias, subscrita por um cidadão _da Bahia, 

, de nome Lourival Batista, comentando que o Presidente Ita
. mar Franco deveria ''esquecer os fusquinhas e, em vez ~e 
_ procu1ar ressuscitar proj~~os e me_didas a~~!quadas, devena 
buscar soluções para as dificuldades do Pms . . 

Eu não assisti a este programa rià ocasião em que foi 
ao ar mas o ilustre Senador Nelson C;tmeiro foi o primeiro 

-ame Ínformar tê-lo visto; várias pessoas das minhas relações, 
que me conhecem, conhecem a minha posição e a minha 
conduta, também viram o programa e me telefonaram, estra
nhando o fato ou fazendo pilhérias. 
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Quero esclarecer, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que 
nada tenho a ver com esta carta de algum cidadão baiano. 
Não tenho parentes na Bahia com este n-ome. A_ carta foi 
escrita pelo cidadão Lourival Batista, que não conheço, e 
não pelo Senador Lourival Baptista,_ corp. "p" _e devoto de 
São João Batista. Eviderltemente, eu nã-O -utilizaria esse recur
so para oferecer críticas e opiniões sobre o Governo-, cã.Só 
merecesse. 

O Senhor Presidente Itamar Franco, pel3 Sua pOstu~a-
de cidadão e pela nossa longa convivência no Congresso, senl
pre mereceu de mim a maior consideração e sempre merecerá, 
mesmo na eventual divergência de algum tema político. 

Finalizando, Sr. Presidente, quero agradecer ao Senador 
Nelson Carneiro ter~me avisado~ em primeira mão-, da minha 
suposta passagem, como figurante literário, pelo· programa 
do Jô Soares, e que me encorajou a Oferec-er de público, 
desta tribuna do Senado, esses esclarecimentos, para que não 
paire dúvida sobre a autoria dessa carta e sobre esse episódio 
humorístico do qual não participei e para o Qua:I não teria 
esse talento e inspiração. 

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

o SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Concedo a pala· 
vra ao nobre Senador Gilberto Miranda. 

O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB - AM. Pronun
cia o_seguinte discurso. Sem revisão do orador.)_-Sr. Presi~ 
dente, Srs. Senadores, volto a esta tribuna para, mais uma 
vez, falar sobre a Zona Franca de Manaus. Da última ve~ 
que aqui me manifestei, defendendo os ataques levianos à 
Zona Franca de Manaus, tentei expor, de forma clara e sucin
ta, os contornos económicos, sociais e fiscais a que ela está 
submetida, notadamente devido ao pólo de informática. 

Hoje volto ao mesmo tema, mas para enfrentá-lo de for
ma mais detalhada, pois continuam agindo levianamente, atra
vés de outras armas, em prol de interesses maquiavélicos, 
tentando ressuscitar a indústria do cartório da informática 
brasileira, mediante novos ataques à Zofia Franca de Manaus. 

Arma-se o circo-da propaganda manobrada, dados e in
formações não verdadeiros são lançados à imprensa· desavi
sada, com o intuito de tão-somente trazer ã baila os argu
mentos cartorialistas, nefastos à competitividade, humilhantes 
aos mais simples raciocínios inteligentes de mOdernidade. 

Sr. Presidente, Srs. Senador~s, paralelamente a esse bom
bardeio, cuja origem conhecemos~ chega as minhas mãos cópia 
de um documento apócrifo, mas que utiliza o timbre da _asses
soria da Liderança do PSDB na Câmara dos Deputados, data
do de 16 do corrente, intitulado "Zona Franca de Manaus 
(ZFM): Problemas e Propostas". 

Esse texto ataca, de forma mentirosa e indigna, as florrilas 
que disciplinam a Zona Franca de Manaus, utilizando dados 
falaciosos e argumentos inaceitáveis e infantis. Diante de tan
tas iriverdades contidas na mencionada nota, não posso acre
ditar que tenha ela o aval dos Srs. _Parlamentares que integram 
a prestigiosa agremiação-partidária do PSDB. Não posso acre
ditar que cometeriam eles ato de tamanha irresponsabilidade. 

Para que se tenha uma idéia do esdrúxulo conteúdo do 
documento em questão, passo, nesta opóitUiiidade, a cOmen-
tar alguns de seus tópicos. _ _ ... 

Em primeiro lugar, não é verdade que o Projeto de Decre
to Regulamentador da Lei n' 8.387, de 30 de dezembro de 
1991, na parte relativa ao chamado Processo Produtivo Básico, 
ficou engavetado na Secretaria de Desenvolvimento Regional 

na gestão do Sr. Egberto Batista. De igual forma, não procede 
a afirmação segundo a qual o Dr. Raimundo Nonato Botelho 
Nor~nha, quando Secretário-Adjunto da Secretaria de Desen
volvimento Regional, teria elabor::).do parecer concluindo que 
não seriam necessários processos produtivos básicos para os 
setoTes de informática e automóveis. 

A prova- de que mente o documento redigido por alguém 
_g1,1e não conhe:~ os fatos, ou agiu de má-fé, está fundada 
nos seguintes pontos: 

-Primeiro, o anteprojeto do decreto jamais foi engavetado 
na Secretaria de Desenvolvimento Regional, pois somente 
em junho de 1992, o ex-Ministr_o da Economia, Fazenda e 
Planejamento, a Secretaria de Çiênciãs e Tecnologia, o Depar
tamento de Indústria _e a_ S'-:lfqtma coifcluíram o documento, 
qüe foi encaminhado ao Palácio do Planalto pela Exposição 
de Motivos Conjunta n9 13/92, no dia 20 do mesmo mês. 

Observa-se, portanto, que o Sr. Egberto Batista, desde 
de 10 de abril daquele ano, 3 meses antes, não era maiS o 
titular da SDR, pois tinha se exonerado do cargo. 

O anteprojeto somente foi encaminhado e submetido à 
Consultaria Geral da República, anexado de nota da asses
soria jurídica da Secretaria Geral da Presidência, no dia 10 
de agosto de 1992, pelo Ofício n' SSG/1221. 

Não obstante o fato de que o encaminhamento do ante
projeto não observara as normas regulamentares aplicáveis. 
uma ve·z que deveria ter sido acompanhado de manifestações 
técnicas e jurídicas do~ órgãos competentes do Ministério e 
Secretarias envolvidas, mesmo assim a Consultoria Geral da 
República apreciou a matéria atrávés- do Exame n" CRI 
RN/05/92. de 17 de agosto; apreciada a matéria e aprovado 
9: parecer pelo Corisultor-Geral da República. Dr. Célio Silva, 
no dia 20 do mesmo mês, determinou-se a devolução do ante
projeto para as correções cabíveis. 

. Segundo, o Sr. Raimundo Noronha nunca elaborou pro
cesso sobre a matéria em questão, enquanto ex-er-cêti ca:rgo 
Da SDR, te11do, tão-somente como Consultor da República, 
elaborado o expediente encaminhado ao Dr. Célio Silva. 

Vê-se, do exposto·;- quantas inverdades se acham contidas 
no texto da assessoria do PSDB. 
" Em outro item, sustenta o documento que o Secretário 

Angelo Calmon de Sá, então Ministro-Chefe da SDR, editara 
a Resolução n9 319, estabelecendo os processos· produtivos 
básicos- provisórios, e que a Sufrainá, com a sua exoneração, 
deu interpretação à citada resolução de- forma a sustentar 
a desnecessidade do processo produtivo básico. 

Ora, Srs. Senadores, o cumprimento dos processos produ
tivos básicos· provisórios, previstos na Resolução n9 319/92, 
do Conselho da Suframa, dá-sé mediante opção formulada 
pelas empresas industriais -junto à Su(ránla. Em momento 
algum, a Suframa desrespeitou o direito das ~mpresas, pois, 
conforme descrito na Lei n9 8.387/91, as indústrias pOderiam 
sOlicitar da autarquia a fixação do processo produtivo básico 
provisóricJ; SOmente- por ato do Poder Executivo é que as 
empresas estariam obrigadas a praticar o tão falado processo 
produtivo básico. 

A demissão do Ministro-Chefe da SDR, Ângelo Calmon 
de Sá, em momento algum levou a Suframa a interpretar 
a Resolução n9 319/92 de outra forma que não a correta, 
ou seja, os novos projetaS ·estariani sujeitOs ão cumprimento 
do processo prod~tiyo básico, ainda que de fonna provisória. 

Para os projetes anteriores à data da resolução, e tendo 
em vista que até o momento o Poder Executivo não tinha 
baixado ato regulamento a matéria, caberia às empresas exer-
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cerem ou não o seu direito adquirido de optar pelo processo 
produtivo básico, provis6iio, conforme o-§ 6" do a_rt. 1", da 
Lei n" 8.387, de. 1991. 

Cõm o intuito- de atingir a este Senador, certãmente 
porque defendo a legitimidade e a legalidade d~s atos prati
cados pelas autoridades responsáveis pela administf-ã.çáO da 
Z.Oha Franca de Manaus - baluarte da economia do Ama
renas-, os assessores do PSDB consignaram·, de fonn.a mal
dosa. que ".;.na última reunião da S1,1.fraina~ entra-ranf em 
pauta 120 novos·projetôs, dos. quais 42 referem-se a produtos 
de -informática- (quafró deles apresentados pelo Senador Gil
berto Miranda Batista (PMDB-AM), irmão do ex-Secretário 
Egberto Batista) .. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o desconhecimento e _a 
má fé aridaril- juntos: Não é verfdica a afirriúiçáo fu~aldosa, 
pois constavam ·da pauta 120 profCtotPlenos, sendo que, des
tes, apenas 41 er~m projetas novos, ou seja, de implantação; 
os demaís era:m proje1o-s--de' ampliação/diversificação de em
preSas Jái.Ilstaladas na Zona Franca, objetivando a _ocupação 
de sua capacidade ociosa. . __ - . . 

Quanto ao_s projétoS de ern.prêsã.s das qu"â"ISPilrticipo do 
capital social, todas 'eles dizem respeito a empresas já implan
tadas há mais de .Seis anos, inclusive com projeto aprovado 
na SeCretaria· de Ciência e Teénologia. Essas empresas têm 
mais de 4 mil empregados e~ só no ano de 1992, apesar de 
ser a Zona Franca ·uma zona in·c_entivada, contribuíram para 
os cofres ·estadual, municipal e .federal com valores da ordem 
de US$ 30 milhões .. Pcrgunto•aos Srs. Senador~s: onde e,stã.o 
os 100% de .incentivO ~qUe- a· _Zona Franca dá? São. US$' 3_0 
milhões só do conjUnto ·de empresas que eu _presidia, .sem 
contar as grandes empresas dos.-setores .. Nada há, poit, de 
irregular. 

· ·Como ficou sobejairicritCf deiifõi1Strãdo, o docunlento ser
ve de proclamas-numa tentativa de promoVer-o ressurgimento 
daS- 'políticas económicas cartoriais;- qUe -tanto infelicitaram 
a sociedade brasileira. 

· · InsurgemMse contra a falta de regulamentação parCial de 
uma lei, mas se esquecem que a'Lei n9 8.248, de 23 de outubro 
de 1991~· que, dispõe ·sobre a capacitação e··competl(i-yidade 
do 'setor de informátiCa- e --autom:ação,' ainda. não._ foi t~gula
mentada, registrando_-se que possibilita. ·ela a transformação 
da concessão de incentiv.os fiscais ein balcão,de negócios escu-
sas-.-. · 

Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, voltando-Se à autoría 
do texto apócrifo, que ora comento;não posso crer qüc! seja 
ele de autoria do PSDB. _ . 

Se for mesmo- do'PS_:OB, c.omo justificar qUe; na elaboM 
ração·da Lei h9 8.387.de 1991, cujo projeto fOi exaUstivamente 
discutído nesta Casá; tivemos a -partiCipaçâo'efetiV;:t,e_ cons
tante do ilustre Senador Mário Covas e de toda a.:Sanc.ada 
do_PSBD nesta,Casa? ComQ explicar a participaçao d3. PrOfes
sora Dorothéa Wemeck~ Secretária Nacional de Economia, 
que presidiu a Comissão Governa:mental destinada a compati.:. 
bilizar a Zona Franca de Manaus com a denominada nova 
política industrial de comércio-extúior? -

O que tem o_ PSDB _ con~ra. ç_ô,m,~Qqas~ se llão· Conta 
com um- único representante do Estado no Congresso Nado~ 
nal, nem na Assembléia Legislativa e nem mesmo na Câmara 
de Vereadores de Manaus, ou nas .;prefeitura~ _Municipais?· 
Ou seja, não existe _o PSPB no Es~ado Qo Amazonfl$. 

No entanto. Sr. Presidente~ Srs. Senadore$~-~inboia me 
custe crer que o texto. em_ questão seja oriundo das hostes 
do PSDB, a imprensa veiCUla a notícia de que os Srs. Líderes 

desse Partido na Câmara e no Senado encaminharam expe
diente_ ao Senhor Pre~idente da Rep~blica .. d~nunci_ando irre
gularidades na Zopa Franca de Manaus e, ao arrepio da lei, 
solici!ando a interYeri"Ção naquela autarquia. 

E ina_creditável 'que tenham oS Srs. Líderes_ do PSDB 
-:-.que, deve-se reconbecer, até possui em seus quadros alguM 
mas cabe_ças sensatas- tenham se aliado ao lobby tupiniquim 
da infOrmática, regido pelo conhecido, mas não confiável, 
maestro Carlos Ro~ha .. Presidente da AUTOMÁTICA- As
sOcüi~ãoBrasileira da Indústria de Informática e Automação. -
, E íncOncebível que lideranças que tanto empenho desen
voly~m r~ra planta~ t~:ma imagem éticajunto à opinião pública 
teftha~n: se deixad()levar pelo embalo do canto das sereias 
lobistas, em detrimento dos reais interesses nacionais. 

Defender a ZOna Franca de Man3us~ únícO -sUStéTiláCut.o 
da combalida ecõnoniia do Amazonas, constitui ato h~rói~o 
em prol da popufa'çãÔ sofrida da Região- NOrt-e que, cont-ra 
a vontade dos sulistas separatistas, ainda é território nacional. 

· Sr. Presidente, Srs. Senadores, a atitude dos Líderes do 
PSDB, se.confírmada a entrega do documento S\JP.r.acitado, 
merece o repúdio desta Casa. Prega ele o desrespeito_à lei 
por ela editada e às demais normas que regulamentam o fun
ciOnarriento de um órgão da AdministraÇãO Fede'ral; que cum
pre com zelo as funções de promOver o desenvolvimento de 
tão importante Regi<;i.o do nosso País. 

A forma, os dados e idéias contidos na nota ora comen
tada levam-me a suspeitar que tenha sido ela prod.uzi.da Pela 
grande líder do lobby da informát.ica_ ~ntre nós. c 

· Sr. ·fresidente, _Sr_s. Senadores; .é inacreditável que_ essa 
in.forn:tática, que, nos' últimos dois anos. não pagou IPÍ SÕbre 

. prod,utos industrializados importados, venha agqra. a_ públjco 
falar em renúncia fiscal. 

Lá em Manaus~ Sr. Presi4~n_t~.: S,r;s~ ·senád~r~s.~ traba
lha-se muito, há grande competição ~ntre os produtos nianufa~ 
turados, desenvolve.,.se com competência e administra-se mo

. dernamente, com parcerias inteligentes voltadas para o PriM 
meiro- Mundo. 

Não são as ind.ústrias de Man~u.s_que devem ~xPticações 
sol::lre rotas de contrabando de peças e equipamentos de infor
m~tica. Çontainers fechados e protegidos por legislação bilate
ral saem dos portos do centro-sul e. nem sempre chegam ao 
se_u destino declarado n_o Paraguaj. 

· Sr. Presiden~e~ SJ.:S. Senadores, a ·zona Frallcà de Manaus 
não é um paraíso fiscal; lá não_ se .recebe isenção_ total de 
impostos corno levi_anamente afinna_m <;sses arat~tos das ince r~ 
tezas. , .. 

É inacreditável que o lobby te!fha invent'!do. decr~tos _ 
que lhe dêem o direito de impm;tar hoje placas montadas 
c~-ro, bas~ em importaÇões realizadas ~m anos anteriores, com 
o. objetiy9 dare e S,imples de difiC~ltar a entrada de ·novas 

- empresas _no mercãd.o nacional. - - · 
Eles nunca qui~ram concorrê~ciá;'eles de.te~t~~ ·c~~~o-r~ 

rer. Eles têm paVor da competitividad.e.e do confronto tec;noló
gico. ~esse pavor que os traz de volta ao cenário do ataque 
mesquinho contra a Zona Franca de Manaus. De fato esse 
lob6Y sf:mpre bateu na mesma têc)(\- coritra a Zon<!- Franca 
de Manaus. Tudo isso em ciclos distintos, em épocas p!Õpícias 
aos seus cartoriais interesses. · _ 

Não- é para beneficiar as indústrias de informátiCa da 
Zon_(!, .Franca de Mal)..aus que vigor_a <\ L~i n~ 8.191' de junho 
de 1991, isentando d,_~ IPJ equipãmentos. niáquiOaS;-apárelhoS, 
instrumentps e a~s,órios, inclusive os importados acabados, 
utilizados pela indústria de informática. · · 
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Também não é para privilegiar a indústria de Manaus 
que acaba de ser enviado um projeto de lei ao Congresso 
Nacional, para prorroga-r os benefícios desta lei que se encerra 
no final do mês de março. 

Não foi igualmente para beneficiar a Zona Franca de 
Manaus que, em novembro de 1991, por força da Portaria 
n9 1.131, tornou~se possível importar discos rígidos, com alí
quota zero, em seis partes, para simples montagem no sul 
do País. 

O que se esconde é o desesperado empenho dos benefi
ciários dos_ cartórios da informática na aprovação do texto 
da regulamentação que defendem para a Lei n9 8.248, a chama
da Lei de lnformátka .. A proposta do cartório, se aprovada, 
propiciará a transferência para eles, sob a forma de incentivos 
fiscais, de formidáveis recursos suficientes para a construção 
de 200 mil casas populares por ano. 

Se esta Casa, se o Congresso Nacional vier a aprovar 
a regulamentação desta lei, teremos simplesmente jogado fora 
novamente o esforço que toda a Nação faz para uma maior 
competitividade no_ mercado nacional, junto ao setor de infor
mática: PãssaremoS a dar incentivos para as empresas do Sul 
que, nos últimos 20 anos, faturaram màís- de US$40 bilhões, 
cobrando até _seis v.ez_es. _o preço dos mesmos equipamentos 
fabricados no exterior. Aonde foi esse lucro? Pagaram elas 
impostos? Não. Pagaram Imposto de Renda? Não. Querem 
agora o quê? Querem 200 mil casas, querem incentivos fiscais 
que esta Casa e a Câmara lhes dêem para que não paguem 
imposto algum aos cofres federais. 

Em suma, Sr. Presidente, Srs. Senadores, os ataques sur
jam eles de onde surgirem, quer venham de partidos políticos, 
quer de parlamentares franc6-ã.tiradores, ou de lobbies organi
zados, serão por nós rechaçados com o maior vigor, -tenao 
em vista o interesse público que envolve a economia e a sacie~ 
dade do Amazonas_. _ -

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Gilberici MFriàida, o 
Sr. Nabor Júnior, 2" Secretário,- deixa a cadeíra 4a presi
dência, que é ocupada p'e!o Sr. Magno Bacelar. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - A Presidência 
convoca sessão extraordinária a realizar~se hoje, às 18h30min, 
destinada à apre-ciação da Mensagem no 127/93, relativa à 
escolha de autoridade. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Volta-se à lista 
de oradores. Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Mara
nhão. 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. P_residente, 
S~ Senadora e Srs. Senadores, a insatisfação dos seividores 

públicos militares vem sendo noticiada pelos principais jornais 
do País, tornando-se objeto do pronunciamento de parla!llen-
tares dos mais diversos partidos. ___ _ 

Consciente da gravidade do problema, ocupo hoje a tribu
na desta Casa para tratar das preocupações do meio militar~ 
com a difícil situação salarial de nossas Forças Armadas. 

Desde logo, desejo afiiin3r que não sou e nunca fui engra
xate de Dota de militar. Muito pelo contráriO, fiz oposição 
aos militares durante longos anos. Falo a_qui com a autoridade 
de um ex-cassado pela Revolução de 1964, pois tive os meus 
.direitos políticos suspensoS em fu~ção- de minhas ligações 

• 
1políticas e de amizade com o ex-Presidente João Goulart. 

Fafõ também com a autoridade de um servidor público 
que há mais de 30 anos serve este País e acredita que é 
dever do Governo dar condições dignas de _vida a profissionais 
que se dedicam a defender a nossa pátria e a garantir a lei 
e a ordem. 

Sr: Presidente, vivrintensamente todãs as criSes poiítlca.s 
pelas quais o Brasil passou nas últimas décadas. Tenho funda
das e justificadas razões para avaliar a gravidade de uma insa
tisfação nos quartéis. O descontentamento da tropa pode to
mar dimensões perigosas para a disciplina e a hierarquia, prin
cípios básicos da carreira militar que, desrespeitados, poderão 
trazer um clima de intranqüilidade absolutamente indesejável 
neste momento. Os líderes militares alertaram o Presidente 
Ita~ar Franco para o perigo da indisciplina nos quartéis, Dão 
só devido aos baixos saláiios, como também devido às péssi
mas condições de trabalho atuais. 

Assim, S~ e _Srs. Senaaores, além do reajuste salariàl, 
os Ministros militares reivindicam também a liberação -de ver
bas para evitar a paralisação das atividades básicas das Forças 
Armadas, como treinamento de recrutas, alimentação e exer
cícios de unidades _em todo o País. 

O Sr. Mauro Benevides- Permite-me V. Ex~ um aparte, 
nobre Senador Ney Maranhão? 

O SR. NEY MARANHÃO -Com muito prazer, nobre 
líder Mauro Benevides. 

O Sr. Mauro Benevides- Nobre SenadOr Ney Maran~ão, 
desejo também partilhar das preocupações de V. Ex• em 
razão do~ baixos soldos e das grati.ficações respectivas assegu~ 
radas ~queles que integram as três Armas: o Exército, a Mari
nha e a Aeronáutica. Recordo-rrie que, quando eu exercia 

- 3. Presidência do Senado Federal, juntamente com o Deputado 
Ibsen Pinheiro, que presidia a Câmara dos Deputados, partici
pamos de várias reuniões no Governo passado, tendo em 
vist3-garaNir a eficácia do dispositivo constitucional referente 
à isonomia entre os servidores dos Três Poderes da União. 
Alguns passos foram dados com esse objetivo e houve como 
uma expectativa de que as diretrizes iSonôn;ücas _fossem Teal
mentê-postas em prática; _e os servidores militares, que com 
justa razão se consideravam discriminados e preteridos, pudes
sem ver gradualmente superado o distanciamento entre eles, 
algumas categorias de servidores civis e os funcionários do 
Poder Legislativo e do Judiciário. Penso que o pronuricia
mento de V. EX" tem uma rara oportunidade, porque espelha 
uma situação vivenciada pelos servidores militares. Acredito 
que o Presidente Itamar Franc;o tenha bastante sensibilidade, 
como homem público, para tentar superar, sem tardança, sem 
qualquer tipo de procrastinação, essa questão que V. Ex', 
ao_ ab_ordar, busca o seu deslinde no menor espaço de tempo 
possível. Partilho, portanto, das preocupações do nobre Sena
dor e __faço vo_t_os para que o Poder Executivo encontre os 
recursos que possam permitir aos servidores civis do Poder 
Executivo e militares_ condições de salários compatíveis com 
a realidade económico-financeira dO Pais. Portanto, qualquer 
proposição---:- e e_.ssa iniciativa, V. Ex• sabe que é privativa 
do Poder Executivo - qualquer projeto que venha a esta 
Casa, para favorecer militares e civis que integram~ portanto, 
o Poder Executivo da União, não há clúvida que nós líderes 
partidários, nós Senadores das diversaS b-ancadas seremos re
ceptivos a esse tipo de proposição e tudo faremos para viabili
zá-la sem qualquer tipo de protelação. 
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O SR. NEY MARANHÃO- Agradeço o oportuno aparte 
do nobre Líder da Maioría. Nobre Senador Mauro Benevides, 
V. E~ é um homem que conhece profundamente esse proble~ 
ma. Partindo de V. Ex~ essa solidariedade, é uma tranqüilidade 
para este Senador, neste momento, que está alertando a Nação 
e ao Governo ~-e principalmente a sensibilídade do Presi
dente Itamar Franco - com reSpeito a um p-roblema que 
considero de suma gravidade e que tem que ser resolvido 
rapidamente. 

O Poder Público gasta uma fortuna para-o -aperfeiçoa
mento desses servidores e não ofere~e. em contrapaitiâa, salá
rio condigno para ·que~eles cumpram ·o seu dever, qual seja 
a garantia das nossas fronteiras e a estabilidade desta Nação 
brasileira. 

Mais uma vez, agradeço o oportuno aparte do nobre 
Senador Mauro Benevides. 

O S.r. Od3cir Soai-es_- Permite V. EX" um aparte? 

O SR. NEY MARANHÃO - Coin niuito prazer, ouço 
com atenção o nobre Líder Odacir Soares. 

O Sr. Odacir Soares - Eu queria: também, nobre Sena
dor, solidarizar-me cóm V. E~. quando aborda essa questão 
da política salarial do Governo não apenas ao servidor civil, 
mas, também, relativamente ao--servidor militar. da União. 
Quanto ao servidOr civil, entendo que a melhor política salarial 
a ser implementada no setor é aquela que deve acompanhar 
os índices salariais, os reajustes salariais equivalentes àqueles 
concedidOs à iniciátíVa~priva'da. CreiO que- no momento em 
que o GQv_erho tiver condição d(f conce,der ao servidor público 
civil os mesmos fndices-_cOncedidos à iniciativa priVãda~ éstaie
mos_dando 'Uffi grande paSSO nO sentido de pacifiCar i firi1i1iã __ . 
do noss.a barn().bé.em todo o Pais, especificamente do barnabé 
federal, porque é distei qi.tC estamos tratando aqui neste mo...
mento. Relativamente à política salarial das nossas Forças 
Armadas, tenho a impressão de que estamos cometendo um 
grande equívoco quando pretendemos impô-las àquilo que 
a ConstítUição Federal chama de isonomia salarial. Creiâ"Cjue 
a impleinentação de uma polític3S3.larial para as nossas Forças 
ArmadaS que parta do princípio constítucional da isonomia 
estará sempre errada, porque as atiVi'dades ali desenvolvidas· 
são inteiramente diferentes das atiVidades desenvolvidas pelo 
servidor público civil. Não se pode comparar o ti-abalbo de 
um coronel do EXército ou de um comandante da Marinha 
ou de um coronel-aviador da Aeronáutica ao trabalho de qual
quer servidor civil, por mais relevante que ele seja; são_atjvida
des completamente diferentes. Ente:rldo que, no momento 
em que se passou a admitir a iSõ'nOmiâ saJafial cnt~e o servidor 
públicO civíl e ·a se:fVidor público militar. cometeu-se o grande 
equívoco de se estabelecer uma política salarial que seja justa, 
adequada e oportuna, principalmente para o nossó servidor 
militar. Não temos que falar em isonomia salarial entre servi
dor civil e militar. O servidor militar tem atividades diferentes, 
especiais e específicas, e não pode ser, em hipótese _alguma, 
assemelhadas àquelas desenvolvidas pelo servidor público ci
viL Em síntese, quero ·dizer que a política salarial para o 
servidor civil deve s_er aquela que acompanha a política impleR 
mentada para a iniciatiVa privada. Os reajustes têm que ser 
simultâneos, porque a defasagem salarial, a perda do valor 
real do salário é a mesma; a inflação no Brasil atinge todas 
sociais, principalmente aquelas que recebem remuneração 

menor e, no caso das Forças Armadas, temoS que nos afastar 
da questão da isonomia e pagar aos nossos soldados, às nossas 

Forças Armadas salários que sejam dignos e que estejam em 
consonância com as atividades especiais e específicas de segu
ranÇa externa do n-osso País. Receba, portanto, a minha solida
riedade e os meus cumprimentOS pela abordagem oportuna 
desse tema que, sem dúvida alguma, está inquietando não 
apenas as-nôssas repartições civis como, também, as nossas 
repartições militares. Na semana passada, o Presidente da 
República recebeu os Presidentes_ dos Clubes Militares e, nessa 
audiência, segundo fui informado, foram tratadas questões 
relativas à política salarial das FOrças Adriadas. O. desconten

- ta~ento, efetivamente, é muito grande e ·o mais grave é que 
é JUSto. De modo que, receba a minha solidariedade e espere
mos_ que o nosso País possa encontrar uma política salarial 
que seja condizente com o trabalho desenvolvido, quer por 
servidores civis, quer por servidores militares, e, ao mesmo 
tempo, nos esqueçamos dessa expressão isonomia para estabe
lecer uma política eTitre os servidores civis e militares, por
quanto se trata de atividades diferentes. 

O SR. NEY MARANHÃO - Senador Odacir Soares, 
quero agradecer o seu oportuno aparte, expressando a sua 
preocupação sobre o assunto. _ - - . 

Há uma diferença ·muito grande, guando V. E-x7 CüZ Ciu-e=-· 
discorda da isonomia. Um engenheiro-ou qualquer funcionário 
civil pode ter um outro emprego. pode ter um ganchO, um 
"bico" para completar o seu salário; os militares, não. ESseS 
são obrigados a receber só aquele salário e~ de acordo com 
a lei dos quartéis, não pode ter outro tipo de trabalho. 

O-Sr. Odacir Soares- Nobre S~nador Ney M,aran,hão, 
para mim os chefes militares comet~ram \lffi. equívoco n6 
mome:nt~ em que admitiram discutir política salarial das For
ças Armadas a partir do princípio da isonomia salarial. Não 
há isonomia para atividades diferentes. 

. O SR: NEY MARANHÃO - Concordo coin V. Ex• 

O Sr. Odacir Soares - É como eu. disse: não se pode 
comparar um coronel-aviador, ou um coronel da infa11:taria, 
ou um comandante da_ Marinha a qualquer atividade de:;en

volvida pelos servidores çivis e vice-v,ers.a.,_. Não ~e pode tam
bém comparar a atividade desenvOlvida por um barnabé civil 
com a -atiyidade desenvolvida por um militar de qualquer pa
tente_ou graduação. De modo que concordo com V. Ex~-Rece
ba meus cumprimentos por essa abordagem corajosa e opor
tuna que faz dessa questão. 

O SR. NEY MARANHÃO- Obrigado a V. EX" Dentro 
desse meu pronunciamo~ntO, "Irei abordar também as preocu
pações nessa área civil e no próprio funcionalismo da nossa 
Casa._ 

O Sr; Aureo Mello- Concede-me. V. Ex~ um aparie? 

O SR. NEY MARANHÃO- Ouço ,CO!ll atenção o nqbre 
Senador Aureo Mello .. 

O Sr. Aureo Mello - Nobre Senador Ney Maranhão, 
conforme já disse anteriormente o nobre Senador_Odacir SOa
res, V. Exo~. está abordando um tema da maior sensibilidade 
e da mais profunda gravidade 'uo meio social brãsiteiro. Essa 
questão dos salários militares é_ algo clamoroso que de há 
muito já se vem fazendo sentir. Os nossos companheiros e 
irmãos das Forças Armadas precisam, mais do que nunca, 
estabelec_er seus parâmetros salariais à altUra das suas profun
das e giaves responsabilidades. Compete ao Poder Executivo 
analisar esse aspecto com a maior seriedade. V. EX" está abor-



2676 Quinta-feira 25~ ~DiÁRIO bO é:óN'GRESSO NACibNAL (S~ção IÍ) Março de 1993 

dando um assunto que, realmente, já devia ter sido trazido 
à consideração, -ã ãná(isc, à apreciação- dos Sr~. Senadores. 
Somente parabéns merece porque trouxe a matéria de primei
ra qualidade e assunto de primeiro patamar para ser exami
nado. Apenas gostaria de registrar também o meu apoio e 
o meu aplauso integral às palavras que V. Ex• proferiu, bem 
corno às palavras do nobre Líder Odacir Soares. 

O SR. NEY MARANHÃO - Quero agradecer ao me~u 
Companheiro de partido, o bravo Senador Aur~g Mello, cuja 
solidariedade incorporo ao meu protu:mciamento~- Essa é a 
representação, no meu entender, da solidariedade da Casa 
a um problema de grande relevância, que é essa solUÇão do 
salário dos nossos dignos e_bravos representantes das Forças 
Armadas. 

O Sr. -Cid Sabóia d-e Carvalho ___:_ Permi!e~me V. ,Ex~ 
um aparte? 

O SR. NEY MARANHÁO- Concedo o aparte ao nobre 
Senador Cid Sabóia de Carvalho, Coin muito prazer. 

O Sr. Cid Sabóia de CarvalhO - Nobre ·s-enador Ney 
Maranhão, no_ momento, é ineQuívoCõ ~-e __ -~erVid.Ores civis 
e militares são pesSimamente pagos no País. Hoje, somos 
obrigados a reconhecer que quem trabalha ne:ª'_te _País resulta 
miseravelmente pago ao final de cad3 mês. Talvez pessoas 
de altos postos percebam salários que no exterior são pagos 
a domésticas, a babás, a pessoas que-preStam serviços caseiros. 
É incrível o que percebe um general, um brigadeiro. um Minis~ 
tro do Supremo Tribunal Federal, um MiniStrO--do Superior 
Tribunal de Justiça; Civis e militai-es: s~o_ mal-pagos. Quando 
os militares pedirinl isollOmía Com- relaçãO aOs dVis, isso de~ 
monstrou uma ferida naci()IJ_al, porque era um rasgo de humil~ 
dade da categoria, haja vista que os civis são mfseiaVelmente 
pagos. Ficou no País a lenda dos marajás, mas isso, por certo, 
não passa de uma lenda. A isonomia é necessária. Discõrdo, 
em termos absolutos, das colocações-do Senador Odacir Soa~ 
res.. E até lembraria a V. Ex~ que a ísontifuía éllin d<;>s sagrados 
direitos, é- um dos momentos de ápice; é Um deis m9men~os 
maiores de uma legisl_a_ção. A igualc.Iade é o sonho da própria 
criatura humana. Eqüidade, igualdade, isonomia, J?alavras 
mágfcaS ·que significam a aspiração náfural~ ganh~(por igual, 
ter um saláriO-digno por· igual. AgOra, é evidente_ que da 
isonomia salarial, da sua necessidade, não deve nascer uma 
comparação de funções, porque é evidente, como bem salienta 
V. Ex•, que o militar tem funções mais difíCeiS, ·com mais 
tempo, com mais disciplína, com mais dedicação até. E, por 
isso, há uma condição toda especial para esse tipo de t~abalha
dor. É claro que-o militar não tem a liberdade do civjl, não 
tem o mesmo espaço do civil para erguer a sua; yida _privada 
com mais expansão. os· militares são mais atentos aos órgãos 
a que servem com mais tempo, com mais coinproriletimento 
e sem a possibilidade de outras atividades, como bem a isso 
se reportou V. Ex~-

O SR. NEY MARANHÃO- Nobre Senador, permita-me 
complementar, pois V. Ex~ sabe que, quando o cobertor está 
curto, em estando com frio, se puser o cobertOr na -cabe.ça, 
fica-se cOri:J. frio nCi pé; se- puser no pé, fica-se com a cabeça 
descoberta. A intenção do Senador Odacir Soares foi no sen
tido de uma solução para o salário dos militares. V._ Exa foi 
muito oportuno no seu aparte, argumentando com o problema 
sério dos militares. E, como o cobertor está curto, temos 
de solucionar essa questão rapidamente. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - A meu ver. as Forças 
Armadas são t!ssendais, principalmente à democracia. Não 
vamos nem nos reportar a esSa questão de s_egurança nacional, 
um tema que ficou desgastado pelo uso indevido. Mas. na 
verdade, a estrutura militar é necessária a qualquer Estado, 
inclusive pelos reflexos sociais que tem. No momento em 
que as Forças Armadas são fracas. no momento em que as 
Forças Armadas estão ·descontentes, no momenro em que 
são reivindicantes, se enfraquecem. Era bom que houvesse 
um quadro em que não fosse preciso ao militar vir para o 
quadro reivindicatório, vir para o quadro de protesto. Isto 
é uma perversidade que o Brasil fez para com a categoria 
dos servidores militares: criar uma situação pela qual saíram 
de uma postura natural. de uma postura firme. discreta, um 
postura cheia de recato para virem se situar num quadro reivin
dicatório geral; um quadro reivindicatório generalizado pela 
opressão salarial, porque o salário no Brasil é uma verdadeira 
opressão. 

. O SR. NEY MARÀNHÃO ~ Senador. essa é a nossa 
preocupação. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Defendo_que os militares 
sejam bem pagos~ A n1eu_ ver, deverii- Ser- bem pagos. Sem 
complexo, sem vindita, sem questões históricas, pelo que são 
no presente. pelo que :Poderão representar para o futuro. 
Dentro de uma estrutura democrática, não se pode negar 

· que é incrível admitirmos o que se_ paga a Um oficiãl do EXér~ 
cito, da Marinha ou da Aeronáutica. Concordo com V. Er 
no cuidado aqui expresso. porque, na ve.rdade, a dignidade 
de um cargo passa, evidentemente, pelo que se paga ao ocu
pante pelo exercíCio que nele tem. Obrigado a_ V_ Exa 

O SR. NEY MARANHÃO- Agradeço a V. EX", Senador 
_Cid Sabóia de Carvalho, pelo oportuno aparte de solidarie~ 
dade .a este Senador. Tenho a certeza de que essa também 
é a preocupação do Poder Legislativo. 

Obrigado a V. Ex• 
Continuando, Sr. Presidente, apesar de nunca terem sido 

uma categoria privilegiada, em termos salariais, nem mesmo 
durante os. Go.vernos militares, os inieg_rantes de nossas três 
Armas sempre sobreviveram cpm salários dignos, que lhes 
permitiam sustentar suas famnias. Hoje, porém, a situação 
se deteriorou extraordinariamente. Os salários são baixíssi~ 
mos, a insatisfação é geral e os riscos de indisciplina nos quar~ 
téis não podem ser desconsiderados. 

Enl maio do ano passado, defendi, aqui, uma alteração 
constitucional para que pudessem ser concedidos reajustes 
salariais isolados aos servidores militares. É inconcebível que 
não s_e .encontre. uma forma de remunerar adequadamente 

__ uma das categorias mais preparadas da função pública deste 
País. O Estàdo bi3sileiro investe gfandes recursos na fOrmação 
desses servidores, e depois não dá a eles remuneração condi
zente com sua qualificação, sua especialização- proflssiorial 
e com a importância da missão constitucional que têm a__cum~ 
prir. Quase um ano depois, infelizrilente, subo à tribuna desta 
Casa para continuar denunciando que os militares brasileiros, 
com seu atual nível salarial, estão sendo humilhados, aviltados 
~m sua dignidade. 

A sit1,1-ação é preõc-u_pante: -Em Brasília, ·o Ministro do 
Exércjto, Qe_n_erâl Zenildo_Zoroastro de Lucena, legítimo re
presentante do pensamento militar em todo o País, lançou 
à consideração de todos uma grave advertência. Fez saber 
que a crise económica do Brasil pode ameaçar a estabilidade 
democrática. - -
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O Sr. Jonas Pinheiro- V. Ex" me concede um _aparte, 
nohre Senador_?_ 

O SR. NEY MARANHÃO - Terei o máximo prazer 
em ouvi~lo, nobre Senador, mas antes eu queria mostrar à 
Casa estas minhas preocupações. --c--

Com a inflação beirando patamares perigosos de 26% 
ou 27%, agora em março, equivalentes a uma ta::.;a anual 
de 1.500%:. o povo brasileiro está vivendo em condições dra
máticas. O agravamento dessa crise poderá provocar uma 
convulsão social, muito embora o Minis~ro acredite que as 
iniciativas que o Governo vem_ adotando para combater a 
miséria no· País podem reverter essas expectativas pá:ocu-
pantes. _ 

Infelizmente, Sr\"' e Srs. Senadores, não se pode ignorai 
que os riscos_ existem. E, na hipót~se de uma convulsão, as 
Forças Armadas têm de cumprir a SUa missão constitucional, 
que é manter a lei e a ordem, e devem estar prontas e conve
nientemente aparelhadas para isso. Tal não acontece. Os Mi
nistros militares vêm alertando sobre as conseqüências que 
terão os drásticos cortes das verbas destinadas às Forças Arma
das, no Orçamento da União. 

Sem dúvida, Sr. Presidente, está havéndo uiri-grave com
prometimento da capacidade operacional de nossas tropas. 
Sem recursos que garantam sua profissionalização e seu reapa
relhamento, elas estarão incapacitadas para o cumprirõ.ento 
de sua missão. 

O Presidente da Repúblicã recebeu, no início deste ariO~ 
o alto comando das Forças Armadas e, durante esse encontro, 
foi discutida uma nova missão social para os niilitares brasi
leiros. que passarãO a-atuar em novas frente~, utiliZando sua 
capacidade organizacional para auxiliar o Governo a combater 
a miséria do nosso povo. 

O novo campo de atuação das forças Ann_adas ir'á, sem 
dúvida. estabelecer uma relação mais estreita com a popula
ção. A meu ver, esse estreitamento poderá ser extremamente 
salutar, pois contribuirá também para reavivar no povo brasi
leiro os sentimentos de amor à Pátria e de civismo, que são 
tão importantes, e hoje estão relegados a segundo plano. 

Não há d_úvida, Sr'5 e Srs. Senadores, de que o primeiro 
embate tem de ser contra a miséria. Ela é a prin~p_al fonte 
da insegurança que reiila em nosso País. 

O Sr. Rachid Saldanha Derzi- Permite-me V. Ex• um 
aparte, nobre Senador? - -

O SR. NEY MARANHÃO -Ouço com atenção o nobre 
Senador Rachid Saldanha Derzi e, posteriormente, o meu 
Companheiro e Amigo Senador Jonas Pinheiro. 

O Sr. Rachid Saldanha Derzi- Nobre Senador Ney Ma
ranhão, realmente V. Ex' pode ter avaliado, pelos_ apartes 
que recebeu, a importâncía desse pronunciamento· sério e 
oportuno que faz à Nação. Sentimos, há muito tempo, as 
dificuldades das Forças Armadas para manter a disciplina 
nos quartéis, para impedir que haja uma insatisfação-interna 
das tropas. As Forças Armadas brasileiras têm um alto espírito 
público, um amor acendrado ao Brasil, e não têm permitido 
que essas insatisfações saiam dos quartéis para -a soCiedade 
brasileira. Mas estamos sentindo que eles não poderão conti
nuar muito tempo como estão-: aceitando as dificuldades e 
a humilhação que têm passado. Mas acredito que o Presidente 
Itamar Franco, profundo conhecedor desses problemas, esteja 
preocupadíssimo em dar uma solução o mais urgente possível, 
para que as Forças Armadas tenham um meio de vida digno 

e que possam ter seus subsídios melhorados. para que as suas 
tropas também possam çontinuar com esse espírito público 
e esse amor ao Brasil. E muito oportuno o discurso de V. 
Ex\ c vai chamar mais atenção das nossas autoridades, sobre
tudo do Presidente da República, pois sei que Sua Excelência 
está atento e preocupadíssimo em encontrar uma solução para 
que os militares continuem a prestar com dedicação, espírito 
público e amor a nossa gente o grande serviço que têm pres
tado_ao Bra_sil. Confiamos na paciência e na humildade das 
Forças Armadas, mas esperamos também que as nossas autori
dades, o mais urgentemente possível, possam tratar desse pro
blema com seriedade e encontrem uma fórmula para que os 
militares vivam, pelo menos, com mais dignidade. 

O SR. NEY MARANHÃO - Senador Racbid Saldanha 
Derzi, com a experiência que V. Ex• tem na vida parlamentar, 
na política brasileira e na administração pública, de onde so
mos Companheiros do Palácio Tiradentes, no Rio de Janeiro, 
V. Ex•, com esse aparte, vem sesolidarizarcom a preocupação 
deste Senador, desta Casa e do Congresso, em t.usca de 

uma solução para que nossas Forças Armadas tenham esse 
prÓblema resolvido definitivamente, porquanto não podemos 
permitir que o soldado brasileiro -- e, quando falo, é de 

toda a hierarquia, do soldado ao general - perceba esse 
salário aviltante, humilhante. Sabe V. -Ex" que uma das gran
des escolas desta Nação é o quartel, é a convocação dos re&er
v~stas, onde muitas cojs_as são aprendidas e de onde saem 
lapidados, no respeitO_ a nossa bandeira e com o sentim~nto 
de patriotismo. E isso não está acontecendo, pois os quartéis 
estão dispensando ·esSes futuros soldados, mandaudo~os de 
volta as suas casas, porque não têm verba_s para mantê-los, 
o que é extremamente preocupante, Senador. 

Agradeço o oportuno aparte de V. Ex~, pela experiência 
que tem. 

Muito obrigado. 

O _Sr._ Jonas Pinheiro -V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Nobre Sena
-dor Ney ~aranhão, antes que V. Ex~ conceda o aparte ao 
nobre Senador Jonas Pinheiro, gostã.riã apenaS--de lembrar 
que o seu tempo já está esgotado. · 

O SR. NEY MARANHÃO- Muito obrigado, SL Presi
dente, serei rápido. 

Ouço o aparte do nobre Senador Jonas Pinheiro. 

O Sr. Jonas Pinheiro- E~ em conseqüência, serei" extre
mamente breve, riobre Senador Ney Maranhão. Desejo ape
nas me congratular com o oportuníssimo pronunciamento que 
V. EX" traz a esta Casa, e gostaria de dizer que essa é uma 
questão que de há muito já deveria estar solucionada. fuma 
pena -que ela persista, é uma pena que estejam sobreexistindo 
essas dificUldades nas Forças Armadas. Saberoos que os seus 
salários estão aviltados. como bem disse V. Ex• 

Na verdade, sabemos que ninguém vive com um salário 
mínimo. Mas, no mundo extramilitar, extraquartel, quem ga
nha um salário mínimo pode se ater ã outtas atividades e, 
de alguma outra forma, amealhãr mais algum recurso para 
garantir a sua sobrevivência. Com os militares é diferente, 
nem essa oportunidade eles têm, porque trabalham em tempo 
integral, dedicação exclusiva. Sabemos também que, em virtu
de do aviltamento dos seus salários, esposas de. militares, para 
ajudar no orçamento familiar, dão-se a -tarefas de vender con
fecç_ões e outras quinquilharias. Em conseqüência disso, 
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descuidam-se das atividades próprias da criação e acompanha
mento da família, já que os pais militares vivem nos quartéis. 
Quero lamentar essa situação, essa ·fnquietação gerada pela 

dificuldade de sobrevivência. Não é conforto o que eles 
estão querendo, apenas dignidade para viver e para servir 
ao País. 

O SR. NEY MARANHÃO - Nobre Senador Jonas Pi
nheiro, o seu aparte de solidariedade e preocupação é opõr
tuno. Realmente, é um problema que sensibiliza o Congresso 
Nacional e esperamos que seja solucionado o mais rápido 
possível. 

o Sr. Aureo Meno ~--.-Permite V. Ex" um aparte, nobre 
Senador Ney Maranhão. __ 

O SR. NEY MARANHÃO- Nobre Senador Aureo Me
li o, peço desculpas a V. Ex• O Presidente está acionando 
a luz vermelha e eu gostaria que o Plenário ouvisse o final 
das minhas considerações. 

o SR. PRESIDENTE (Humberto~ Lucena)-Nobre Sena
dor Ney Maranhão, logo após o aparte do Senador._Aureo 
Mello, V. Ex• deverá concluir o seu discurso. 

O SR. NEY MARANHÃO -Muito obrigado. 

O Sr. Aureo MeDo- O que eu queria dizer é mínimo: 
apenas, Sr. Senador Ney Maranhão, que não esquecêssemos 
as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros. que também 
exercem funções militares idênticas e sáo proibidos de exerce~ 
rem outras tarefas que não as atividades militares. 

O SR. NEY MARANHÃO - Semidor AÚreo Mello, as 
Polícias Militares e õS Corpos de Bombeiros São forças auxilia~ 
res das Forças Armadas e, portanto, estão incluídos nessa 
reivindicação. 

Continuando, Sr. Presidente, é pre_ciso travar uma luta 
sem trégua contra a miséria· do nosso pOvo se quisermos evitar 
uma convulsão social. Estou nessa cruzada e defendo a necessi
dade de uma ação imediata contra a fome, as doenças e as 
péssimas condições de vida dos br~sileiros, principalmente 
dos que vivem no Nordeste do País. A situação de miséria 
é substancialmente agravada pelo problema da seca nos Esta~ 
dos nordestinos. A população faminta está desesperada. Co~ 
nheço meu povo. Sr. Presidente, e estou solid.ário com o seu 
sofrimento. Quando o· sertanejo· radicalíza é porque não 
aguenta mais tanta fome. 

Chegamos à situa.ção llrilite. Os aconteCilnêittõs da última 
sexta-feira, dia 16 de março, no Recife, são a maíor evidência 
disso .. Aos gritos de ".o povo unido jamais será Vencido" e 
de "o povo organizado: reforma agrária já", cerca de 600 
trabalhadores rurais do sertão de Pernambuco invadiram, sem 
armas, a sede _da Sudene, mantendo como refém o superin
tendente e mais cinco diretores daquela autarquia, dez prefei
tos dos municíPios atingidos pela seca~ sete deputados esta
duais, junto com os agricultores vindos de 40 municípios per
nambucanos; havia também representação das Federações dos 
Trabalhadores na Agricultura de todo o Nordeste. 

S~ e Srs. Senadores, foi a primeira vez eln 31 anos de 
história que a Sudene foi alvo de uma ocupação dessa natu
reza. 

A realidade vivida pelos camponeses nordestinos é de 
total desespero, ensejando um quadro de pré-convulsão sociaL 
Os números oficiais divulgados por aquele_órgão são terríveis: 
49% da população rural do Nordeste sofre na pele as conse
qüências.da seca, ou seja, 8 . .689.344 pessoas passam privações 

por contada estiagem, e a seca se alastra por 56~2% do territó- · 
rio nOrdestino. _ 

Em toda a região, 407 munic_ípios decre~ararn estado de 
calamidade pública. Segundo reportagem do jornal Folha de 
S. Paido, o Piauí é o Estado mais _prejudicado; 137 dos seUs 
152 municípios sofrem uma estiagem que já dura três anos 
e atinge 1.3 milhão de habitantes. 

Só. este ano já foram registrados 74 saques a estabele
cimentos comerciais, sendo 40 deles no meu Estado, Pernam
bUco. E com uma séria agravante, Srs. Senadores: as elevadas 
taxas de desemprego existente~ ~ região; em tonseqüÇncia 
da recessão prolongada que atravessamos. 

A SUperinteridência da Sudef:!e, na pessoa do Dr. Cássio 
.Cunha Lima, já solicitou ao Presidente Itamar Franco a parti
cipação do Ministério do Exército na execução das obras 
emergenciais que serão impfeffientadas nos municípios mais 
atingidos pela estiagem, pois o Exército ~em, sem dúvida, 
a estrutura organizacional e apoio logístico para realizar um 
excelente trabalho nessa área. 

Sr. Presidente, diante da gravidade da situação, gostaria 
de receber o apoio de meus pares do Congresso Nacional 
para a aprovação de uma emenda à lei complementar sobre 
o IPMF, a fim de.que parte de sua arrecadação seja destinada 
à iirigação do Nordeste para, com a produção de alimentos, 
matar a fome da nossa gente. 

sr~ e Srs. Senadores, já dizia o grande líder chinês Mao 
Tse-Tung que povó de barriga cheia não pensa em revolução, 
preConizando que devemos nos preocupar com as condições 
de Viâa das massas. O povo com fome, a miséria. o arrocho 
salarial, a insatisfação dos quartéis, são combustfveis perigosos 
que representam utna ameaça pa"ra a estabílidade democrática. 

Sr. Presid~mte, quero~declarar talnbém que estou solidá
rio com o funcionalismo público civil nas suas justas reivindi
cações safariais. Notadamente no que diz respeito ao Plano 
de Cargos e Carreira para um Estado moderno, enxuto, que 
cumpra as suas nobres funções e possa pagar muito bem os 
seus servidores. Sou portador de uma reivindicação dos servi
dores da Casa, que clamam uma decisão da Comissão Diretora 
pelo tão esperado Plano de Cargos e Carreira da Casa. 

Assim, espero que unamos nossos. esforços para encontrar 
soluções a curto prazo para esses graves problemas que tiram 
a tranqüilidade dos governantes deste País e condenam o nosso 
povo a uma vida indigna e· miserável. 

O Sr. Odacir Soares- Senador Ney Maranhão, rapida~ 
mente, com a aquiescência, té:õ.ho certeza, de V. E~ e da 
Presidência, quero dizer que V. Ex4 toca num assunto impor
tante, que é essa questão do Plano de Cargos e Carreira dos 
servidores do Senado Federal. Lamento, porque esse assunto 
foi discutido aqui, em dezembro do ano passado. Nós chama
mos a atençãO para o fato de a matéria não ter sido solucio
nada. A matéria não foi colocada na Ordem do Dia, não 
foi votada e V. E r lembra agora, já no fitÜ de março drb 
1993, que até agora o servidor do Senado ~ão tem o s~u 
Plano de Oassificação de Cargos e Salários pronto e aprovado. 
É realmente uma vergonha. ·-. 

O SR. NEY MARANHÃO- Muito obrigado a V. Ex• 
Peço desculpas ao nobre Presidente, que teve uma pacíén

cia de J 6 com este Senador na tribuna. 
Termino as minhas considerações neste momento, Sr. 

Presidente. (Muito bem! Palmas.) 
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Durante o discurso do Sr. Ney Maranhão, o Sr. 
Magno Bacelar deixa a cadeira da presidênCTQ, que é 
ocupada pelo Sr. Francisco Rollemberg. 

Durante o discurso do Sr. Nf!y Maranhão, o Sr. 
Francisco Rollemberg deixa a cadeira da presidênéia, 
que é ocupada pelo Sr. Chagas Rodrigues, 1·' Vice- Pre
sidente. 

Durante o discurso do Sr. Ney Maranhão1 o Sr. 
Chagas Rod.rTgues, /" Vice-PreSidente~ -âelxá â Cadeira 
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Humberto Luce-
na, Presidente. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Albano Franco - Almir Gàbriel - Carlos Patrocínio 
-Eduardo Suplicy - Esperidião Amin- Eva Blay- Fran
cisco Ro11.gmberg- Gilberto Miranda- Guilherme Palmeira 
-Henrique Almeida .. -:- Jar_bas _Pas~arinho - João Rocha 
-Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho -José Paulq 'E}isol 
-Júlio Campos- Júnia Ma ri se;_ J t.ivêncio Dias- Lavoisier 
Maia - Louremberg Nunes Rocha - Lourival Baptista -
Lucídio Portella - Meira Fill_:lo - Moisés Abrão - Ney 
Maranhão- Onofre Quiõan- Ronan Tito-Te"otôilio Vile
la Filho. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A,ntes de 
passar à Ordem do Dia, a Presidência esclarece ao -plenário, 
diante do aparte do nobre Senador Odacir SOareS ao Senador 
Ney Maranhão, que estamos ultimando, na_$ecre~taria -d.e Ad
ministração, os estudo~ ~elacio_n3.dos com a iprplaritação do 
Plano de Cargos e Carreira do Senado Federal. A atual Mesa 
recebeu os estudos que ~aviam sido feitos pela Mesa anteriof, 
está fazendo urna revisã9 para adequá-los, inclusive, a recentes 
decisões do Supremo Tribunal Fe_deral relacionadas_ com a 
inconstitucionalidade.na ascensão funcional. 

Portanto, fica não--sa- o·nobre 'senadOr údacii:'_Soares 
informado, corno todo o Plenário, e, sobretudQ, fita ·muito-
claro que a Mesa está tomando todas as providéncias para 
que seja cumprido o dispositivo constitucional atinehte a _e_sta 
matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Sobre a 
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. to Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 272, DE 1993 

Senhor Presidente, 
Requeiró, nos termos do- art. 255, II; C, -11~ conibinado 

com Q a:n._ 310, j, do Regimento Interno, que o Proj€to-de
Lei da Câmara n'-' 106, de 1992, que_:·ct1spõesol)fe a redução 
de emissão de poluentes por veículos autciffiOtofeS'ê dá outras 
providências, além do despacho inicial, seja c;lespacha~o, tam
bém, à Comissão d~ Serviços de Infra-EstrutUra. 

Sala das Sessões, 24 de março de 1993. :....::seiia.àOr.DBrio 
Pereira. - ---- -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - O requeri
mento lido será publicado e, posteriormente, incluído õa Or
dem do Dia, nos termos dQ art. __ 25S.- II, 12~ .do-Regimento 
Interno. 

Sobre a mesa, requerimento ql_le será lido pe~õ Sf. 19 

Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 273, DE 1993 

Nos termos do art. 43, II, do Reginiento Interno, requeiro 
sejam considerados corno de licença autorizada os dias 1, 
3, 5, &, 11, I2, I5, I6, I7, I& e I9 do corrente més,quando 
estive ausente dos trabalhos da Casa. 

Sala das Sessões, 24 de março de 1993. -Senador Amir 
Lando. 

O SR. PRESIDENTE (Hmnberto Lucena) -Aprovado 
o requerimento, fica- concedida a licença SOlicitaâa,-noS termos 
do art. 43, II, do Regimento Interno. 

Sobre a mesa. requerimento que serã lido pelo Sr. l9 
Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 274, DE 1993 

Requeiro, nos termos do art. 43, II, do Regimento Inter
no .. sejam considerados como de_licença autorizada, os çiias 
1, 2, 4, 5, I2, I5, 17 e I9 de março do corrente ano. 
_ Sala das Sessões, 24 de março de 1993.- Se_nªd.or Dario 
Pereira. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Aprovado 
o requerimento, fíca concedida a licença solicitada, nos termos 

·do art. 43, II, do Regimento Interno. 
A Presidência convoca sessãp conjunta a realiza:r-s·e hoje, 

às 19h, no plenário da Càmara dos Deputad-os, destiriada 
à apreciação da Medida Provisória n'-' 3p, de 4 de março 
de 1993, que~,~ entre ·oufrOS: assuntos, trata da abertura de 
crédito de 200 bilhões de cruzeiros, destinados ao socorro 
às Vítimas das secas do semi-árido do Nordeste. 

Ao mesmo tempo, oportunamente, a Mesa a:Ounciará 
a convocação de uma sessão extraordinária do Senado, para 
as 18h30min de hoje, destinada não só à apreciação do n.ome 
indicado para a Presidéncia do Banco Central, como fu!:nbém 
ã·apre·ciação de matérias relacionadas a lei complementa_r. 

• O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Esgotado 
o tempo destinado ao Expediente. · · -· 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA W 67, DE 1992 
COMPLEMENTAR 

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

, (Tramita'ndo eM conjunto com o Pr0}efõ -de Lei do Sena
do ~;.46, de 1992- Complementar.) 

Votação, em turno único, do Proj~to de Lei da Câmara 
n• 67, de 1992 -Complementar (n' 7I/89, na Casa de origem), 
qlle dispõe sobre o processo judicia_l de desapropriação por 
iiitere-Sse social, para fins de refonn:i agrária, tendo 

-Parecer, proferido em Plenário, Relator: Senador AJ
fredo CampOs, favorável, na forma de_ Substitutivo que apre
senta. 

A -matéria constou da Ordem do Dia da sessão ordinária 
de ontem, quando foi aprovado o Requerimento n9 268, de 
1993, de, preferência para a votação do Substitutivo. 
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Trata-se de matériã que, paia ser apreciada, depende, 
sobretudo no que tange à sua votação, da presença da maioria 
absoluta dos Srs. Senadores. 

A Presidência solicita aos Srs. Senadores que se encon
tram em seus gabinetes ou em outras dependências do Senado, 
que venham ao plenário, a fim de participar da votação de 
matéria tão importante, relacionada com o processo de refor
ma agrária do País. 

Na forma regimental, a votação será nominal. 
Como vota o Líder do PMD B? 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB -CE)- "Sim", 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PFL? 

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE)- "Sim", Sr. 
Presidente. 

o SR. PRESIDENTE (Humbe-rto Lucena) -Como vota 
o Líder do PSDB? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB -BA) -"Sim", 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PTB? 

O SR. JONAS PINHEIRO (PTB - AP) - "Sim", Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do' PP? -

O SR. IRAPUAN COSTA JÚNIOR (PP- GO)-'-- "Sim", 
Sr. Presidente. 

o SR. PRESIDENTE (Humberto Lucenaf_: Como vota 
o Líder do PDT? 

O SR. MAGNO BACELAR (PDT- MA)- "Sim", 
Sr. Presidente. 

OSR. 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 Líder do PT? =---

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT ___: SP) :_~i: Presi
dente, avaliamos que--seja da maior importância votar o pro
jeto original da Câm~ra sobre ~ rito ~umário, ita medida em 
que ele pr-opie-i-aFá que_ não haja mau; delongas para que o 
GOverno Itamar Franco possa iniciar a reforma agrária. 

O Senado Federal Conseguiu estabele_ce_r avanços no pro
jeto relativo à reforma agrária", modificandowo e_remetend_o-o, 
depois, à Câmara dos Deputados, para lá ser aprovado e 
depois sancionado pelo Presidente da Rep~blica. Nest~ caso, 
estará agindo mais adequadamente, propiCiando a reahzação 
da reforma agrária, se votar o projeto como veio da Câmara. 

Por essa razão, Sr: Presidente, o Partido dos Trabalha
dores vota contrariamente ao Substitutivo, para poder votar 
favoravelmente ao projeto original da Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- V. EX' vota 
"não". 

Como vota o Líder do PDS? 

O SR. ESPERIDJÃO AMIN (PDS - SC) - Sr. Presi
dente. o PDS não fechara questão a respeito do assunto. 

O meu voto será "sim". 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Os Srs. Se
nadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação:) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

Alfredo Campos --_Almir Gabriel - Dario Pereira -
Dirceu Carlleiro- Eduardo Suplicy -Elcio Alvares- Espew 
ridião Arnin - Francisco Rollemberg - Qilberto Miranda 
- Irapuan Costa Júnior -João Calmon -Jonas Pinheiro 
- Josaphat Marinho- Jutahy Magalhães- Lavoisier Maia 
- Lourival Baptista - Lucídio Portella - Magno Bacelar 
-Marco Maciel- Mauro Benevides -Me ira Filho - Nel-
son Carneiro- Ney Maranhão -Onofre Quinan -5aldanha 
Derzi. 

VOTA "NÃO" O SR. SENADOR: 

Eduardo Suplicy. 

O SR. PRESIDENTE (Humoerto Lucena) - Votaram 
SIM 24 Srs. Senadores; e NÃO 1. 

Total de votos: 25. 
Não há quorum para votação. _____________ _ 
Em conseqüência, a matéria fica ãdiada. Também ficam 

adiadas as matérias constantes dos itens 2 a 5 da pauta . 
. São os seguintes os itens adiados: 

-'2-

PROJETO DE LÉÍ DO SENADÓN; 46,DE 1992 
COMPLEMENTAR 

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

(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei da Câma-
ra n• 67, de 1992- Complementar.) · 

Votação, em turno único, do Projeto de. Lei do Senado 
n9 46, de 1992- Complementar. de autoria do Senador Hum
berto Lucena, que dispõe sobre o procedimento contradit6ric
especial, de rito sumário, para o procesSo "de desapropriação 
por interesse social, para fins de reforma agr~ria. de imóvel 
rural que não esteja tumprirido a sua função soda!. 

-3-
PROJETO DE LEI CÂMARA N• 13, DE 1991 

COMPLEMENTAR 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câ!llara 
n• 13, de 1991-Comp!ementar (n'223/90~Complementar, 
na Casa de orige~), _que regulamenta o §29 do art. 171 da 
Constituição Federal~ dispondo sobre a edição e o processo 
legislativo das medidas provisórias previstas no art. 62 da 
Constituição Federal, e dá outras providências, tendo 

-Pareceres, sob n"' 49 e 88, de 1991, da Comissão 
-de Constituição, Justiça e Cidadania, 19 pronunciaR 

menta: favorável ao Projeto, com as Emendas de n9s 1 a 4RCCJ, 
que apresenta; 29 pronunciamento: contrário às Emendas de 
n~ 5 a 17, de Plenário. 

-4-
REQUEIUMENTO N• 196, DE 1993 

Votação, em turno únicõ~ do Requerimeflto ri"' 196, de 
1993, do Senador César Dias, solicitando, nos termos do art. 
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172, I, do Regimento Interno, a inclusão, em Ordem do Dia, 
do Projeto de Lei do Seriado n~ 344, de 1991, de sua autoria, 
que dispõe sobre o uso de propaganda de bebidas alcoólicas. 

-5-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
N' 23, DE 1991 

Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emen_da 
à Constituição n923, de 1991 (n~45/91, na Câmara dos Deputa
dos), que dá nova redação ao art. 16 da Constituição Federal, 
tendo 

Parecer favorável, sob no 24, de 1992, da 
--Comissão Temporária. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Estnsgo
tada a matéria constante da. OrQenl do Dia. 

A Presidência cOffiunica ao· Plenário _qúe, em fàce da
falta de quorum verificada nesta sessão ordinária, con~tarão_ 
da Ordem do Dia da sessãO" extraordinária das 18h30min, 
além da apreciação do fl.olit~ iridiCado pir~-a _presidência do 
Banco Central, ta_mbéif!. 9 item 1 da pauta, que é justamente 
o projeto reJacionado com o rito ~l!mário da refómia ãgrária; 
o item 2, que com ele tramita conjuntarriente; e o itenl 3; 
que é o Projeto de Lei da Câmara n9 13/91~Complementar, 
que regulamenta o processo legislativo das medidas proviSórias 
previstas no art. 62 daConstittJ.lÇão.Feder3:L _________ _ 

Essas matérias const&r~o,_ portanto, da Ses-S.ãp_:__~).trãõf
dinária das 18h30rriin;- juntamente Cotn a indicação do Presi
dente do Banco Central, para que possamos- chegai: à-Conclu
são de sua tramitação, pela importância de que se revestem 
essas matérias. 

Volta-se à lista de oiiidcires: 
Concedo a palavra ao nobre Senador Magno Baêeiai-. 

O SR. MAGNO BACELAR (PDT -~MA. Pronuncia 
o seguinte discurso.) -:Sr. Presjde_n~~._Srs_. -~enadOres, ocupo, 
hoje, a tribuna desta Casa pata falar sobre a atuação dos 
órgãos federais e regiorütis de fiscalização do exerçício de 
profissões liberais no País-: Refiro~rrie, Sr. Pre:sicient_e, aos Con
selhos Federais e Regiqnais-·de i~'úmerã~ pfõfíSSões liberaiS 
reconhecidas no Brasil. · · · ·· · 

Esses ConSelhos, que constüUeiD'"aütafCiUI'aS-p!6fiSSío'nais 
criadas por lei, dotadas de personalidade jurídica de direito 
público, com autonomia admirilsüãtlva, operãcióhal e finan
ceira, exercem importantes funções normativas, cabendo a 
eles baixar os atos necessárids ã iriterp-retação e ·e-xecução-
das leis específicas de cada profissão, à disciplina e. fiscalização 
do exercício profissional, bem c;omo ac::i.Oté;lr_as_prÇlvidências 
necessárias à realizaçãO- d~_ s~~s obj~tivõ~ 1nstitl,l_cio.nai~-- :-

Tais Conselhos, S~ e Srs. Seriadórés~'sãO, portãnta;· õs
órgãos supervisores da ética_ profissional e_m _ iod,o __ o: País e, 
ao mesmo tempo, são julgadores e disciplinadores daS 4ifeien
tes categorias profissionais. 

Q_ poder de disciplinar e aplicar penalidades compete, 
na maior parte das vezes, exclusivamente aos Cons~lhqs Re
gionais. Na esfer~ a':lministraUva, esses Conselhos Regionais 
deliberam de ofício oU em conseqüência de representação 
de autoridade, de qualquer de seus membros ou de terceiro 
legitimamente interessado, através de processo regular, e, 
quando o fato consiste em crime punido por lei, como todos 
sabem, a jurisdição disciplinar estabelecida não_3:nula a Jurisdi
ção comum. 

Assim, Sr. Presidente, os Conselhos Regionais, na condi
ção de entidades responsáveis pela fiscalização do exercício 
profissional, são, sem dúvida alguma, encarregados de zelar 
peloS direitos da população quanto aos serviços prestados por 
profisSionais insci"itos em seus quadros. 
- Um<i avaliação rigorosa da atuação dessas entidades le
vou-nós ·a detectar que, na realidade, delitos apurados no 
plano judicial não levam a conseqüência "algtirila, ·pot ine-xís
fência de articulação sistemática dos julgados com o Ministério 
Público, ao qual incumbe a promoção e a defesa dos_ interesses 
soCiais e individuais indisponíveis. 

Infelizmente, Sr~ e Srs. Senadores, a análise DOS leVou 
a constatar a ineficácia dess-es órgãos, tanto na apuração de 
omissões, abusos e desv(os do exercícip, profissiõnã.l, quanto 
na resultante aplicação ·de penalidade ãos infratoies-. Há inú
meros indíciOs ·ae que e·ssas entidades tendem a operar com 
um viés tipicamente- de ''associação pfofissional", negligen
ciando suas funções de instrumentos de promoção e proteção 
do intcrresse_ público enúJ.osso País. __ _ _ _ __ 

Em síntese, essa aval~ação revelou-nos quatro aspectos 
para os quais insisto eni chamar a atenção de V. Ex~: há 
úina teildêncía: à ''au"tócõmplacêncía'' em favOr doS acusados 
de omissões ou atas irregulares; há falta de conseqüência dos 
delitos apurados, no plano judicial; há penetração espúria 
de interesses paticularistas nas entidades fiscalizadoras; e há 
uma visão póuco abrangente do universo de práticas profis
sionais associadas a determinadas profissões, pelo fato de ha
vei- uma estrita espeCialização na composição dos colegiados 
desses Conselhos. 

Por" eSsa razão, sr. -Presidente e Sfs. ·senaOOreso, estOu 
apresentando, hoje, um projeto de lei Com o objetivo de 
contribuir para a solução dessas questões, alterando o. atual 
módo de atuaç_ão das referidas autarquias e estabelecendo 
normas para_ a fisCalização do exercício_.ôe profissões liberais 
em nosso PaíS. · - -

Sr. Presidente, SrS. SenadOres, afigura-se irilperloso o 
aprimoramento da disciplina legal de regência da atuação -dos 
Conselhos Feder:;t.is e çlos Conselhos Estaduais das diferentes 
profissões em nosso País. 

O projeto que submeto à consideração dos ilustre_$ Pares 
busca proteger a população de qualquer tipo de atuação parciàl 
de éil.tidades de reconhecida natureza pública, detentOraS de 
parcelas do jus imperii estatal para o desempenho de süas 
funções, evitando que essas entidades autárquicas, encarre
gadas da fiscalização da atuação de atividades profisSíori3.is 
liberais, pequem pelo excesso de corporativismo e desvirtuem 
a missão institucional que lhes é c.onferida por lei. 

Era o _qUe tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humbertó Lucena) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Nelson -carneiro, pOr cesSão da 
Senadora Júnia_Mari!'e. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, 
Srs. SenadQJes. realjia-se nesta cidad~ um debate público 
Sobre a Crise na Rede Ferroviária FederaL Devo ler o que 
divulga, hoje, a imprensa, para constatarmos a situação difícil 
em que se encontra 9 parque ferroviário do BrasiL 

Como se fala tan,to em recursos para as rodovias, seria 
bom focalizar a situação difícil em que se encontra a ferrovia, 
que deveria ser, sem dúvida, num país com a nossa extens_ão, 
um meio de transporte mais comum. 
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Diz a notíCia do jornal: 

"Goldman afirmou que 40% das IÜcÕmotivas (cer
ca de 450 máquinas) da Rede estão paradas, e 8 mil 
quilómetros de ferrovias, d~ um total de 22 mil quilôme
tros, foram desativados. A dívida total da Rede é de 
US$777,7 milhões (Cr$18,2 trílhões). A empresa não 
paga o serviço da dívida (US$47 ,3 milhões), os compro
missos com o Banco Mundial (BIRD) e com o Banco 
Nacional de Desenvolvimento EcoOómico e Social 
(BNDES), no valor de US$42,8 milhões. -A Rede tam
bém não recolhe INSS, Pasep, Finsocial e o fundo de 
pensão dos funcionários (REFER), além do 1CMS dos 
Estados. 

Tudo issO, na avaliação de Golciffian, torna inviá
vel o projeto tranSporte do País, que precisa de portos, 
estradas e ferrovias funcionando. O Ministro estimou 
em US$700 milhões (Cr$16,4 trílhões) as necessidades 
imediatas da Rede, sendo US$400 mílhões (Cr$9 ,3 tri
lhões) para recuperação de locomotivas e o restante 
para a malha ferroviária. O Eximbank japonês, lem
brou o Ministro, se dispõe a emprestar US$400 milhões, 
sem contrapartida brasileira. 

Mas o Eximbank só libera o dinheiro com o aval 
do Fundo Monetário Internacional (FMI), alertou o 
Ministro. As negociações com o FMI para renegociação 
da dívida externa estão emperradas desde o ano passa
do. Entre as medidas de curto prazo em estUdo no 
Ministério dos Transportes e na Rede para solucionar 
a crise, a ma:ióri~f"eStá atrdaâa a ações federais. A 
liberdade tarifária é a primeira delas; o pagamento 
de serviços antieconômicos vem em seguida.-. -· 

Pelo Decre-to-Lei n~ 2.178/84., o Governo Federal 
deve US$346,6 milhões (Cr$8,1 trilhões) à Rede, desde 
1985. Mas o Governo nunca cumpriu a legislação, re
passando valores .mínimos para compensar as perdas 
com tarifas -e serviços antieconômicos..:.•_ 

Sr. Presidente, esses números mostram o desinteresse 
desta Nação para com seu próprio destiilo~ A nlalh3 feri·o-viária 
de um país com a extensão territorial do Brasíl_ deveria ter 
maíor atenção do Governo; estamos substituindo-a pela rodo
viária, -que tem um transporte mais caro e, portanto, menos 
útil ao País.. 

Sr. Presidente, ao fazer essas observações;-deixo consig
nada a minha confiança de que, um dia, o Goverhó Se lembrará 
de que, num país desta extensão, a ferrovia é indispensável. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Concedo 
a palavra ao nobre Senador Jonas Pinheiro. 

O SR. JONAS PINHEIRO (PTB - AP. Pronuncia 9 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, SI-s. Senadqres, como 
sabem os nobres Senadores, encontra-se_ implantada oficialM 
mente, desde o d1a 5 de março _corrente, a Área de Livre 
Comércio de Macapá e Santana - ALCMS, cuja criação 
só foi possível pelo apoio que receb~u _de_ V. EX"", quando 
da aprovação da Lei n' 8387, de 31 de dezembro de 1991. 

Ê, sem dúvida nenhuma, o passo mais decisivo já dado 
na direção do desenvolvimento económico c social do Estado 
do Amapá, tendo em vista que os setores primárlo e· SeCun
dário de sua economia não apresentam pósSi6ilid3de de cresci
mento senão a longo prazo. O Estado padece de preocupante 
isolamento geográfico, sem qualquer espécie de ligação rodo-

ferroviária cõm -o resto do País, sendo possível acessá-lo apenas 
por via aérea ou fluvial; as suas terras agrícultáveis, escassas, 
são as mais distanciadas dos principais núcleos consumidores, 
além do que inexiste malha viária densa que possibilite o 
escoamento de seus produtos para a necessáçiã_ comerciali
zação. A par de tais difiCuldades·, só sanáveis a longo prazo, 
persiste a deficiência de energia elétdca, insumo primeiro 
para o desenvolvimento do setor de transformação. 

Resta-nos, tão-somente, como disse no princípio, a saída 
pelo setor terciário, conquistada através da área de livre coM 
rnércio, já citada. Advirão, por conseqüência, o fortalecimenM 
to do comércio propriamente dito e a expansão da prestação 
de serviços que se dará, por exemplo, com o crescimento 
da rede hoteleira, escritórios técnicoS, consultórios médicos, 
odontológicos, advocatícios, de engenharia, entre muitos ou
trOS, aléril do incremento da construção civil, tudo isso contri
buindo formidavelmente para a ampliação do mercado de 
trabalho, pois, como se vê e se espera, muitos empregos serão 
criadás. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Decreto n" 517, de 8 
de maio de 1992, que regula_menta a lei referida, de~Xa· de 
dar uma contribuição, acessória, mas impoffante, para: o de
senvolvimento do Amapá, quando não contempla o processo 
de industrialização na área de livre comércio. -É- acessória, 
porque a fragilidade do nosso parque energético jamais-própi~ 
ciará a instalação de indústria pesada, de grande porte, como 
acontece em Manaus, onde, hoje, a indústria tem mais peso 
económico do que o comércio. E importante, todavia, porque 
fomentará a pequena e microindústria ~e. transforma_ção de 
nossa própria matéria-prima, determinando, assim, a absorção 
de considerável mão-de·obra de outros setores da sociedade. 

Por essas considerações, depo.is de muito refletir, concluí 
ser indispensável incluir, na ALCMS, a industrializaçãO como 
atividade permitida. Em razãO disso, estou encaminhando à 
Mesa projeto de lei que, aprov(ldO, como espera e deseja 
o povo amapaense, muito -benefício trará para aquela admi
rável parcela da população b~~sileira. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Josaphat Marinho. 

_O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL- BA. Pronuncia 
o se_guint~ discurso.) -,_Sr. Presidente, Srs. Senadores, a im
prensa vem repercutindo notícia, que se diz corrente na Presi
dência da República, sobre a transferência de Salvador, na 

_ Bahia, para outro ponto do território nacional, tal vez Brasília, 
do_ encontro da Cúpula Ibero-Americana. Ainda hoje, vários 
jornais referem-se ao fato. 

A Folha de S. Paulo assim s_e expressa: 

"O Presidente Itamar estuda a mudança de Salva
dor para Brasília do local da Cúpula Ibero-Americana~ 
que se realizará em julho próximo. Os atritos políticos 
entre o Presidente e o Governador da Bahia, António 
Carlos Magalhães, são apontados como responsáveis 
pela decisão de fazer a alteração. Ontem à tarde, o 
Presidente admitiu que a Cúpula pode ser mudada para 
Brasília.'' 

Em termos assemelhados, alude ao fato o Jornal do Bra-
sil, e até esclarece: -- -- ' 

"Depois de um despacho com Itamar na casa do 
Presidente, o Ministro da Justiça, Maurício Corrêa, -
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confirmou a suspeita·: o- Presidente pensa em tirar da 
capital baiana a sede do evento." 

Por sua vez, o Jornal de Brasília, também de hoje, comen
ta o fato e informa: 

"O Presidente Itamar Franco admitiU õntem que 
poderá transferir de Salvador para Brasfiia Ci encontrO 
da Cúpula lb<::ro-Americana, que vai reunir, em julho, 
no Brasil, mais de 30 chefes de Estado." 

E acrescenta o jornal: · 

"A decisão de mudar o local de encontr_o é uma 
retaliação ao governador e, ao mesmo tempo, uma 
medida preventiva que tem o objetlv<f de poupar cons
trangimentos a Itamar durante o encontro da Cúpula.'' 

Examinando a matéria, o jornalista, Gilberto Qimenstein, 
que sabidamente não_ te:m maior simpatia pelo Goverriador 
da Bahia, comenta a notícia e pondera a impropriedade dá 
decisão, se porventura confirmada; e alega que nada justifi
caria a providênCia como retaliação às crítica~ Qo Q9vemador 
António Carlos Magalhães. _

0 
• • _· 

Como se sabe, está confirmada, por ato oficial, a desig
nação de Salvador como sede da re1,1nião mencionada. A mu
dança, por motivo vinculado a divefgêncfa entre o GOverno 
Federal e o Governo estad1,1al ou vice-versa, é inteiralnente 
descabida. Não acredito mesmo que Semelhallte decisão venha 
a ser adotada. Se adQ~f\da,_x:epresent~ria surpresa e descortesia 
com os chefes de Estado, seguramente já comunicados da 
designação oficial em tempo próprio. Significa-na, ao mesmo 
tempo, incivilidade com a Bahia, que é a terra do Presidente, 
e com o seu Governador. -

Não se -confunde - e acredito que -O Presidente Itamar 
Franco não confundirá- _a divergência política com a hostili
dade pessoal. Se é certo que o Ministro da Justiça confirmou 
a idéia, rriais se há de con,siçlerar que cresceria a anomalia, 
quando quem fala em assunto dessa nat.ure,za é o M-inistro 
das Relações Exteriores, que está ausente do País. Por igual, 
não creio que o Ministro Fernando Henrique Cardoso, seu 
eminente correligionário, Sr. Presidente, aconselhe a medida, 
em discussão na imprensa. Não o faria, acre9-ito, por sua 
educação política e pela tradição do ltamaraty, que é sempre 
de prudência e não de intemperança. 

Além disso, o Governador já declar()u, e a_ imprensa 
publicou, que o Presidente da República será recebido condig
namente na Bahia. Esclareceu, mesmo, que, confirmada, _a 
presença de Sua Excelência, se deslocaria do Palácio de Ondi
na, que é a residência oficial do governador do Estado, para 
o seu apartamento particular, a fim de que o Chefe da_Nação 
se situasse adequadamente nesse Palácio, com os auxiliares 
que lhe parecessem convenientes, e ali pudeSse receber, de 
forma apropriada, os Chefes de Estado visitantes. 

Não se há de imaginar que a divergência política possa 
fazer com que o Governador da Bahia não receba, com a 
educação necessária, o C_befe d<!_ Nação. Bem mais próxima 
e mais viva é a divergência de S. Ex~ com a Prefelta Lídice 
da Mata, também do Partido de V. Ex•, pois "ela o visitara 
pouco depois de empossar-se. Foi recebida com educação 
e com educação os dois se vêm comportando, inclusive em 
praça pública, como ainda há pouco ocorreu no último dia 
do carnaval. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. Ex~ um ãparte? 

O SR. JOSAPHA T MARINHO -Ouço o aparte do nobre 
Sena~or Jutahy Magalhães. 

o Sr. Jutahy Magalhães- s-~nador Josaphat MarinhO: 
em primeiro lugar, não há uma decisão do Presid~nte de cance
lar ou transferir essa reunião. Essa de_cisão será tomada junta
mente com o Ministro das Relações Exteriores, Fernando 
Henrique Cardoso, quando S. Ex~ retornar de viagem. Há, 
realmente, quem considere que o Presidente não deva ir a 
Salvador. Pessoalmente, penso que Sua Excelência deve ir. 
No meu entendimento -e V. Ex~ vai discordar - o Gover
nador da Bahia tudo tem feito para que o Presidente não 
vá, porque a maneira deseducada com que tem se referido 
ao Presidente da República não pode ser de urna pessoa que 
vai ser anfitriã da outra. V. Ex• disse que a diferença política 
não iria evitar que o Governado~ do Estado recebesse com 
educação o Presidente da República. Infelizmente, eu não 
daria essa garantia a ninguém, porque não é do hábito de 
S. Ex~ agir com educação. V. Ex• também diz que há uma 
convivência pacífica e educada entre _a Prefeita e o Gover
nador. Data venia, permita-me discordar de V. Er Há unla 
ação do Governador contra a Prefeita Lídice da Mata, através 
de uma d~vúlgação massificante da televisão dos seus parentes: 
E mais, recusando-se até de dar publicidade a uma matéria 
paga da Prefeitura. Esta não é uma maneira educada e demo
crática de convivência política entre dois Governos- governo 
municipal e governo estadual. Não cçmsidero que o Presidente 
vá mudar o local dessa reunião, mas isto ainda será decidido 
com a presença_ e a participação do Sr. Ministro Fernando 
Henrique Cardoso. Por isso, creio que deveríamos aguardar 
a decisão final. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO - Sr. Senador Jutahy 
Magalhães, V. E~· assinala que não há decisão. Fui mais enfá
tico, cOmo homem independente em relação ao Governo, 
do que V. Ex•, seu correligionário. Comecei por sustentar 
que nem sequer acreditava, tamanha a anomalia do gesto, 
que o Presidente Itamar Franco pudesse converter em ato 
ofiCial a notícia corrente. E persevero nesta posição: não seria 
digno do Governo do Brasil, e seria afrontoso para a Bahia 
que esta alteração se verificasse~, Nem é exato, permita-me 
V. Ex\ que o Governador _venha sendo deseducadQ com o 
Presidente da República. S. Ex~ tem sido franco no sei.l estilo, 
tem guardado essa posição mas, ao mesmo tempo, já declarou 
o Governador que receberia condignamente o Presidente da 
República e, até mesmo, em palácio, o hospe"daria, dali se 
afastando para dar a Sua Excelência mais comodidade nas 
sUas deciSões. 

O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex~ me concede uin apã.rte? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Só um instante, por 
favo_r, nobre Sep.~dor Jutahy. -- - ~ 

Por outro fado, se entre o_ Governador e a P"ideita há 
-dísPutas de na tU: reza política, ftátam-se com o· respeito que 
a B_ahia impõe a um e à outra - isso não deve significar 
nenhuma concessão de caráter político. E é só o que não 
há. 

Concedo o aparte a V. Ex~ 

O Sr. Jutahy Magalhães- Nobre Senador Josaphat Mari
nho, em primeiro lugar, quero até concordar com V. Ex~ 
de que é uma questão do estilo. Se o estilo é deseducado, 
é a manutenção do estilo. Mas, no cas_o_ da_ .Pr~feít_a em si, 
S. Ex~ está entrando até com protesto judicial. porque não 
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é uma maneira democrática impedir~se mé:!téria paga na sua 
rede de televisão. Quanto à transfcrêncía dO palácio -quando 
li aquela matéria e conhecendo o Governa,OOr como o c~:mheço 
-achei uma ironia do Sr. Governad~:>r_p~xque ele sabe que 
o Presidente da República vai para um hotel e, ~ão. para 
o palácio do governo. Não é preciso que o GoV6lnador se 
retire do palácio para que o Presidente Itamar, Franco possa 
ir à Bahia. Ele pode ficar no palácio. O Presídentc irá para 
o hotel. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO -É sempre uma que-stão 
de estilo, Senador Jutahy Magalhães. O que V. Ex• presume 
ser ironia é, no caso, demonstração de cortesia, de _e~ucação. 
Não se trata de ironia. A mim, o Govern:idor confiou- que 
está pronto a desocupar o palácio para que o Presidente da 
República o ocupe, por sinal. na sua terra. Não se trata de 
nenhum gesto de ironia; é uma: decisão form~l do Governador 
da Bahia, para dar ao Chefe da Nação liberdade para praticar 
os a tos e tomar as medidas que houver por bem adotar, sejam 
quais forem as divergências_. _ - · 

Ê isto que quero 3firmar ~o Senado_: o Governador da 
Bafiia-está disposto e apto a assegurar ao Presidente da Repú
blica a recepção córiâigna, que Sua EXcelênCia merece ébnio 
Chefe da Nação. Nem poderia o Governado-r 3fastar-se·desse 
procedimento, porque faltaria ao seu próprio dever com o 
estilo de cordialidade c de boa recepção que OS baianos dispen
sam a quem quer que vísite o Estado._ 

Estou certo, Sr. Presidente, de que a notícia corrente 
não se confirmará. NãO se confirmará em noine da boa educa
ção do Governo da República, que não há de recusar o respeitO 
devido a um Estado como a .Bahia. 

Durante o discurso do Sr. Josaphat Marinho, o 
Sr. Humberto Lucena, Presidente, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Chagas Rodrigues, 
1~ Vice-Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - ConcedQ 
a palavra à nobre Senadora Júnia Marise. 

A SRA. JÚNIA MARISJ!: (PRN - MG. Pronuncia o 
segui9te ,diScurso. Sem revís~o ·da oradora.) -Sr. Presidente,
Srs:-seOãâOreS: está certo o Presidente Itamar Franco quando 
expõe publicamente a sua preocupação, dei:rioStrando a sua 
sensibilidade para com um dos problemas sériOS que ó Brasil 
estáenfrentando. ----- --- --

Estou com um recO!te da Folha de S.Paulo que_ diz o 
seguinte: "Para Itamar, fome coloca o País- em_estado de 
emergência." E, assim, os nofícláríos -de toda a imprensa na
cional, que se voltaram pa:raessa questão, rrióStram a radio
grafia do Brasil do ano de: ~?93_ 

Uma estatística -publicada pelos órgãos de imprensa mos
tra que o meu. Estado, Minas Gerais -veja bem, Senador 
Alfredo CampOs -, é o segundo Estado da Federação em 
númei-o de brasileiros que- VíVem na mais -COinpleta misépa 
social, também passando fome como os brasileiros do Nor
deste, do Centro-Oeste, enfim, de todo o resto do Brasil. 

Urna matéria, embora sintétiCa, puhlicada no jorilal () 
Estado de Minas revela que Minas Gerais tierri trêS niUhões 
e quinhentos mil miseráveis.! . 

Esse é o mapa da fome do Brasil. O Bi-asil que está 
se propondo a se desenvolver, que está se propondo à moder
nidade é, também, o Brasií da recessão, do desemprego, da 
falta de escolas, da falta de moradia, da falta de saneamento 

básico. Esse é o Brasil que tem hoje setenta milhões de brasi
leiros passando fome! 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, bato palmas· para o Presi
dente Itamar Franco quando revela sua preocupação. Mas, 
convoco o conjunto do Governo para que apresente de ime
diato um projeto que venha ao encontro dessas preocupaçõeS 
e que possa minimizar, de uma vez por todas, os problemas 
sociais por que passa o nosso País. 

É preciso encarar de frente essa questão. O Brasil tem 
pressa. O povo tem pressa. Precisamos, efetivamente, colocar 
em prática um projeto que possa oferecer uma solução social 
para este País. Um Brasil com setenta milhões de brasileiros 
passando fome é um País que está à porta da convulsão 
social, é uma Nação que está no fundo do poço, é um Brasil 
que não pode mais esperar pelas palavras e pelos discursos. 

Ao mesmo tempo, o nosso país espera u'nla tomada de 
posição urgente, imediata e necessária, não apenas curativos 
emei-genciais como liberação de rec.ursos; mas~ Sii:ri,"piOjetos 
que tenham um planejamento técnico definitiVo para os 365 
dias do ano, tanto para este ano de 1993, quanto para os 
próXimos anos. Desse modo, esper~rnos reac~nder um pouco 
a esperança desses miseráveis,- nossos irmãos, que estão pas~ 
sarido fome. 

Já havia enfocadol no ano passado, através de um pronun
ciamento, essa mesma questão que envolve Mipas Gerais. 
Solidarizçi-me, na ocasião, com Os Senadores do Nordeste 

_ brasileiro pela preocupação que tenho com relação às dificul-
dades por que passa o povo nordestino. E, 3.qui_dest~ tribuna, 
em pronunciamento,_mOstrei as-difiCuldades do Vale do Jequi
tinhonha, do norte mineiro, região ~eCa de M~nas Gerais, 
onde não temos cotidições nem recurSos pai-a ãtender aos 
reclamos daquela população que sofre e vive na m·ais completa 
miséria social, o rnesmo retrato dq Nordeste br~sileiro. 

Foi quaildo tivemos a op~rturiid:;t.de d~ m_p$t.t:ar, até mes
mo invocando noticiário de um jornal do Vale do ~~quiti
nhonha, que as crianças dos Municípios daquekVale estavam 
comendo calango para matar a fome. Foi este o.noticiá-rio· 
que levaf!~amos ~qui'·~, com r~~paldo nele, fizerrios um apelo 
ve_e!D-ente a~ Governo_ Fe.deral para voltar suas atençõç._(_a 
este, problema que angustia a tQdos nós mineiros e que, hoje, 
angustia a todos os br~sileiroS. · . _ . . .. 

O Brasil não pode mais permitir eSSil.-distribuição de rendfl 
que privilegia 5% dos brasil~iros e ctei~a 95% em Situação 
de rniserabilidade social. 

_ É_ exatamente neste momento, em que faço este apelo 
veemente da tribuna do _Senado Feder.al, que aproveito para 
dizer aó Presidente Itamar Franco_ que bato palmas para Sua 
Excelência_- quand?_di~ ao B~asil. que está preocupado com 
a- (oille, .com- aS criançaS CarenteS e com a fali~ de rnoradia.
M_as__é preciso, Presidente Itall_lar Franco, faze"r um projeto 
defmitivo p_ara e_ste :pai~; convqcar o conjunto do seu Go~erno 
e ãciónar todos os mecanismos de que dispõe, a fim de que 
pqssamos iniciar este projeto, alavancar este processo deres
gate da dívida social do nosso País. 

Desejo ver daqui para frente, Sr_. Presid_ente, as_ iniciativaS 
concretas, definifíVas, para que possamos sair desse caos social 
e evitar a convu~_são soc.i.al nas ruas,. onde a maioria dos traba
lha"dpres hoje desempregados já procura os meiOs,· os irl"aiS 
inadequados, para matar a sua fome. 

O Sr. Josaphat Marinho- V. Ex~ me permite -um-a-parte'? 

A SRA. JÚNIA MARISE - É com prazer que ouço o 
aparte do nobre Senador Josaphat Marinho. 
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O Sr. Josaphat Marinho - Apenas para confirmar a 
sua tese e assinalar, nobre Senadora, que o problema da pobre
za e da miséria não se resqtV.erá apenas cOrri a privatização; 
que, promovida sem um plano adequado, apenas enfraquece 
o Estado do ponto de vista de sua intervenção no plano econô
mico. 

A SRA. JÚNIA MARISE- Senador Josaphat Marinho, 
está aqui um recorte do jornal O Estado de Minas: "Estado 
só perde para a Bahia no mapa da fome". Esse é o retratu __ 
que o Ministério do _Pl;mejamento constatou por meio de 
seus estudos. na área social, na área técnica, e ·mostrou ao. 
Brasil. 

Quero dizer, Srs·. Senadores, que não estou preocupada 
apenas com a fome e com a miséria do meu Estado; estou 
preocupada com a fome e com a 'miséria do rileu País: do 
Nordeste, do Centro-Oeste, do Norte,enfim, de tOdo o Brasil. 

Preocupa-me~ de forma mais candente, a situação dos 
mineiros que vivem no norte de Minas, no Vale do Jequiti-
nhonha; de todas as regiões do meu Estado, cujo retrato 
está aqui, em que três milhões e quinhentos mi\ _mineiros 
são considerados hoje, no mapa da fome, os brasileiros miserá
veis do nosso Estado. 

O Sr. Alfredo Campos - Senadora Júnia Marise, V. 
Ex~--rrre çoncede _um aparte? 

A SRA. JÚNIA MARISE- Com o maior prazer, Sena· 
dor Alfredo Campos. ouço o seu aparte. 

O Sr. Alfredo C=unpos- Nobre Senadora Júnia Marise, 
estou atento ao s_eu disc_urso desde __ qu~ V. E_x~ o iniciOu. Tràtã.
se, não resta a menor dúvida, de um mi::riiúmt_ó-difícil para 
todo o povo de Minas Ger~is; como d.e resto, para todo o 
povo do Nordeste e, certamente, do Brasil inteiro. Mas o 
acaso talvez tenha propiciado uma forni.a de minorar esse 
sacrifício. Temos agora na Presidência da República um baia
no de nascimento_e mineirQ de criação. Minas Gerais e Bahia, 
os dois Estados que -est3.0 Se-ridci o-s maiS s"aCrificados--peli 
miséria, podem ver resolvidos_ esses prObl_emas- de um mo
ment_o para outro. Quero aplaudir V. Ex~ da mesroa forma 
que não posso bater palmas para o Presidente Itamar Franco. 
Gos~aria de bater _palJ!laS para Sua Excelência nu~ futuro 
bem próximo quando, ao in_VéS--d~ cons~atar _a pobreza do 
Brasil e que todo cidadão conhece - é !Jma pobreza que 
ninguém precisa constatar-, resolva, de fato, ·dar um passo
à frente em direção à resolução dos Problêffias que ·o Brasil 
todo está esperando ver resolvidos. Y. Ex• tem (oda razão: 
Minas Gerais, como o resto do País, principalmente o Nor: 
deste, precisa ver dirimido~ neste morriento Crucial da fome 
no nosso País, o problema da miserabilidade. Mas esse proble
ma não pode ser resolvido simplesmente mandando água e 
comida para essa região; é necessário fazer isso sim, _mas 
é necessário também colocar o Governo para trabalhar, no 
sentido de que não tenh3mos · mais seca e fome, nãO só no 
Nordeste, mas em todo o Brasil. V. Ex• tem_ toda razão, 
só não concordo_ com relação .à questão -da _OpOrturiidacíe- das 
palmas. No momento, V. ~x~ bate palmas; prefiro adiá-las 
para o futuro, para quando esses problemas estiverem· resol
vidos. 

A SRA. JÚNIA MARISE- Nobre Senador Alfredo Cam
pos, V. Ex~~ que conhece _tão bem a situação do nosso Estado, 
sempre teve a confiança de todos os mitleiros e a· senSibilidade 
aguçada em relação a essa questão sO-cial por que passa Minas 

Gerais, certamente tem- a mesma convicção de que é preciso. 
neste momento, acionar todos os mecanismos por parte do 
GOVerno Federal. 

Quero dizer que é realmente necessário fú-er com qUe 
essas preocupações do Presidente sejam colocadas em prátíca. 
O Presidente convocou uma reunião, constituiu uma comissão 
- inch.lSíve dela participa o sociólogo Herbert de Souza -
e deu um prazo de 15 días para que essa comissão apresentasse 
uma solução adequada para o nosso País. _E é exatamente 
de!1tro de todo esse contexto da preocupação governamental 
que venho a esta tribuna dizer isto: a nossa cobrança não 
se dirige apenas ao Presidente da República quando está preo
cupado com essa questão. Nós todos sabemos que o Presidente 
Itamar Franco - que tem a sensibilidade dos mineiros e, 
sobretudo, é um homem voltado para as questões sociais e 
que sempre contou com a confiança: dos mineiros para os 
seus inándatos de Senador da República --certamente não 
vai··esque-cer-Minas Gerais, certamente não vai esqu-ecer Os 
três milhões e qUinhentos mil mineiros que estão, hoje, no 
mapa da fome como os miseráveis deste País. 

Sr. Presidente, é predso que haja por parte, não apenãs 
do Governo. mas de toda a sociedade.brasileira, a consciência 
de colocar um basta nessa questão, de uma posturá concreta, 
objetiva para mostrar aos brasileiros que estão passando fome 
que estamos olhando por eles. De que maneira? Não apenas 
com discursos, com palavras, com a retórica, mas olhando 
por eles com medidas concretas que venham a resgatar essa 
dívida social. 

OSr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

A SRA. JÚNIA MARISE -Ouço V. Ex• com muito 
prazer. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Senadora Júnia Marise, em 
primeiro lugar, quero felicitá-la pelo seu pronunciamento. 
As preocupações de V. Ex·-São as daqueles que têm um senti
mento em relação aos problemas sociais que afligem o povo 
brasileiro. Concordo com o que disse o Senador Josaphat 
Marinho acerca da questão da privatizaÇão;- Não podemos 
esperar que ela resolva os problemas sociais. Já ouvi falar, 
e muito, que os recursos da privatização seriarrCaplicados 
no atendimento das questões sociais. V. Ex~, me lho~ do que 
eu, sabe que os recursos de quase todas essas privatizações 
feitas, principalmente na área da Siderbrás, serão para pagar 
as dívidas dessas empresas e mais nada. Está na lei. Não 
podemos imaginar que tais recursos irão solucionar as questõ.es 

-sociais. 
Precisamos ver, primeiramente, se o Presidente da Repú

blica tem realmente essas preocupações sociais que V. Ex~ 
está afirmando. Não podemos esperar- e quanto a isso dis· 
cord_o óo Senador Alfredo Campos - que um presidente 
vá resolver os problemas sociais do Brasil. Quem esperar 
por isso vai imagin-ar que estamos com o "Salvador da Pátria", 
o que não existe. Temos que dar os primeiros passos-passos 
firmes - em busca de soluções. 

Agora, a primeira coisa que temos que fazer é o orça
mento. Ninguém pode governar sem orçamento, sem recursos. 
Os recursos estão aí, aguardando a aprovação do Orçamento 
da União. Quando isso ocorrer, teremos a possibilidade de 
dar alguns passos para resolver os poucos_ dos mu_itoS prOble
mas existentes nO raís. Para mim, isso não é uma esperança, 
é uma certeza que tenho por parte deste Governo. cuJa sensibi
lidade é criticada. QUando se fala em congelar os custos das 
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contas de luz de quem cons6íne- até 60 wattS, dizem que isso -
é absurdo, pois ninguém consome somente isso. J?'elq contrá
rio, há três milhões de brasileiros que ser~o atem::Jidos assim; 
há três milhões de brasileiros que serão atendidos com o subsí
dio para o consumo de gás nas suas famrlias. Portanto, são_ 
algumas soluções das muitas que-têm que ser feita.-Mas issO 
aí é apenas fruto de uma sensibilidade de quem está olhando 
essas questões. Agora, os·-mactoptóblemas, _estes têm_ que 
ser resolvidos com a nossa ajuda, e a primeira e ·votarmos 
o Orçamento da União. _Quando o fizefriiOS, poderemos iniciar 
algumas cobranças. -

A SRA. JÚNIA MARISE -,- Agradeço as considerações 
feitas por V. Ex•. bem como as do Senador Josaphat Marinho 
sobre a questão dos recursos oriundos do programa de priva-
tização. -

Tenho, também, a mes!lla convicção de que não vamos 
combater a miséria e a fome com esses recursos. SegUndo 
relatos, eles já estão com a sua destinação praticamente vincu
lada. Isso se deve a erros do passado. Nossa preocupação 
hoje é comum, Senador Jutahy Magalhães. V. Ex~ tem como 
exemplo dessa situação de clificu}dades o Estado da Bahia. 
O mesmo ocorre com o Nordeste, com o _Estado de Minas 
Gerais; enfim, com todo o Bra$il. 

Chocou-nos profundamente o resultadq_ d_e uma pesquisa, 
realizada pelo Banco_lnteramericano de Desenvolvimento e 
pelo Ipea. Segundo essa pesquisa, 44% dos marginalizados 
da América Latina são brasileiros! 

Por isso, Sr. Presidente, concluindo noSso pronunci..ii!ieO-
to, quero dizer que estamos confiãntes em que do ,Governo 
Federal, nesses próximos 15 dias - prazo fixado pelo Presi
dente Itamar Franco -_, o Brasil possa espe-rar um pfõgrama 
·que combata a fome e a miséria de 7.0 milhões de brasileiros. 
E já estamos em contagem regressiva, fK>n}tie hoje o" prazo 
já se reduziu a 12 dias. · 

O Brasil tem préssa; o brasileiro que não fem o que 
comer no dia-a-dia tem ainda esperança, ainda confia que 
nesses próximos 12 dias possa~os ter, pot p<iite do Governo, 
um progra!Ua definitivo que venha acolher e resgatar os mis_e
ráveis que estão passando fome neste País__ 

Muito obrigada, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -_Çonc_edo
a palavra ao nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho. (Pausa.) 

S. E~ não se encontra em plenário. _ __ _ _ _ 
Concedo a palavra ao nobre Senador Auieo Mello. (Pau

sa.) 
S. E~ não se encontra eril plenário. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao nobre Senador Beni V eras. 

O SR. BENI VERAS (!'SOB- CE. Pronuncia o seguinte 
discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, o Presidente Itamar Franco ficou rnuitp surpreso com 
o número da miséria no Pafs, levantado pelo Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada- IPEA. Sua Excelêncía che~ 
gou a admitir que o Brasil passa por um estado de emergência 
social. Segundo essa pesquisa~- trinta e dois rriilhões de brasi
leiros - 21% da população. do País --:-_passam fome diaria
mente·: A fome que aflige uma população equivalente à da 
Argentina nã_o se e~plica,_ porém, pela falta de alimentos. 
O Brasil produziu, nos últimos sete anos, ·uma: fuédia de 59 
milhões de toneladas de grãos (arroz, feijão~ trigo, Milho e 

·soja), sendo a disponibilidade interna desses produtos superior 

às necessidades de calorias e proteínas de uma população 
equivalente à brasileira. 

Com efeito, países do Primeiro Mundo estabelecem em 
0,250 toneladas/habitante/ano de grãos, o limite mínimo para 
eliminar a ocorrência da fome em determinada região. Nossa 
prOdução permite a verificação de uma média de 0,345 tonela
das/habitante/ano, resultando em uma margem de tolerância 
acima da sftuação de fome. 

O chocante é justamente isto: O Brasil, um dos celeiros 
do mundo, não consegue propiciar ó ace-SSO aos alimentos 

__ a todos os seus cidadãos. Segundo o IPEA, o problema alimen
tar reside na divisão de renda do País, considerada pelo Banco 
Mundial, em 1990, como a terceira mais injusta do Mundo! 

O Censo Demográfico de 1990. recentemente divulgado 
pelo IBGE, aponta que lO% dos mais ricos_ detinham 49% 
da riqueza nacional. 

O Brasil perde apenas para um pequeno país centro-a
mericano, a República de Honduras, e para Serra Leoa~ na 
África. Em outras palavras, há um descompasso entre o poder 
aquisitivo e o custo de aquisição de alimentos suficientes para 
alimentar uma família. 

Por outro lado, temos o nono PIB do Mundo, e a renda 
per capita alcança 2.400 dólares. Então não é falta de recursos, 
mas de prioridades! 

Um segundo problema foi detectado: 90% da produção 
localiza-se no Sul, Sudeste e porção meridional do Centro
Oeste, _enquanto 60% dos famintos vivem no Norte/Nordeste, 
piovocando problemas de logística no transporte. 

Aliás, o mapa da fome, que tanto constrangeu o Presi
dente Itamar Franco_, mostra que a situ"açáo mais grãve foi 
detectada na Bahia, onde mais de treze por cento da população 
passa fome todo dia, seguido de Minas Gerais e Ceará. -coln
pondo um terço do total. 

_A parcela mais significativa dos indigentes - cerca de 
7,2 milhões de brasileiros- habita as cidades do Nordeste. 
No meio rurãJ desta iegião concentram-se 60% ·das pessoas 
que passam fome nas áreas rurais do País. 

Quando o Presidente Itamar Franco resolve denunciar 
a perspectiva de uma convulsão social e determinar a adoÇão 
de medidas emergenciais, está alertando as forças responsáveis 
do País para que assuinam·a cc-responsabilidade da solução 
da crise. Troca-ndo erri miúdos: o alerta do Presidente foi 
no sentido de que as elites abram mão dos anéis para que 
não acabem perdendo os dedos. 

Todas as questõeS são emúgendais: desnutrição, falta 
de recursos para a merenda escolar e auxífíó para as regiões 
mais marcadas pela miséria. O Presidente insiste que este 
deve ser o tema prioritário do Governo, do Congresso e da 
sociedade. 

Basicamente, as açóes serão concentradas na descentra
lização da compra e distribuição da merenda escolar, no apoio 
aos desnutri~~s, na reestruturação do Programa de Apoio 
aó Tnib31túidor e na adoção de medidas que reduzam o custo 
da cesta básica. _ 

Há, na atitude dÜ Presidente Itamar Franco, evidente 
ruptura com as teses defendidas desde a década de 601 quando 
se dizia que era necessáriO faz_er crescer o "bolo" para depois 
dividi-lo. Há pelo menos duas décadas já era possível prever 
que estava sendo armado no Brasil um desastre social de 
proporções épicas, fruto direto de políticas, atitude::; e decisões 
que, por parte do Governo ou das parcelas das elites, iam 
grosseiramente excluindo a maioria dos brasileiros da partici
pação nos benefícios do desenvolvimento. 
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Nota-se isso a partir de constatações simples, como a 
de que o BNH, em sua fase áUrea, queimava algo como dois 
terços de todos os seus finanCiamentos em imóVeis Gã. -ClaSse 
média para cima. _ _ 

A ênfase despropositada dada ao ensino superior nas 
verbas destinadas à instrução pública é outro indicador: 25% 
dos recursos gerais da Educação são gastos nas uniy_ersidades, 
onde a população mais favóiecida se aproveita da gratuidade; 
enquanto apenas 9% dos recursos são aplicados na escola 
primária. 

Também era evidente que sempre iriam faltar recursos 
para atender cidadãos humildes num País em que o Governo 
sustenta uma máquina capaz de gastar mais de 60% de suas 
verbas apenas para pagar os salários de seus funcionários. 
deixando as sobras para subsídios a usineiro-s--e -m:dustriais, 
obras faraônicas, usinas atômicas e, por fim, uinâ migalha 
para quem necessita de um auxílio u-rgente. 

Cristovam Buarque cita que, desde os anos 60, os econo
mistas s_ó_ se preocupam com a pobreza porque ela impede 
o crescimento da demanda, ao excluir do mercado uma parcela 
da população. Modernamente, a miséria deve ser considerada 
um problema ético e não de mercado. A miséria não é, segun
do Buarque, sobretudo um redutor da demanda. Ela é,_ espe
cialmente, uma obscenidade. 

Srs. Senadores, c_omo Presidente da Com_i$SâOâe Assun~ 
tos Sociais do Senado Federal, quero congratular-me com 
o Senhor Presidente da República pela decisão de ter escolhido 
como prioridade a luta pela miséria e conclanlar os colegas 
aapoiaressas medidas. Mesmo sabendo que os cidadãos prefe
rem um trabalho condignamente remunerado a uma ação de 
benemerência, a atitude do Presidente da Repúblicit. Visa a 
atender, de imediato, pessoas ameaçadas de morte. 

Enquanto não existirem políticas de longo alcance para 
o resgate da dívida social, não pode o Estado renunciar àS 
políticas assistencialistãs de sentido emergencial! 

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

O Sr. Eduardo Suplicy- Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra a V .E~ -

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Para uma breve 
comunicação. Sem revisão do orador.) - Presidente, Srs. 
Senadores, tive oportunidade, há poucos dias, de assistir a 
um filme excepcional, "Bifricando nos Cãlripos do Senhor", 
dirígído pelo cidadão argentino/brasileiro Hector Babenco. 

Trago à tribuna do Senado a mençã'o OeSte- fi_lnl.e para 
recomendá-lo aos brasileiros, recomendá-lo ·mesmo aos Sena
dores e, em especial, aos Senadores da região amaZónica, 
pois Hector Babenco .conseguiu retratar de forma bela, poéti
ca, as difiCUldades, as angústias do povo indfgena. brasileiro 
e da população que vive na selva amazónica. Mostrou tanibém 
o que é algumas pessoas vindas de outras culturas, de países 
como os Estados Unidos da América, comO p·astores protes
tantes, imbuídos da idéia de trazer para os índios sua cultura, 
seus valores religiosos, a sua crença do que seria melhor para 
os índios. Mostra como as dificuldades do choque de culturas 
leva os envolvidos a viverem verdadeiras tragédias, tanto para 
os índios quanto para aqueles que querem transfOrmar os 
seus valores, os seus costumes. _ _ 

Esse filffie retrata também a beleza da regiãO alhaí:ônica 
brasileira. Como o cinema tem passado por inúmeras diffc-ul
dades, avalio seja-importante registrar da tribuna do Senado 

o mérito de Hectar Babenco e de roda sua equipe, em realizar 
essa cc-produção americano-brasileira- vale ressaltar a parti
cipaÇãO de 150 brasileiros no fílme. 

· Esse trabalho foi realizado ao longo de três anos e meio, 
tendo sido filmado totalmente na região aii_lazônica, especial
mente perto de Santarém, no Pará. A impressão que se 
tem é que a taba indígena reflete a vida de uma tribo verda
deira. Mas, em conversa com o próprio diretor e sua esposa, 
soube que os a tores são pessoas ·que antes viviam como índios 
e que, hoje, são caboclos naquela área. Foi preciso, inclusive, 
um treinamento de cinco· meses para que pudessem vivenciar 
novamente os costumes indígenas. 

Esse filme está em cartaz no Cirie Brasília. Recomendo-o 
ao Presidente Itamar Franco, que tem demonstrado o seu 
propósito em incentivar o cinema brasileiro. 

Portanto, faço, desta tribuna, o registro desse filrp.e de 
Hectar Babenco, chamado "Brincando nos Campos do Se
nhor"- e que também dirigiu "Pixote", filme premiado inter
nacionalmente -e que está sendo exibido nas telas dos cine
mas brasileiros. 

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

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Francisco Rollem""'erg. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG (PFL- SE. Pro
nuncia o seguinte discu_rso.) -Sr. Presidente, Sr"s e_Srs. Sena
dores, a questão do déficit habit;~cional, no Brasjl, tem assu
mido proporções cada vez mais agravadas quanto mais passa 
o tempo, devido à alta concentração de renda, ao processo 
inflacionário_ galopante, à recessão, ao desemprego, à crise 
económica, em suma. 

As estatísticas, que apontam para índices equivalentes 
à carência atual de 10 milhões de moradias, tornam-se plena
mente dispensáveis aos olhos do homem comum, que, a todo __ 
momento, depara com o espetáculo deprimente de famüias 
e mais famílias jogadas ao re1ento, por sob pontes e marquises, 
à beira das estradas, _em direção a um caminho sem fim, des
protegidas do sol, da chuva e do acesso a uma vida digna 
e útil. 

A questão, como se vê, se insere num conjunto de fatores 
interligados. Por isso mesmo, não deve ou não pode ser enca
rada apenas pela visão de _um Estado paternalista, um Estado 
construtor, um Estado dissociado de uma realidade que aponta 
para a conjunção de todas as forças SõCia-is e de recursos 
infra-estruturais capazes de colocar a situação em seu verda
deiro grau de aceitabilidade. 

A Igreja, por meio da Campanha da Fraternidade de 
1993, tem atuado de forma incisiva na defesa da causa dos 
sem-teto. E o tem feito de modo desapaixon~do, longe do 
meramente religioso, Chamando a atenção prec_ípua para a 
razão_ da _sociedade, como cc-partícipe de todo esse processo 
de recuperação da_imagem do ser humano integral. 

_Quando se fala em responsabilidade social, entende-se 
por isso a associação de todas as forças _que corripõem a malha 
de indivíduos, de instituições e de organizações dispostas a 
interpretar a fundo a causa das distorções e a entender que 
o caminho a seguir não passa pelo assistencialismo temporário 
e casual. As representações civiS, o -empresariado, o poder 
público, todos ~sses segmentos são parte indissociada desse 
processo integral. O -iSOlamento de qualquer um deles respon
de pela ineficácia de qualquer ação efetiva em torno da melho
ria de vida do homem comum, a começar pela oferta de habita
ção para o núcleo familiar. 
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No entanto, apenas a oferta de residência, sem a criação 
de condições de habitabilidade e de manutenção do imóvel, 
ou seja, sem disponibilidade de emprego, sem infra-estrutura 
de saneamento básico e de transporte, sem serviços de saúde 
e educacionais e sem segurança pública, qualquer projeto ou 
qualquer intenção programática se torna inviável. 

Por essa razão, volto a insistir na necessidade de se solu
cionar o problema, mediante atuação conjunta c dentro de_ 
uma perspectiva integral, como bem sugere o tema da Campa
nha da Fraternidade que a Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil elegeu para este ano de 1993~ 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente_. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) --Concedo 
a palavra ao nobre Senador Henrique Almeida. 

O SR. HENRIQUE ALMEIDA (PFL- AP. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, sr~' e Srs. Senadores, 
a previdência transformou~se num dos grandes desafios bra~i~ 
leiros. 

Antes de abordar o tema, quando irei clamar por atenção 
a um aspecto pouco lembrado, quase esquecido, cumpro um 
dever de justiça, ao exaltar os esforÇoS deSenvolvidos pelo_ 
Miriístro Antôliio Britto e seu antecessor, Ministro Reinhold 
Stephanes, no sentido da recuperação da segurida-de social. 

Há muito tempo se escreve em jornais e revistas, fala-:.se 
nas emissoras de rádio, exibcm~se imagens chocantes na televi~ 
são, veementes discursos são-proferidos em campanhas eleito~ 
rais ·e- n-a tribuna das casas legislativas, tudo que se refere 
às trágiCas e intermináveis filaS âe apoSentados, que registram 
mortes na longa espera, acontecendo até mesmo as manifes~ 
tações pacíficas dos idosos _serem dissolvidas com violência. 

Onde fica o respeito que a sociedade deve aos mais Velhos, 
que dedicaram toda a sua vida ao trabalho? 

Agora, no entanto, é estimulante a disposição que o Go~ 
verno mostra, na correção de suas falhas e omissões antigas. 

Confiamos em que se avizinha O fim da crueldade das 
filas e do desrespeito aos brasileiros mais- velhos; sobretudo 
aqueles que residem nos grandes centros. 

Vamos agora denunciar um sofrimento paradoxal: o que 
flagela muitos milhares de aposentados e pensionistas distantes 
e esquecídos, dispersos em municípios onde não existe qu~l~ 
quer agéncia bancária. Eles até gostariam de entrar em uma 
fila para receber seus proventos, em-local próximo· às ·suas 
casas. Isto acontece no interior de quase todo o País. O Estado 
do Amapá, que me confere a honra de representá-lo nesta 
Casa, apresenta o problema, de forma dramática. 

Milhares de aposentados e pensionistas são forçados a 
se deslocar a grandes distândas, quase Sempre com descon~ 
forto, todos os meses, gastando no mínimo I/3 (um terço) 
de seus míseros rendimentos de inatividade em transporte 
e alimentação, e eventualmente custeando despesas de hospe~ 
dagem ou de acompanhante. 

Por que o Ministério da Previdência não -reSolve logo 
o assunto, providenciando o pagamento dos proventos e pen
sões_ através dos _Correios? 

A solução seria-pronta e eficleillé, e deveria ser adorada 
por via administrativa, pois íneXiste vedação legal. 

Os jornais de Ontem já anunciavam: quem se aposentar 
ou passar a -rece_ber pensão na cidade de São Paulo não vai 
mais precisar ir aos postOs dO INSS para receber o seu primeiro 
benefício. Nem mesmo os contribuintes autónomos, empre
gadas domésticas e ·aon-as~de-casa terão necessidade de s_e_diri~ 

gir aos postos para se inscreverem -como contribUinte dã Previ
dência Social. Isso poderá ser feito pelos Correios. 

O plano, a ser colocado de forma experimental em São 
Paulq, foi elaborado por técnicos do Instituto. 

Acresce a circunstância de estarmos informados que a 
me-dida por nós pleiteada, de pagamento dos benefícios atra~ 
vés dos Correios, já foi íi:rij)fãiltada em algumas áreas dos 
Estados do Pará e do Tocantins, com excelentes resultados. 

Poderâ ser implementada ao nível das superintendências 
regionais, sem muita burocracia. _ _ __ -· _ 

c -O Banco do Brasil em muito poderia colaborar abrindo 
agências nas sedes dos municípios desprovidos_de rede ban
cária. 

Onde não chegar o banco, chegarão os Correios. 
Tratamos hoje, de maneira sumária, de dois extremos 

da tragédia dos aposentados e pensionistas:___ as q~e sofrem 
nas enormes filas, nos grandes centros cosmopohtas. e os 
que permanecem esquecidos, morando em cidades onde não 
existem filas, mas também não há agências bancárias, onde 
poderiam receber seus parcos pagamentos. 

Deixo aqui um veeménté e calOroso apelo ao hOnrado 
Ministro Antônio Britto, certamente sensível a apelos justos 
e sinceros, para que atenda a essas reivindicações dos aposen
tados e pensionistas do interior do País, até agora condenados 
ao abandono e ao esquecimento. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia 
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Senadores, 
depois de duas décadas de crise econômica~ de instabílidade 
política e, mais recentemente, de recessão, o Brasil apresenta 
aõ" :rüündo a sua face verdadeiramente cruel e vergonhosa 
de miséria, de violência, de injustiça e de sucessivos fracassos 
em sua política de desenvolvimento. 

O outrora mais importante país do Terceiro Mundo per
deu completamente a credibilidade internacional, por culpa 
exclusiva de uma parte de sua elite que é viciada, corrupta 
e impatriota. Assim, o povo brasileiro paga por eles, e quando 
desembarca nos aeroportos intemacioilais, principalmente nos 
do chamado Primeiro Mundo, é visto com desconfiança e 
é tratado com desprezo. com preconceito e até mesmo com 
violéncia e_olltras_ humilhações. __ _ __ 

Em virtude da situação de indigência nacional ~ das pes
soas pouco honestas que sempre comandaram os destinos do 
País até, b~m pouco tempo, somos vistos lá fora como incapa-

-_zes,_ como !J.ma raça desprezível - segundo_ declarações do 
líder da extrema direita francesa, Jein~Marie -Le Pen, como 
um povo pouco afeito ao trabalho, de índole irresponsável 
e amante do carnaval, do samba, da cerveja gelada, da praia, 
do futebol, da eterna brincadeira e do misticismo, enfim, do 
dolce far niente. 

InegàvelmeQ.te,_aos olho$ dos __ a_mericanos. dos japoneses, 
dos .~s~~nd_ii)avos e de. todos os _outros povos que habitam 
os espaços centrais do sistema capitalista, somos um país exó~ 
tico e muito pouco sério. Até mesmo __ entre as sociedades 
atrasadas predomina essa_ imagem destorcida do Brasil, do 
seu povo e de sua cultur:E!. Até Portugal, discrirriina brasileiros 
porque os vê, no fundo, conlo pessoas pouco sérias. 
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Sr. Presidente, Srs. Senadores, nós não podemos mais 
conviver ·com tamanha discriminação, e precisamos rrrostrát 
ao mundo que a imagem do nosso povo é completamente 
diferente da imagem de um Collor de Mello, de um PC_Farias, 
d~ qualquer outro dirigente político da mesma espécie ou 
de um empresário venaL 

Sei que é muito difícil convencer um habitante de um 
país estrangeiro qualquer dessa verdade, quando nos confronR 
tamos ao mesmo tempo com uma realidade econômica, polí
tica e social que coloca o BrasH entre os países de pior quali
dade de vida do planeta. 

As estatísticas mostram que os sucessivos -~'planos econó
micos" terminaram todos eles em monumental fracasso. Elas 
mostram igualmente que faltava aos governantes autoridade 
moral para controlar a inflação, para pagar a-áívTda externa, 
que é a mator entre os países em desenvolvimento, e para 
tirar o País da crise econômica, da recessão e do_ lq.gar de 
indigência que ostenta. Nesse se_ntido, os últimos dados colo
cam o Btasil como o campeão de miséria e de doenças endé
micas na América Latina. 

Recentemente, a imprensa brasileira reservou grandes 
espaços para divulgar um importante relatório sobre a situação 
de m.isériã -do continente latino-ãmericano, preparado pelo 
Banco Mundial e pelo Instituto ·de Pesquisas Económicas Apli
cadas (IPEA), em 1992. Segundo o documento, qu.,tem como 
título: "Pobreza e Distribuição de Renda na América Latina", 
e que foi divulgado em Washington, dos 130 milhões de pes
soas mais pobres da população latino-americana, 44% vivem 
no Brasil e correspondem a 57,2 milhões. Pelos dados do 
IPEA, 33~7 milhões de pessoas_encontra_m-_se na faixa de mi?é
ria total, e sobrevivem unicamente da sobra social e do liXo 
das grandes cidades. 

O Banco Mundial sustenta que a miséria do Brasil aumen
tou consideravelmente entre 1980 e 1990. O nosso País apre
senta ainda uma situação mais; grave do que a Guateinala 
e muito pior do qUe a de Honduras. Segundo o Banco, os 
130 milhões de pobres detêm 4%, em média, da renda da 
América Latina e Caribe. No que se refere aos 57 ~2. milhões 
de brasileiros pobres. eles detém apenas 2,1 por cento do 
Produto Interno Bruto (PIB), contra 2,6-por ce·nto em 1980. 
Pelo critério da entidade internaç:ional, os pobres são os q·ue 
recebem 60 dólares de renda per capita, e os miseráveis apenas 
30 dólares. 

Lamentavelmente, o estudO cÕ-nstata que o BraSil é úin 
dos três países mais miseráveis da América Latina, juntamente 
com·o-Panamá e o Páu. A pobreza atinge 40 por cento de 
sua população e os nüscráveis são 18 por cento. Para se ter 
uma Idéia do aumento da miséria brasileira na década passada, 
basta lembrar que, em 1980, 34,1 por cento eram pobres e 
12,2 por cento eram miseráVeis. · · · -

No estudo do Banco Mundial, váríos fatores contribuem · 
diretamente para agravar o quadro social brasileiro. o· prin
cipal é a ignorância, frutó do baixo nível educacional da popu
lação e do elevado índice de analfabetos - 18. por cento 
dos !50 milhões de habitantes. Segundo o BIRD, só com 
medidas muito extremas como o equilíbrio macroeconômic"o, 
o controle do déficit público, a reforma urgente_ das institui
ções, o c-ontrole efetivo dos preços, urna política carri.bial rea
lista, uma reestruturação monetária eficiente, um pràgrama 
verdadeiramente sério de privatização de empresas públicas 
deficientes e a reduÇão gradativa das restrições às importações, 
seria possível ao Brasil vencer, com muita paciência e, a longO 
prazo, a situação de penúria em que vive. 

Na análise do IPEA, com base no documento "Mapa 
da Fome e Alimentação", os dados não diferem muito dos 
apresentados pelo Banco Mundial. No Nordeste, as favelas 
e os assentamentos que existem nas periferias dos grandes 
e médios centros ul-ba-nos são os maiores focos de miséria 
absoluta, de mortalidade infantil, de doenças- endémicas e 
de :violência. O Governo Itamar, através do Ministério do 
Bem-Estar Social já criou uffi pfograma voltado para as fave
las, visando minorar-éste grave problema sociaL 

A crise, a desarticulação econômica e a recessão levaram 
nesses últimos 20 arios o:ril terço dos br.asileiros a aprofundar 
seu sofrimento. Segundo os técnicos que elaboraram o estudo, 
se o Governo não tomar rrtedidas imediatas contra o avanço 

- das desigualdades, dentro de inais sete- anos poderemos ter 
outro terço da população mergulhada na marginalidade. Dessa 
maneira, no ano 2000, os pobres e os miserávei~ poderão 
chegar facilmente à casa da população atual, ou seja, 150 
milhões de analfabetos,_ 9e desnutridos e de lurnpemprole-
táriõS. · 

O IPEA mostr-a ig~almen_t~ que cerca de 23,3 Por cento 
dos municípios brasileiros ainda não têm água tratada e 32 
por cento contam. com desinfecção sjmples, o que significa 
13 milhões de habitantes urbanos .sem água potável. Na área 
rural, o déficit de saneamento básico situa-~e na ü1ixa de 9.0. 
por cento. 

No.que se refere à oferta de empregos, o quadro mostrado 
pelo IPEA é tamb~m muito grave. Cerca de 4 mjlhões de 
pessoas nas cidades estão à procura de um emprego. O número 
de pessoas ocupadas em atividades informais duplicou na déca
da de 80, illcançand.o 23 milhões oe .trab~lhadQres eO) 1990. 
A oferta de empregos diminuiu nos:ültimos dois anose;-segun
do a Organização Internacional do Trabalho (OIT), o Brasil 
aparece como um dos poucos países do mundo o.nde ainda 
existe o trabalho escravo. 

Sr. Presidente~ Srs. Senadores, os dados que aparecem 
à nossa frente são realmente _vergonhosos e fazem estremecer 
e arrepiar os cabelos a qualquer pessoa. Não precisa ser ale
mão, americano, japon-ês ou escandinavo para chocar-se com 
o quadro de indigência e de injustiças.sociais que predomina 
no Brasil. 

Acho que cabem aqui 3lgumas indagações: será que o 
nosso modelo de desenvolvim_ento, baseado nos padrões teóri
cos e clássicos de aCumulação de capital, ainda é capaz de 
adquirir dinamismo e desenvoltura para diminuir a enorme 
distância - que aumenta a cada dia - entre o mundo da 
pobreza e o mundo do bem-estar? Se_rá que esse modelo ameri
cano será capaz de resistir ainda por muito tempo e de conser-: _ 
var sua hegemonia no cenár(o d_a economia mundial? Será 
que os modelos asiáticos de desenvolvimento econômico, ba
sead.os_na eficiência, na praticidade, na disciplina e nos ganhos 
crescenteS de produtividade, não são capazes de nos ensinar 
algo ou de nos apontar uma saída, evidentemente se os adap
tarmos à nossa realidade cultural e política? Será que não 
deveríamos aprender um pouco mais com o Japão, com Tai
wan, com Cingapura, com a Coréia do Su_l, c_om Hong Kong 
ou com a China, cuja economia realiza um verdadeiro mjlagre, 
e oflde mais de um bilhão de pessoas consegue se alimentar 
de maneira conveniente todos os d_i_as? 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, nos últimos 46 anos, de
pois de derrotado, ocupado, massacrado por duas explosões 
atómicas e humilhado pelo exército norte-americano e pela 
arro_gâncía do Genei-al Douglas MacArthur, o Japão superou 
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todas as dificuldades, e agora está prestes a se tomar a primeira 
potência económica do mundo. 

Da mesma maneira, nos últimos 20 anos, também com 
uína história pontilhada de conflitos, guerras, revoluções e 
desencontros institucionais constantes, os chamados "Tigres 
Asiáticos" e o "Continente Chinês" estão conseguindo, em 
ritmo acelerado de crescimento, dar um enorme salto econó
mico. Suas economias já são incontestavelmente muito mais 
'dinâmicas do que a brasileira, e os seuS produtos já concorrem 
em pé de igualdade com os produtos europeus e americanos 
no mercado internacional. 

Enquantp isso, o Brasü, depois de experimentar um longo 
período de crescimento com a experiência da fase de substi
tuição das exportações, estagnou há 20 anos, não ·consegue 
vencer a inflação, e vive constanteme~te na expectativa de 
um novo plano económico que, em regra geral, termina sem-

, pre em fracasso. Até o México, a Argentina e a BolíVia conse
guiram domar a inflação e organizar suas economias. 

Como disse anteriormente, parece-qUe as receitas da eco
nomia clássica não fazem mais efeito no País, e muito menos 
o receituário dramático do FMI, que só faz aumentar a crise 
e ap:tofundar a recessão e as desigualdades sociais. 

O modelo de desenvolvimento conce{),ido pelos Estados 
Uni@_s_no pós-guerra, Colocado em prática após os acordos 
de Bretton Woods, serviu unicamente para afirnlar a 'sua hege
monia económica e imperial, estabelecer o seu poder plane
tário, e afirmar a força de sua moeda como a única unidade 
monetária a fixar as regras do jogo do comércio internacional. 
Hoje, depois de quase 50 anos de vertiginosa acuÍfiulação 
de riqueza, sob o comando do dólar, o império americano 
começa a ser vitimado pela sua própria ãlquimia, e a sua 
economia já-está mergulhada na recessão;-·na falta de dina
mismo e de criatividade, apresentando, em relação ao Japão, 
por exemplo, ganhos de produtividade inferiores em cerias 
áreas estratégicas da produção industrial que incorpOram tec
nologias de última geração. 

Assim, o Japão consegue se igualar e ll_!esmo ultiapassar 
o colossal império ameriêãno em muitos~ Set:Ores âa informá
tica, da robótiCa, no terreno da pesquisa de novos rtiãte_riais~ 
na busca científica para riovas formas de energia e no. terreno 
da biogeD.ética. Ao mesmo· tempo, em temios proporcionais, 
os ''Tigres AsiáticOs" estão conseguindo formar a cada ano 
o mesmo número de engenheiros que formam as univerSidades 
americanas e alguns "Tigres" chegam me-smo a ultrapassar 
o número de diplomas norte-americanos. 

Ao contrário do Brasil, o sistema edu~cional do Japão 
e dos "Tigres Asiáticos" tem importância· decisiva no êxito 
do desenvolvimento. No Japão, por exemplo, especial atenção 
é dada à educação básica·, que é compulsória entre 6 e 15 
anos. Já na primeira década do século, mais de 5 milhões 
de crianças entre 5 e-12 anos freqüentavam a escola elementar. 
Vale ressaltar que esse- contingente já era- de 12 milhões na 
década de 40. 

A maior-parte do esfoi-ço público japonês está conCen
trado na educação básica. Enquanto o esforço público se res-
tringe à- educação de 27% dos estudantes universitários, na 
faixa etária entre 6 e "12 anos o governo japonês é responsável 
pela· educação de 99,3% das crianças. 

Em conseqüência do alto padrão educacional e de uma 
verdadeira obsessão pela qualidade, a busca por inovações 
tecnológicas é especialmente inteD:sa, não só no Japão mas 
também entre os uTigres- Asiáticos••. As empresas japonesas 

• gastam fortunas em pesquisas e desenvolvimento, aprC?xima-

damente o triplo do que gastam as empresas norte-americanas,· 
alemãs ou· francesas. Outro dado importante é o seguinte: 
em 1975, as patentes japonesas registradas nos Estados Unidos 
representaram 8% do total; em 1991, a proporção havia salta
do para 21%. 

Finalizando, a expectativa de vida dos japoneses é das 
_m_ais elevadas do mundo, 76 a11os para os homens e _82 anos 
para as mulheres. Na Alemanha e nos EUA, a expectativa 
de vida é de 72 anos para os homens e de 78 anos para as 
mulheres. No Brasil, os homens têm a expectativa de 62 anos, 
e as -mulheres, de 68 anos. 

A renda per capitados japoneses é hoje 576 vezes maior 
do que em 1946, o que indica um crescimento de 15,2% ao 
ano durante todo o período. Em 1991 ela foi de 19 mil dólares, 
9%_e 9,5% superior, respectivamente, às rendas pel- capita. 
dos americanos e dos alemães. Enquanto a renda per capita 
do Japão já é hoje de quase 22 mil dólares, a do Brasil chega 
com dificuldade aos 2.600 dólares._ _ 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, os anos 90 serão a década 
dos grandes desafios. As pequenas e grandes empresas dos 
Estados Unidos, do Japão, dos recém-enriquecidos países 
-asiáticos e da Europa, que se prepara pãra ser um dos maiores 
mercados do mundo, estarão disputando entre si a exploração 
das novas oportunidades no comércio exterior. 

Não devemos nos esquecer de que hoje a Ásia tem metade 
da população do mundo. No ano 2JXlO, terá dois terços. A 
Ásia é um mercado de US$3 trilhões, crescendo a uma taxa 
r,e US$3 bilhões por semana. De_ qualquer ângulo que se 
veja, demográfica, geográfica ou economicamente, a Asia é 
uma poderosa presença global. 

Indubitavelmente, a grande força que está por trás 'da 
afirmação do Pacífico como região estratégica do mundo é 
o milagre econômico que se processa na Ásia. 

O Brasil,. como um país de dimensões cont:Íilentais e com 
vocação para se tomar uma grande potência económica, pre
cisa ficar atento para o que está a:contetend9 na e~nomi.a, 
nas finanças, na ciência, na t~cnÇ>Iogia e. na gestão desses 
países· asiáticos. 

Já conhecemos bastante os Estados Unidos e todo o mun
do ocidental, do qual fazemos parte e coni o qual mantemos 
laços históricos e culturais profundos. Agora, chegou a hora 
de conhecermo~ melhor a Ásia, e de saber _a_~- que pont~ 
poderemos usufruir co_I_lcretamente __ de suas experiências. 

Não podemos entrar no século XXI carregando miséria. 
estagnação e desemprego, ou colecionando fracassos sucessi
vos. o Brasil tem tud~ para dar um grande_ salto em direção 
a um futuro grandioso. É preciso apenas um pouco mais de 
disciplina e vontade política dos nossos governantes. 

Somos um verdadeiro mosaico racial, e a nossa mistura 
é a nossa grande riqueza, o património que nos dá uma incrível 
capacidade criativa e uma grande vantage~ em relação a mui
tos povos~ Somos extremamente diferentes dos asiáticos, dos 
alemães, dos americanos, dos árabes, dos africanos, mas, ao 
mesmo tempo, temos múita coisa em comum. Somos amarê
los, brancos, pretos e índios, ao mesmo tempo. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o nosso .País tem todas 
as condições para apresentar aO mundo uma nova história 
do d~senvolvimento ec;:onómico, saltando da era da industria
lizaç3.o clássica para encontrar a era da {nformática e da robó
tica, na qual os recursos mais importantes não são mais as 
matérias-primas da natureza, mas os cérebros das pessoas. 

Estamos apenas começando a pisar neste terreno das no
vas tecnologi~s, do.~iagnósti~o por. imagem, dâ re~sonânç@ 
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nuclear, da biofísica e --dos reladonametÍtos entre as células. 
Os anoS 90 serãO êXtrnOfdinários para a ciência e desafíàdores 
para a história da civilização. Precisamos urgentemente nos 
preparar para enfrentá-los. 

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

_ O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Esgotou-se, 
hoJe, o prazo previsto no art. 91, § 39 , do Regimento Interno, 
·sem que tenha sido interposto recurso, no sentido de inclusão 
em Ordem do Dia do Projeto -de Decreto Legislativo n' 2, 
de 1993, de autoria do Senador César Dias, que regulamenta 
a indicação de Ministros do Tribunal de Conta~ da União 
pelo Congresso Nacional. - _ 

A matéria fOi aproVada em apreciaÇão conclusiva pela 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 

O projeto vai à Câmara dos Deputados. 

É o seguinte o texto fin3l aprovado pela Comissão 
de Constituição, JustiÇa e Cidadania: _ 

PROJETO DE DECRETO. LEGISLATIVO N• 2, DE 1993 

Regulamenta a indicação de Ministros do Tribunal 
de Contas da União pelo Congresso Nacional. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1~> A escolha dos ministros do_ Tribunal de Cofitas 

da União, a serem indicados pelo Congresso Nacional ocor~ 
rerá dentre ?rasile~os que preen_cham ~s seguintes req~isitos: 

I - mats de tnnta e cmco e menos de sessenta e cinco 
anos de idade; 

II -idoneidade moral e reputação ilibada; 
III- notórios_ conhecimentos _em umª--_d_à~~eguintes 

áreas: 
a) jurídica; 
b) contábil; 
c) económica; 
d) financeira; ou 
e) de administração pública. 
. IV -.~ais de dez anos de exercício de função- ou de 

efetlva attVIdade profissional que exigia os conhecimentos 
mencioilados no inciso ailter_iói'. -

Art. 2~> As vagas abertãs na- coiDposição do Tribunal 
de Contas da União serão_ preenchidas por indicação do Con
gresso Nacional, na ordem estabelecida no inciso II, do art. 
105, da Lei n' 8A43, de 16 de julho de 1992 e mediante 
iniciativa,- alternadamente, da Comissão de Assuntos Econó
micos do Senado Federal e da ConiisSãó- de Firiailças e Tribu-
tação da Câmara dos Deputados. _ 

§ 1~" .No prazo de cinco dias úteis-, contados da notícia 
de abertura de vaga na composição- do Tribunal de Contas 
da ~nião, dar-se-á a habilitação de candidato, por intermédio 
da mdicação de iniciativa das lideranças da Casa. 

§ 2~> A-indicação será instruída com o curriculum vitae 
do candidate e submetida à Comissão competente após a lei tu: 
ra em plenário. --- -- -

§ 3~> A Cortlissão convocará o candidato para, em prazo 
não superior a três dias úteis, Contado do recebimento da 
indicação, ouvl-lo em argüição pública. 

§ 49 Será pública a sessão de argüição do candidato 
e secreto o voto, vedada a declaração ou justifíta.Ç~õ. exceto 
quanto ao aspecto legal. 

Art. 3~> A Comissão de Assuntos Econômicos do Sena
do Federal e a Comissão de Finanças ·e Tributação da Câmara 
dos Deputados submeterão à apreciação, do Plenário da res-

pecti~a Casa, projeto de decreto legislativo aprovando a esco
lha do Miriistfo~do" Tribunal de Contas da União. 

§ 1 ~" O parecer da Comissão deverá conter relatório so
·bre o candidato e elementos informativos necessários ao escla
recimento do Plenário. 

§ 2~> O parecer, com o projeto de decreto legislativo, 
será apreciado pelo Plenário, em sessão pública e votado por 
escrutínio secreto. 

Art. 4~" O candidato escolhido por uma Casa será sub
metido à aprovação da outra~ em sessão pública e mediante 
votação por escrutínio se-creto:-

Parágrafo único. Considera-se escolhido o candidato 
que lograr a aprovação de ambas as Casas do CongressO Na cio-: 
na!. 

Art. 59 __ o nome do Ministro do Tribunal de Contas 
da União, escolhido pelo Congresso Nacional, será comuni
cado, mediante Mensagem, ao Presidente da República para 
o_fim. do disposto no art. 84, XV, da Constituição Federal. 

Art. 69 A primeira indicação de Ministro do Tribunal 
de Contas da União, de competência do Congresso Nacional, 
dar-se-á pór intermédio da CoitJissão de Assuntos Econômicos 
do Senado Federal. · 

Art. 7~> Este Decreto Legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 8~" Revogam-se as disposições em contrário, 

·_o SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Na presente 
sessao termmou o prazo para apresentação de emendas às 
seguintes matérias: - -

- Projeto de Resolução n' 16, de 1993 que autoriza 
a PrefeitUra de T<>ledo, ~g _:f?s.tado do Paran'á, a contratar 
operação de crédito junto ao Banco do EstadO do Paraná -
com recurso_ do Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano: 

-Projeto de Resolução n' 17, de 1993, que autoriz~ 
a Prefei~ur~ Municipal de Paiçandu- PR a cOntratar operação . 
de crédtto ]Un\O aQ Banco d<> Estado do Paraná S.A. - BA
NEST ADO; no valor de 460 milhões de crUzeiros; 

- Projeto _de Resolução n9 18, de 1993, que autoriza 
a Pr~feiturá Municipal de Arapongas- PR, a contratar opera
ção de crédito junto ao Banco do Estado do Paraná S.A. 
- BANESTADO, no valor de 17 bilhões e SOO milhões de 
cruzeiros; 

- Projeto de Resolução n' 19, de 1993, que autoriza 
a Prefeitura Municipal de Vista Alegre - RS a contratar 
operação de crédito no valor de 1 bilhão 299 'milhões 441 
mil 330 cruzeiros; 

- Projeto de Resolução _n~ _20, de 1993. que autoriza 
a Prefeitura Municipal de Porto Xavier --RS, a contratar 
operação de crédito junto ao Fundo de Investimentos Urbanos 
- FUNDURBANO, no valor de 100 milhões de cruzeiros· 

- Projeto de Resolução n" 12, de 1993, que -autori~a 
a Prefeitura Municipal de Presidente Castello Branco, no Esta
do do Paraná, a contratar operação de crédito íntemó junto 
ao Banco do Estado do Paraná S.A_- BANESTADO, no 
valor de 520 milhões de cruzeiros. 

Aos projetas não fOram apresentadas emeridas. 
As matériàs serão incluídas em Ordem do Dia oportu

namente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Nada mais 
havendo a tratar' declaro encerrada a sessão. . 

(Levanta-se a sessão-às 17 horas e 15 minutos.) 
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Ata da 38a Sessão, cm 24 de março de 1993 

33 Sessão Legislativa Ordinária, da 49" Legislatura 

- EXTRAORDINÁRIA-

Presidêncía dos Srs. Humberto Lucena e Cl!agas Rodrigues 

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRÉSEN: 
TES OS SRS. SENADORES: -

Affonso Camargo - Albano Franco - Ai("rédo CampOs 
- Almir Gabriel - AlllfiiO Bezerra - Álvaro Pacheco - Amir 
Lando - Aureo Meilo - Beni Veras - Canos De'Carlí .: Cai< 
los Patrocfnio - César Dias - Chagas Roilrlgues:: Cid Sabóia 

· de Carvalho - Darcy Ribeiro - Dario Pereira :. Dirceu Carnei~ 
ro - Eduardo Suplícy - Elcio Álvares - Epitácià Cafeteira -
Esperidião Amin - Eva Blay - Flaviano Melo - Francisco Rol
Iemberg - Garibaldi Alves Filho - Gerson Camata - Gilberto 
Miranda - Guilherme Pàlriieíia - Henrique Almeida .: Hum
berto Lucena- Hydekcl Freitas- Iram Saraiva-, Irapuan Cos
ta Júnior_-.Jarba• Passarinho- João Calmon:. Joao França 
-João Rocha- Jonas Pinheiro- Josaphat Marinho- José Fo
gaça- José Paulo Biso!- Josê Sarney- Júlio Campos- Júnia 

. Marise - Jutahy Magalhães - J uvencio Dias - Lavoisier Maia 
- Levy Dias - Louremberg Nunes Rocha - Lourival ~ptista 
- Lucfdio Portella - Luiz Alberto - Magno Bacelar - Mansue-
to de Lavor - Márcio Lacerda - Marco Maciel - Mário Covas 
- Marluce Pinto - Mauro Benevidês - Meira Filho - Moisês 
Abrao - Nabor Júnior - Nelson Carneiro - Nelson Wedekin 

. - Ney Maranhão - Odacir Soares - Onofre Quinan -- Pedro 
Simon - Pedro "Teixeira - Rachid Saldanha Derzi - Ronaldo 
.Aragão - Ronan Tito- Ruy Bacelar- Teotonio.Vilela Frlho 
.:. Valmir Campelo. -

O SR. PRESIDENTE (Cnagas Rodrigues) -A lista de 
presença acusam o com~_re:cimento de 75 Srs. Senadores. 

Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 
Sob a proteção de Deus, iriiéiá.mos nOssOS tfabalhos. 
O Sr. 19 Secretário procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

PARECERES 

PARECER N• 65, DE 1993 

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
sobre o Projeto de Lei da Câmara n9 145, de 1992, 
que "Cria cargos em cOmissão Da Secretaria do Tribunal 
Regional do Trabalho da 1&' Região, com sede em Brasí
lia, DF, e dá outras providências". 

Relator: Senador Pedro Teixeira 
Vem a exame desta Comissão o Projeto de Lei da Câmara 

n"? 145, de 1992- encaminhado à consideração do CorigreSso 
pelo Ministro Presidente do Tribunal Superior do Trabalho 
-, que propõe a criação de nove carg'!s em comissão do 

Grupo Direção e Assessoramento Superior- DAS, no Qua- -
dro Permanente de Pessoal da Secretariâ do Tribunal Regional 
do Trabalho da 10~ Região, com sede em Brasili3, DF, e 
dá outras providências. 

. A nçcessid::tde da criação do~ cargos, segundo consta da 
exposição de motiVos que =acompanha o Projeto, SP. deve à 
alteração da composição e da organização interna do Tribunal 
Regional do Trabalho da lÜ' Região, advindas da edição da· 
Lei n' 8..474, de 20 de outubro de 1992. 

Co.rn efeito, a retrorreferida Lei n9 8.474/92 aumentOu 
de doze para dezessete o número de membros daquela Colen~ 
da Corte de Justiça, tendo sido criados três cargos de Juiz 
Togado Vitalício e duas funções de Juiz Classista Temporário. 

Para fazer face à criação- dos novos cargos ·e funções de 
Juiz, o próprio Projeto que resultou na edição da supracitada 
Lei n'? 8.474/92 continha a proposta de criação de seis cargos 
de Assessor de Juiz, bem como de outros três de Diretor 
de Secretaria, destinados à admini~tração e necessários à rees
truturação da organização interna do TribUnal -..:.....:. todos do 
Grupo :..._. Direção e Assessoramento Superior. -· ~- ' 

Cumpre registrar 'que, sendo de cinco o número ·de cargos 
de Juiz criados e de seis o número de cargos _de Assessor 
de Juiz que ora se propõe criar- e não havendo justificativa 
a respeito na exposição de motivos que acompanha o Projeto 
-, obtivemos, junto ao próprio Tribunal Re~onal do Traba
lho da 10~ Re_gião, a inforrilação compfé:mentar de que um 
dos referidos seis cargos de Assessor de Juiz destinar-f;e-á 
à assessoria do Presidente daquela Corte de Justiça, que atual~ 
mente conta com apenas dois cargos de Assessor de Juiz na 
Presidência; 

O Presidente da República. em sua Mensagem n9 660, 
de 20 de outubrq _d~ 1992, houve por bem vetar, no citado 
Proj"etp que_:-resultou na Lei n? 8.474/92- pela constatação 
de vício de inconstitucionalidade-, os dispositivos que trata
vam da criação dos cargos em comento, em virtude de não 
haverem sido Qe:ftl'!idos os respectivos nfveis de classificação 
- do que depende a fixação dos correspondentes padrões _ 
de remuneração-, inviabilizando, ainda, o cumprimento da 
prévia e _suficiente dotação orçamentária para faZer frente 
à despesa com pessoal e da específica autorização da lei de 
diretrizes orçamentárias. 

Fez-se, então, necessário o encaminhamento de novo Pro~ 
jeto de Lei visando ao restabelecimento da matéria em que 
incidiu o veto presidencial, desta feita atendidos os pressu
postos constitucionais que ensejaram a ãposiÇão do veto, quais 
sejam, o art. 96, íncisoll, alínea b -que determina a fixação, 
em lei, dos_vencimentos dos integrantes dps serviços auxiliares 
dos tnDunais iriferiores -, e o art. 169-- que condiciona 
a criação de cargos à prévia dotação orçamentária e à autori
zação na lei de diretrizes orçan1:e,ntárias. 
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Faz-se mister explicitar, aiilda, que O Projeto sofreu 
emenda quando da sua tramitação pela Câmara dos Depu
tados, pela qual suprimiu-se o parágrafo únko do art. 1"
que determinava que os cargos de Assessor de Juiz, privativos 
de bacharel em Direito, seriám providos mediante livre indica
ção dos magistrados junto aos quais fossem servir-, adicio-
nando-se-lhe art. 39 , coro a seguinte redação: - -

"Art. 3~ Não poderão ser designados, a qual
quer título, para os cargos em comissão, previsto na 
presente lei, parentes consangüíneos ou afins,- até o 
terceiro grau, de Juízes em atividade ou aposentados, 
até cinco anos, exceto se admitidos no Qu-adro Funcio
nal mediante concurso público." 

Diante do exposto, entendemos que a matéria encon
tra-se rigorosamente ajustada à Constituição Federal, às nor
mas regimentais, bem como não se acha eivada de vício de 
injuridicidade e, sendo ainda louvável no mérito, opinamos 
•pela sua aprovação. --- _ _ 

Sala das Cofuissões, 24 de março-de 1993. -Iram Sarai· 
va, Presidente Pedro Teixeira, R~lator - Eva Blay - Magno 
Bacelar- Epitácio Cafeteira- Aureo MeDo-; Jutahy Maga
lhães - Amir Laudo - Cid Sabóia - Élcio Alvares - Josa· 
phat Marinho - Pedro Simon - Francisco Rollemberg. 

PARECER N• 66, DE 1993 

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
sobre a Mensagem n' 129 -,de 1993, do Senhor Presi
dente da República, submetendo à aprovação do Senado 
Federal, o nome do Sr. Lourenço Ferreira do Prado, 
para compor o Tribunal Superior do Trabalho. 

A ComiSsão de Constituição, Justiça e Cida_dania, em 
votação secreta realizada em 24-3-93, apreciando o relatório 
apresentado pelo Sr. Senador Magno Bacelar (em anexo ao 
parecer), sobre a Mensagem n• 129, de 1993 do Senhor Presi
dente da República, opi~a pela Aprovação da escolha do 
Senhor Dr. Lourenço Ferreira do Prado para exercer o cargo 
de Ministro Classist_a Te_mporário, representante dos trabalha
dores, no triênio de 1993 a 1996. 

Sala das Comissões, 24 de março de 1993.- Iram Sarai
va, Presidente - Magno Bacelar, Relator - Epitácio Cafe
teira- Jutaby Magalhães- Pedro Simon- Espiridião Amim 
- Amir Lando- Eva Blay- Áureo Mello- Josaphat Mari
nho ~ Cid Sabóla - Élcio Álvares - Francisco Rollemberg. 

RELATÓRIO 

Relator: Senador Magno Bacelar 

Através da Mensagem n• 118, de 11 de março de 1983, 
o ExcelentíssimO Senhor Presidente da República submete 
à aprovação dos membros do Senado Fed€ral a indicação 
do Sr. Lourenço Ferreira do_ Prado para, na condição de repre
sentante dos trabalhadores e como Ministro Classista Tempo
ráriO, compor o Tribunal Superior do trabalho no triênio de 
1993 a 1996. ·· - ·· · 

A indicação decorre da expiração do mandato do Ministro 
Fernando Villar e tem_ por fulcro o§ 1', in fine, do art. 111 
da Constituição Federal, onde se assenta a exígência de apro
vação pelo Senado. 

Do curriculum vitae acostado à indicação extrai-se que 
o Sr. Lourenço· Ferreira do Prado nasceu a 10 de agosto de 
1939, contando, portanto-, com mais de 35 e m_enos·_ de 65 
anos de idade. com o que atende à exigência cmlSfitucional. 

FOrmado em Direito pela Universidade Fedral de Brasí
lia, em 1970, com especialização em Direito dO Trabalho; 
concluiu mestrado em Direito e Estado, em 1978. 

Consta do ç_prriculum vitae, também, que o indica<!~ foi 
Presidente da Contec - Conferação Nacional dos Empre
gados nas Empresas de Crédito, membro do Conselho Nacio
nal de InformátiCa e Automação Conin, membro do Con_~elho 
Curador do FGTS, representando os trabalhadores (Iicen- . 
ciado em 13-3-92), destacou-Se como Chefe da delegação dos 
Trabalhadores do Brasil, OIT em Genebra (Suíça), Membro 
Efetivo do Executivo Mundial da Fiet e como Secretário-Geral 
da CABS - Confederação Pan .Americana de Bancários de 
-Secuíitários em San Jose, Consta Rica e participou de simpó- . 
siose congressos ligados às suas atiVidades sindicais e de profis
sional do Direito. 

Desde 1970 exerceu a advocacia na área trabalhista e 
assessoria especializada sobre imóveis. Foi agraciado com 
a Ordem de Mérito Judiciário doTrabalbo, pelo TST, Meda
lha João Cândido ele Oliveira Neto_. pelo TRT da 6~ Região 
e Ordem de Mérito Dom Bosco, pelo TRT da 1• Região. 

No movimento sindical de trabalh:;~.dores e empregados, 
participou de eventos. simpósios e. senii~ários, inclu.siv_e das 
Comissões Temátiças da Assemblé1a Nac10nal Constitumte. 

Aos registras curriculares acin;~.a resumidos devo acres~ 
centar que o indicado é advogado de reconhecida c.ompetência 
e detentor, portanto, de sólida formação jurídica, o que ainda 
mais o credencia, a meu ver, para a investidura no cargo 
de Ministro Classista Temporário do Tribunal Superior do 
Trabalho. 

É o relatório. . . 
Sala da Comissão, 24 de marçO de 1993 . ..,_Iram Saraiva, 

Presidefl.te - Magno Bacelar, Relator. 

PARECER.N'67, DE 1993 

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
sobre a Mensagem o~ 327, de 1992, do Senhor Presidente 
da República, snbmetendo à aprovação do Senado Fede
ral, o nome do Sr. Nestor Femado Hein, para compor 
o Tnl>unal Superior do Trabalho. 

A Comissão' de Constituição, Justiça e Cidadania, em : 
votação secreta realizada em 24-3~93, apreciando o relatório 
apresentado pelo Sr. Senador Cid Sabóia de Carvalho_ (e_m 
anexo ao parecer), sobre a Mensagem n' 327, de 1992, do 
Senhor Pre'Sidente da República, opina pela aprovação da 
escolha do Senhor Nestor Fernando Hein para exercer o cargo 
de Suplente de Ministro Classista Temporário, representante 
dos empregadores, para o triénio de 1992 a 1995. 

Sala das Comissões, 24 de março de 1993. -Iram Sarai
va, Presidente. - Cid Sabóia, Relator. - Pedro Simon -
Jutahy Magalhães - Aureo Mello - Josaphat Marinho -
Eva Blay - Magno Bacelar - Epitácio Cafeteira - Amir 
Lando - Esperidião Amin-

Relator: Senador Cid Sabóia 

O Senhor Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal, nos termos do § 19 , in fine, do artigo 
111 e do parágrafo único do artigo 117 da Constituição Fede
ral, o nome de Nestor Fernando Hein para compor o Tribunal 
Superior do Trabalho, no cargo de Suplente de Ministro Clas-. 
sista TemporáriO, -repreSentante dos empregadores, para o· 
triênio dd 1992 a 1995. 
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A Mensagem Presidencial refere-se aos méritoS do ilustre 
indicado, juntando o seguinte curriculum vitae: 

Dados Pessoais 

Nome: Nestor Fernando Hein 
Data de Nascimento: 5-12-56. 
Naturalidade: Guaíba (RS) 
Estado Civil: Casado 
ProfiSSão: Jtiiz CiaSSista -Representante dOS Empregado

res no Tribunal Regional do Trabalho- 4~ Região. 

2. Formação Acadêmica: 

2.1 -Curso de Graduação: 
Escola: Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
Faculdade: Ciências Jurídicas e Sociais. 
Local: São Leopoldo (RS). 
Conclusão: 1'·7-82. 
2.2- Curso de Pós-graduaÇão: 
Escola: Osvaldo Vergara de Pós-graudação eD'! Ciência-

Jurídicas e SociaiS. -- -
Local: Porto Alegre. 
Curso: Especialização em Direito Processual Civil- 360 

horas/aula - -
Início: 7 '6-83 
Término: 7-6-84 
2.3 -AperfeiÇOamento ProfiSsiOnal: 
a) Curso de Direito Agrário. 
Escola: Fundação Petrónio Portela. 
b) II Foro de Debates sobre Direito das Sucessões. 
Escola: Instituto dos Advogados do RS (largs). 
c) I CongresSo Brasileiro de Direito Col~tivo _do _Tra-_ 

balho. 
Promoção: Revista LTr. 
d) Seminário Nacional de Reforma Agrária. 

Promoção: Sociedade Nacional de Agricultura 

e) Tercer CoõgreSSó "IntelnaciOnaf de Derecho Agrário. 
Promoção: Instituto- Di Diriftt> Agr3rio~ Ihternãcionale 

CoinparatO -
f) Simpósio sobre Dinâmica da Negociação Coletiva. 
Promoção: Fiergs-Cíergs. : __ _ 
g) III Congresso Brasileiro de Direito Coletivo do Traba

llio e II Seminário sobre Direito Constitucional do Trabalho. 
Promoção: Revista STr. --
h) II Congresso BriSileiro âe Previdência Social e l Semi--

nário de Seguridade Social. 
Promoção: Revista LTr. 
I) X Conferência Nacional da OAB. 
Promoção: O:(dem dos AdvogadOs do Bi-asil e Seccional 

de Pernambuco. 
j) XI Conferência Nacional da OAB. 
Promoção: Ordem dos Advogados do Brasil e Seccional 

do Pará 

3. Trabalhos Publicados: 
3.1- Assunto: Direito Agrário, Refoi-ina Agrária e De: 

senvolvimento. -
Revista: Estudos Jurídicos. 
Número: 36. 
Edição: Unisinos_. __ 
3.2 -Mantinha coluna semanal no jornal Correio do Po-

vo Rural, onde abordava assuntos ligados ao Direito do_ traba
lho rural. 

4; Atlvidades Profissionals: 
4.1 -VIII Encontro estadual de Professores Técnicos 

de Ensino Agrícola. 
Atividades: Palestrante. 
Local: Santa Maria. 
4.2- V Encontro Nacional de Geografia Agfária-
Atividade: Palestrante -
Local: Santa Maria 
43- VIII Semana Jurídica de Bagé. 
Atividad,e; FalestJap.te 
Local: Bagé (RS). 
4.4- Instituto Liberal do Rio Grande do Sul. 
Função: Membro Titular. 
4.5- Comissão Agrária do Rio Grande do Sul. 

-__ Função: Membro Titular_._ 
4.6- Associacion_Rio-Platense dei Derecl_lo Agrario. 

--~Função: Membro Fundador. 

S. Experiências Profissionais: . . 
Em 1 '· 7-83 constituiu a sociedade Codorniz & Hein Advo

gados associados onde prestou serviçoS a várias empresas, 
nas áreas de direito do trabalho, comercial e cível. 

Em 16-11-83 assumiu as funções de Consultor Jurídico 
da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do 
Sul. permanecendo até o momento no exercício de tais fun-
ções. - - - --

D_urante a Assembléia Nacional Co-nstituinte, exerceu as 
atividades de assessor jurídico pela Frente Ampla de Agrope
cuária Brasileira. 

Igualmente, durante a fase de funcionamento da Comis-
são ·de Sistematização da Assembléia Nacional Constituinte, 
exerceu as funções de Assessor Jurídico pela União Brasileira 
de Empresários (UBE). . . 

Prestou assessoria jurídica a vários sindicatos, entre eles 
o _Sindicato das Empresas de Processamento de Dados do 
Rio Grande so Sul. 

Vale destacar que o indicado já exerceu o cargo de Juiz 
Classista Titular no Tribunal Regional do)rabalho da 4' Re
gião, com sede em Porto Alegre, Rio Grande ~o Sul. 

Da leitura de seu currículo vê~se que o indicado reúne 
os requisitos necessários para ocupar o cargo de SUplente 
de MiníStro Classista Temporário no Tribunal Superior do 
Trabalho. 

Com estes elementos acreditai:IJ,OS_ que a Comissão está 
em condições de deliberar sobre a indicação do Sr. Nestor 
Fernando Hein para o cargo de Suplente de Ministro Classista 

_ Temporário, como repreSentante ~os empregadores. 
Sala das Comissóes, 24 de março de 1993. - Iram Sarai

va, Presidente- Cid Sabóia, Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Chaga~ Rodrigues) - O Expe· 
diente lido vai à ptiblicação. 

Sobre_ a mesa, projetes que serão lidos pelo Sr. 1" Secre-
tário: · - · · - · 

São lidos os seguiilteS 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 37, DE 1993 

.•. ~- Estabelece normás pài-a a fiscalização do exercido 
de proriSSÕes liberais e dá outr,as providêndas. ·· 

O Congresso Nacitmal decreta: , 
Art._ 19 Nos processos_ em que "estifer em causa a apura

Ção de responsabilidade por danos âe qualquer natureza causa
dos no exercício profissional, é assegurada a participação da 
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vítima ou denunciante, ou seu assistente~-nas sessões promoM 
vidas pelo respectivo colegiado para julgamento do caso. 

Art. 2" Sempre que a apuração de responsabilidade 
concluir pela existência de culpa ou dolo em relação a atos 
ou omissões no exercfciõ profissional, os autos deverão ser 
remetidos ao Ministério Público para as providências cabíveis, 
incorrendo em responsabilidade o dirigente ou servidor que, 
por ação ou omissão, frustrar ou tentar frustrar- a_ referida 
remessa. 

Art. 3~> É- vedado o exercício simultâneo de mandatos 
de membro de órgão federal e regional de autarquia fiscaliza- · 
dora do exercício de profissão liberal. - -

Art. 49 É incompatível o exercício CumUlativo de man
dato de entidade sindical de qualquer grau com o de membro 
de órgão federal ou regional de fiscalização do exercício de 
profissão liberal. _ 

Art. 59 Os -estatutos dos órgãos fedei-aiS e regionais de 
fiscalização do exercício de profissão liberal deverão prever, 
na composição dos respectivos colegiados, a participação de 
membros representantes de profissões afins, na forma do dis-
posto em decreto do Poder Executivo. -

Art. 6<? Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 79 Revogam-se as disposições erii OOiitrário. 

Justificação 

O caráter eminefltéhe-nte -oorporativistãdas entidades 
autárquicas de fiscalização do exercício profissional tem sido 
apontado como fator de desvirtuamento da ação desses entes 
públicos, levando-os a se afastar cada vei mais de missão 
institucional que lhes é conferida por lei. 
· A questão central suscitada pela-avaliação da atuação 

dessas autarquias diz respeito à ineficácia ria-apuração de 
omissões, abusos e desvios no exercício p~ofissiOnal e na conse
qüente aplicação de penalidades aos infratores. Na realidade, 
com notáveis exceções, essas entidades- tendem a operar com 
um viés tfpico de "aSsociação profissionar• descaracterizan
do-se como instrumentos de promoção e proteção do interesse 
público. 

Tratando-se de entidades unanimemente reconhecidas 
como de natureza pública, detentoras, em nome próprio, de 
parcela do jus imperi.i estatal para o desempenho de suas 
funções, afigura-Se imperioso o aprimoramento da disciplina 
legal de regência de sua atuação, embora_ não pareça viável 
a modifiCação pontual de cada diplolna diSciplinado e especí
fico, já que se contam às dezen~ aS entidades atualmente 
existentes e respectivas leis disciplinadoras. 

A avaliação dessas entidades revela que são basicamente 
quatro os aspectos de maior realce possíveis de nova disciplina 
legal: 

1"' preciuiedade, ou mesmo ausência, de contraditório 
nos processos de julgamento levados a efeito pelos colegiados, 
o que tende a favorecer uma atitude de "autocomplacência" 
em favor dos acusados de atos ou omissões irregulares. 

2' falta de conseqüência dos delitos apurados, no plano 
judicial, por inexistência de articulação .sistemática dos julga
dos com o Ministério Público, ao qual incumbe a promoção 
e defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis. 

3~> penetração espúriã. de interesses particularista (priva
dos) nas entidades fiscalizadoras, na forma de "dupla militãn
cia" por ~e de seus membros, que exercem simultanea
mente lunçõ.;:s diretivas em entidades sindicais (cuja finalidade 

instituciorial é promover e defender os interesses de seus filia
dos). 

49 estrita, e muitas vezes exagerada, especialização da 
composição dos colegiados, geralmente circunscrita à repre
sentação de uma só profissão, o que dificulta uma visão mais 
abrangente do universo de práticas profissionais associadas 
a d~terminada área profissional. 

O presente projeto de lei, que ora submeto ao elevado 
escrutínio de meus eminentes Pares nesta Casa, tem o propó
sito de contn'buír para a solução dessas questões centrais ati
nenies ao atual_modo de atuação das referidas autarquias. 

O art. 1"' do Projeto preceitua a obrigatoriedade de partici-
- pação da vítima ou denunciante, ou seu assistente, no julga

mento a cargo dos colegiados ·das autarquias, como forma 
de afmnar o princípio do contraditório e de inibir a possibi- · 
tí"dade' de julgamentos eivados de parcialidade. 

_ _ __ O art. 29 determina a remessa dos autos ao Ministério 
Público, a fim de assegurar o desdobramento dO fatO apurado, 
na ·esfera judicial. 

Os arts. 3~ e 4~ preceituam -rerriédios preVentivOs coõtra 
os desvios decoirerites da "'dupla lnilitância", vedando aos: 
dirigentes das autarquias O exercício concoinit<inte -de cargo 
de natureza sindical e o exercício siinultâneo em órgãos fede
tais e regi'Onàl (já que os colegiados federais- são instâncias 
recursais em relação aos julgados regionais). 

Finalmente, o art. 5<? preceitua a participação de represen
tantes de profissões afins rios colegiados das entidades, como 
fonna de ampliar a perspectiva do colegiado e de "quebrar" 
o caráter corporativista dos colegiados de menor amplitude 
de representatividade. Tendo em vista a multiplicidade de 
profissões hoje sujeitas ã fiscalização de entidades espeCíficas, 
remete-se a disciplina regulamentar do dispositivo ao Poder 
Executivo, a cujo campo de _supervisão estão vinculadas as 
entidades em questão. _ __ _ __ 

Sala das Sessões, 24 de março de 1993. ~Magno Bacelar_ 

(A Comissão de Assuntos Sociais - Decisdo Ter
minativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADú N' 38, DE 1993 

Regulamenta o art. 11, da Lei n• 8.387,.de 31 de 
dezembro de 1991 e altera o art. 5• do Decreto n• 517, 
de 8 de maio de 1992 que regula a Área de Livre Comér
cio de Macapá e Santana ALCMS, permitindo a indus
trialização em seu território. 

O Congresso NãciOilal decreta.: 
Art. 1~> O art. 5~> do Decreto o<? 517, de 8 de maio de . 

1992, que regulamenta o art: 11 da Lei n• 8.387, de 31 de 
dezembro de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação: 

.. A!!· 59 A e!J_trada de produtos estrangeiros na 
ALCMS far-se-á com suspensão dos impostos de im
portação e sobre produtos industrializados, quando 
destinados: - -

I - ao seu consumo interno; 
II- ao beneficiamento, em seu território. de pes~ 

cado, recursos minerais e matérias-primas de origem 
agrícola ou florestal; 

lll- à agropecuária e piscicultura; 
IV :- à instalação e operação de atividades de tu

rismo e serviços de qualquer natureza; 
V - à estocagem para comercialização ou empre

go em outros pontos do território nacional; 
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VI- às atividades de construção e reparos nãvals; 
VII- à indus_trialização de outros produtos, em 

seu território, segundo projetas aprovados pela Supe
rintendência da Zona Franca de Manaus - Suframa, 

Art. 29 Revogam-se as disposições eni cOntrário. 
Art. 3o Esta lei entra em vigor na data de sua publi

cação. 

considerada a vocação local e; Justificação 
VIII- à estocagem para reexportação. Quando foi criada a Área de Livre Comércio de Macapá 
§ 19 As obrigações tributárias sUspensas -nos ter- e Santana- ALCMS tomou-se como base a poJítica de desen

mos deste artigo se resolvem, efetivando-se a isenção volvimento implantada na '"'Zona Franca de Manaus", no iní.: 
integral, com o emprego do produto nas finalidades cio dos anos 70. Passado praticamente um quarto de século 
previstas nos incisos aciina. - de sua implantação, a Suframa, tem mais de 85% (oitenta 

§ 29 O regime-- de que trata este artigõ- alcança e cíncO por cento) e seus tributos recolhidos da indústria ficanM 
apenas produtos entrados por aeroporto, porto ou pon- do 0 comércio com uma-parCela multo peqüena com relação 
tos indicados em normas própria, exigida consignação· a geração de empregos e impostos para a Amazônia Ocidental. 
nominal a pessoa jurfdica estabelecida na ALCMS A ALCMS quando do seu projeto original de regulamen-

§ 39 A bagagem acompanhada procedente da tação, tinha o item industrialização inserido em seu contexto 
Área de Livre Comércio de Macapá e Santana - o qUe foi alvo de veto do então Presidente dã. República 
ALCMS, no que se refere a produtos de origem estranM Fernando Collor. Sabemos que a Área de Livre Comércio 
geira, será desembaraçada com iseQão de tributos, ob- de Tabatinga, no Estado do Amazonas, criada pela Lei n9 

servado o mesmo tratamento previsto na legislação 7.965, de 22 de dezembro de 1989, tem a prerrogativa da 
aduaneira para a Zona Franca de Manaus. industrialização tal qual a "Zona Franca de Manaus". Por 

§ 49 A interna-ção de mercadoria estrangeira, da outro lado, as demais áreas de livre comércio já- criadas. se 
Área de Livre Comércio de Macapá e Santana ___ encontram dentro da Amazónia Ocidental, e,_ portanto; po-
ALCMS para 0 restante do território naCional, estará dem industrializar com iricerttiVos póis estão amparadaS pelo 
sujeita ao controle administrativo e à tributação normal Decreto n9 356, de 15 de agosto de 1968, que estende os 
aplicáveis às importações em geral. benefícios do Decreto-Lei n~' 288, de 28 de fevereiro de 1967, 

a área da Amazónia Ocidental. 
§ 59 Não se aplica o regime fiscal previsto neste Desta for::ma, e até_ mesme> por questões de isonomia, 

artigo a: - a industrializaçaõ permitida para a Amazónia Ocidental deve 
a) armas e nluniéões de qualquer natureza; s~r também estendida à Área de Livre Comércio dé Macapá 
b) automóveis de passageiros; e Santana- ALCMS, que poderá assim, ter um instrumento 
c) bebidas alc_oólicas; eficaz e definitivo para promover o seu desenvolvimento sócio-
d) perfumes; económico através da transformaçãO de seu imenso potencial 
e) fumos e seus derivados. de recursos naturais e de outros bens. 
§ 69 Os produtos industrializados na ALCMS, Por se tratar de matéria de relevante importância para 

de acordo com o inciso VII, quando dela saírem para o Amapá, para a Amazónia Legal e para o Brasil, espero 
qualquer ponto do território nacional, estão sujeitos o apOiO do Congresso Nacional para a aprovação deste Projeto 
à exigibilidade do imposto de importação relativo a de Lei. 
matérias-primas, produtos intermediários, materiais Sala das Sessões, 24 de março de 1993. -Senador Jonas 
secundários e materiaiS de embalagens importados e · Pinheiro. 
neles empregados, calculado o tributo reduzido me
diante coeficiente de ·redução de sua· alfquota ad valo
rem, desde que atendam nível de industrialização com-
patível com processo produtivo báSico. -

I -Para os efeitos do disposto Desta lei, conside
ram-se produtos industrializados os resultantes daS ope
rações de transformação, beneficiamento, montagem 
e recondicionarriento, como definidas na legislação de 
regência do Imposto sobre ProdutoS ·Industrializados. 

II - A redução de que trata do § 6' será de oitenta 
e oito por cento. 

III - PfoCesso-pfodutivo básico é o conjunto míni
mo de operações, -no estabelecimento fabril, que carac
teriza industrialização -de determinado produto e será 
fixado na forma prevista no § 6~' do art. 7" do Decre
to-Lei n9 288; de 28 de fevereiro de 1967, com a redação 
dada pelo art. 1' da Lei n' 8.387, de 30 de dezembro 
de 1991. 

IV -Estão isentas do imposto sobre produtos in
dustrializados todas as mercadorias produzidas na 
ALCMS, de acordo com as disposiÇões dos incisos VI 
e VII deste art. 49, quer se destinem ao seu consumo 
·interno, quer à comercialização em qualquer porlto do 
território nacional. .. " 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N' 8.387, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991 

Dá nova redação ao § 11' do art. 3' aos arts. 7~ 
e 9q do Decreto-Lei o• 288(1), de 28 de fevereiro de 
1967, ao caput do art. 37 do Decreto-Lei n' 1.455(2), 
de 7 de abril de 1976 e ao art. 10 da Lei n• 2.145("), 
de 29 de setembro de 1953, e dá outras providências. 

---Art. ti ... if ~~d;·.· ~~~ ·M~~i~Í~i~~ ~d~· M:~;:~á ·~· S;~~-
na, no Estado do Amapá, área de livre comércio de impor
tação e ,exportação, sob regime fiscal especial, estabelecida 
com a finalidade de promover o desenvolvimento das regiões 
fronteiriças do extrell.lo norte daquele Estado e de incrementar 
as relações bilateraiS com os países vizinhos, segundo a política 
de integração latino-americana. 

§ 19 O Poder Executivo. demarcará, no prazo de no
venta dias, áreas contínua onde será instalada a-área de livre 
comércio, incluindo locais próprios para entrepostamento de 
me~:cadorias a serem nacionalizadas ou ree_xportadas. 

§ 29 Aplica-se à área de livre comércio, no que couber, 
o disposto na Lei n• 8.256('), de 25 de novembro de 1991. 
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DECRETON• 517, DE 8 DE MAIO DE1992 

Regulamenta o art .. ll da Lei n• 8.387('), de 30 
de dezembro de 1991, e regula a Área de Livre Comércio 
de Macapá e Santana - ALCMS. 

• •, ,-, • • o o • • • • • • • ou • • r• rn • ~ rro ·~-, • • • rrrHr> • •, • • o o o •• • • •, o • • • • • • • • o o • o • • • • • o • 

Art. 5<? A entrada de mercadorias estrangeiras na Área 
de Livre Comércio de Macapá e Santana -ALCMS far-se-á 
com suspensão do Imposto sobre a Importação e do Imposto 
sobre Produtos Industrializados. 

§ 19 A suspensão dos tributos de que trata o caput deste 
artigo sei'á conve-rtida em isenção quando for destinada a: 

a) consumo e venda interna na Área de Livre ComérCio 
de Macapá e Santana -~ALMS: 

b) beneficiamento de pescado, pecuária, recursos mine
rais e matérias-primas de origem agrícola ou florestal, na área 
territorial delimitada da Área de Livre Comércio de Macapá 
e Santana - ALCMS; ~ 

c) agropecuária e piscicultura; . 
d) instalação e operação de atividades de turismo e servi

ços de qualquer natureza, desde que situadas na área territorial 
delimitada da Área de Livre Comércio de Macapá e Santana 
-ALCMS. ~ 

O exportação ou reexportação para o mercado externo. 
§ 29 A bagagem acompanhada procedente da Área de . 

Livre Comércio de Macapá e Santana - ALCMS, no que 
se refere a produtos de origem estrangeira,_ Será -desemba
raçada com isenção de tributos, observado o mesmo trata
mento previsto na legislação aduaneira para a Zona Franca 
de Manaus. 

§ 3"' A internação de mercadoria estrangeira, da Área 
de livre Comércio de Macapá e Santana - ALCMS para 
o restante do território nacional, estará .sujeita ao c:ontrole 
administrativo e à tributação nonnal aplicáveis às importações 
em geral. 

§ 49 Não se aplica o regiine fiscal previsto neste artigo: 
a) durante o prazo ~stabelecido no àrtigo 49, inciso VIII, 

!la Lei n' 7.232('), de 29 de outubro de 1984, e alterações 
posteriores, aos bens finais de informática; 

b) a armas e municções de qualquer natureza; 
c) a automóveis de passageiros; 
d) a bebidas acoólicas; 
e) a perfumes; 
O a fumos e seus derivados. 

(A ComiSsão de Assuntos Econômicos..,..... Decistlo 
Termina~iva.) 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) :.._ Os projetos 
lidos serão publicados e remetidos às comissões competentes. 

A Presidência recebeu a Mensagem n"' 139, de 1993 (n9 
143/93 na origem} de 23 do corrente, pela qual o Senhor 
Presidente da República solicita a rerratifiCação da Resolução 
n9 54192 que autorizou a União a contratar o financiamento 
de crédito externo no valor_ de até oitenta milhões de dólares 
norte-americanos junto ao Banco Interamericano de Desen
volvimento- BID. 

A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Eco~ 
nômicos. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presi
dência recebeu do Presidente da Câmara Legislativa do Dis
trito Federal o Ofício no 4!93, de 18 de março do corrente, 

comunicando a aprovação da Moção n9 72/92, de protesto 
contra as iniciatiVas de Parlamentares que propõem a extinção 
do Poder Legislativo do Distrito Federal, por ocasião da próxi
ma revisão constitucional e a redução dos repasses orçamen~ 
tários da União para o Distrito Federal em 1993. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)-:- Foi ericami
- ·nhado à publicação parecer da Comissão de Constitüição, 

Justiça e Cidadania que conclui favóiavelmente ao Projeto 
de Lei da Câmara de n' 145, de 1992. - ~ 

A matéria ficará sobre a mesa durante cinco sessões ardi~ 
nárias, a fim de receber emendas, nos termos do art. 235, 
II, d~ do Regimento Interno. 

O Sr. Chagas Rodrigues, ]'? Vice-Presidente, deixa 
a cadeira da presidência, que ocupada pelo Sr. Hum
berto Lucena, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humbertc Lucena) - A Presi
dência solicita aos Srs. Senadores que se encontram em seus 
gabinetes e nas demais dependências do Senado Federal que 
compareçam aO· plenário, a fim de que possamos apreciar 
as matérias incluídas na Ordem do Dia. 

Passa-se à 
ORDEM DO DIA 

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

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 275, DE 1993 

Nos termos do art. 175, alínea d, do Regimento Interno, 
requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim âo-que a matéria 
constante de item n9 4 seja subjetida ao Plenário em primeiro 

.lugar. 
Sala das Sessões, 24 de março de 1993 .. - Senador Pedro 

Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A Presi
dência esclarece que a inversão visa colocar em primeiro lugar 
o Item 4, que trata da indicação do novo Presidente do Banco 
Central, Dr. Pa:ulo César XiníerieS Alves FerrcbiTa; cujo pare
cer já foi aprovado pela ComissãO de Assuntos Económicos. 

A Presidência deseja lembra:r _ao nobre Líder do Governo, · 
Senador Pedro Simon, subscritor do requerimentO, que;-ha .. 
vendo a inversão da pauta, de imediato será feita- a votação. 
É preciso, então, a presença, em plenário, de pelo menos 
41 dos Srs. senadores, de vez que não se pode votar sem 
o quorum de maioria absoluta. 

-Assim, a .Presidência. faz UII1 apelo aos Srs. Senadores 
no sentido de que permaneçam em plenário, para que possa

, mos votar duas leis complementares. 
Como temos na Casa, hoje, um número· raZoável de Srs. 

Senadores, deveríamos aproveitar- o quOrum para votarmos 
não só o Projeto de Lei da Câmara n' 67, de 1992, que dispõe 
sobre o processo judicial de desapropriação por interesse So
cial, para fins de reforma agrária, mas também um outro 
Projeto de Lei que vem há muito te-mpo dependendo de apre
ciação do Senado Federal, que regulamenta o § 29 do art. 
171 da Co~nstituição Federal, dispondo sobre a ·edição- e o 
processo legislativo das medidas provisórias previstas no art. 
62 da ConstituiÇão Federal, e dá outras providências. 

Em votação o requerimento de inversão. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
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Será feita a inversão solicitada pelo nobre Senador-Pedro 
Sifiibrt. ---

A Presidência insiste junto aos Srs. SenadOreS nci- sCD.tido 
de que compareçam ao plenário, para qmqjoSsam.os -iniciar 
a apreciação das matérias constantes da Ordem do Dia. Já 
contamos com a presença de 38 Srs. Senadores em plenário, 
embora tenhamos na Casa 75 Srs. Senadores. A -Presidência 
tem que fazer um apelo permanente para que esses 75 Srs. 
Senadores compareçam a_o plenário, a fim de que não só apre
ciemos a indicação do novo Presidente do Banco Central, 
mas também possamos votar os dois Projetes de Lei Comple
mentar a que me referi, ou seja, o Projeto _de Lei Comple
mentar que dispõe sobre o rito sumário das açóes de desapro
priação para efeito de reforma agrária _e o ProjetO ,d~ Lei 
Complementar que regulamenta o uso das Medidas Provi
sórias. 

A Presidência solicita aos Srs. S_enadores que ocupem 
os seus tespectivos_ lugares, para que possamos dar início à 
apreciação da matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Item 4: 

Discussão, em turno único, do Parecer n11 59, de 
1993, da Comissão de Assuntos Ecoõômicos sobre a 
Mensagem n' 127, de 1993, (n' 115/93, na origem), 
de 10 de março do corrente ano, pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação do Se
nadó a escolha do Senhor Paulo César Ximenes Alves 
Ferreira, para exercer o cargo de Presidente do Banco 
Central do Brasil. 

A matéria foi iricluída eln Ordem do bia, nOS termos 
do art. 281 do RegimentO futenlo~ - · · · -

A Presidência esclarece que a matéria Constante do Item 
4 da Ordem do Dia da presente sessão, de- acordo ·com o 
disposto no art. 383, alíneas g e h, do Regimento Interno, 
deve ser apreciada em sessão pública, sendo a votação-proce-
dida por escrutínio secreto. - · 

Em discussão o parecer da Comissão de Assuntos Econó
micos, que é favorável à indicação do Sr. Paulo César Ximenes 
Alves Ferreira para -exercer o cargo de Presídente do Banco 
Central. 

O Sr. Eduardo Suplicy·- Sr. Presidente, peç~ a_p~lavra 
para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Tem V. 
Ex-:' a palavra. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Para discutir. 
Sem revisão do orador.)_- Sr, Presidente, Srs. Senadores, 
s~s Senadoras, embora seja secreto o voto, eu gostaria de 
proferir abertamente o voto da Bancada do Partido dos Traba
lhadores. 

Considero que o Dr. Paulo César Ximenes, na exposição 
ontem feita na- Comissão de Assuntos Económicos, não trouxe 
propriamente a definição de uma política económica que possa 
dar a segurança aos Senadores, aos brasileiros, ~~ que vamos 
ter um caminho em que o Goverrio v-ai cOnseguir estabilizar 
a economia, retomar o creScimento, combater a pobreza e 
melhorar a distribuição r.ia renda, un"'a vez que não ficaram 
claros os instrumentes de política ecom .. 1icii que possa.nl-asse-
gurar a consecução cesses objetivos, ~ 

O Ministro da Fazenda, Eliseu Resende, em seu pronun
ciamento perante o Senado c ~.:.idl, colocou diretrizes gerais 
no sentido de alcançar tais objeti.vos. Entretanto, a. definição 

da forma de como irá procurar atingir os objetivos, bem como 
aquilo que ontem expôs o Dr. Paulo Cés-ar Ximenes, não 
Significa umcf mudança em relação aos_ instninientos e cami
nhos que até agora caracterizaram a gestão seja do Dr. Mar
cílio Marques Moreira, do Ministro GuStavO- krã.use ou do 
Ministro Paulo Haddad. 

De maneira que não vimos ainda suficiente determinação 
e criatividade que assegurem que se vá conseguir atingir metas 
obviamente difíceis de serem alcançadas. 

Mas o que está em votação, Sr. Presidente, não é a política 
económica·, é a pessoa do Dr. Paulo César Ximenes. 

Há que salientar que o Presidente It_amar Franco, que 
tem um projeto, aprovado no Senado, que diz que o Presidente 
do Banco Central não deve ser ligado a grupo económico 
financeiro privado, não deve ser oriundo da direção de institui
ções financeiras priVadas, tampouco proprietário de institui
ções financeiras privadas, designou para ser Presidente -do 
Banco Central um funcionário de carreira, o Dr. Paulo César · 
Xirrienes, sobre quem não pesam quaisquer indicações que 
possam mostrar comportamento que não seja o de integridade 
pessoal. 

:Durante o questionamento do Dr. Paulo C€s3.r Ximenes, 
solicitei que S. S' fizesse uma avãlfação crítica dO ã.cordo finna-. 
do em 1988 pelo Ministro Maílson da Nóbrega, pois S. S• 
era então Secretário Executivo do Ministério da Fazenda. 
Aquele acordo, segundo o parecer votado pelo Senado Fede
ral, foi, em suas conseqüências~- Maléfico para ó Brasil. Fez 
com que o País acabasse assumindo compromíssos com os 
credores internacionais que, certamente,- p3ssaram da conta 
em relação ã capacidade de pagamento do serviço da dívida 
externa da econOmia brasileira, contribuindo para que, depois, 
tivéssemos a quadruplicação da inflação e um agravamento
da recessão. 

Espero, Sr. Presidente, que, embora o Sr. Paulo César 
Ximenes não tenha feito uma autocrítica, que S. s~ ·tenha· 

~ aprendido com as lições do passado, e esteja aberto a sugestões 
de como resolver esse problema. Quero salientar que o Dr. 
Paulo César Ximenes, ontem, informou-nos ·que o superávit 
primário do Governo Federal foi ola ordem de 0,6% do PlB, 
Um número inferior àquele com que se havia comprometidO 
o Governo, ou que havia mostrado como meta ao Senado 
Federal. 

Há pouco o Dr. Paulo César Ximenes infOrmou-me ·que 
aquele dado deve ser revisto e que, em verdade, o superávit 
primário do Governo Federal foi da ordem de 0,8% do PIB, 
o das empresas estatais foi da ordem de 1% do PIB, e os 
dos Estados e municípios, somados, mais 0,3% do PIB, o 
que daria 2% do Produto Interno Bruto. 

O Dr. Carlos Eduardo de Freitas, Secretário de Política 
Económica do MinistériO da Fazenda, acaba de informar-me 
que esses são, em verdade, os números, segundo a última 

:estimativa feita: pelo Governo Fedefal. Estou solicitando do 
Ministério da Fazenda a demonstração clara desses números: 
corrio é qUe 'se chegou a 0,8-% do PIB para o su:Pefávit primário 
do Governo Federal, e a 0,3% para Estados e municípios? 
Como é-que se chegou a 1% do PIB no conjunto das empresas 
estatais? 

I?_<! qualquer maneira, esse número está abaixo -daquele 
que deveria o Governo ter alcança"do se tivesse obedecido 
à sua meta, que era 3% do Pffi. E o Governo, obviamente, 

, encon:tra-se em dificuldade para conseguir um superávit pri
mário da ordem de 4% do PIB, para mostrar ao Senado 
Federal que está cumprindo a resolução que diz que os serviços 
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da dívida extei'lla brasileira devem levar em conta a capacidade 
de pagamento do País, definida pelo superávit priinário, salva
guardadas as necessidades de financiamento não inflacionário 
da economia brasileira. 

O certo é que a continuidade de uma política de juros 
altos dificilmente compatibilizará os objetivos de retomada 
do crescimento. E a política de juros altos hoje se dá em 
função da necessidade de levar adiante ... 

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Senador 
Eduardo Suplicy, peço a-v. Ex~ que conclua o seu encaminha~ 
. menta, porque o seu tempo está-esgotado. 

O SR- EDUARDO SUPLICY - ... o cumprimento do 
sexviço da dívida externa tal como prometido aos credores 
internacionais. -

Votaremos_~ favor da indicação Dr. Paulo Césãr .:Xime
nes, ainda que com essa formulação crítica da política econó
mica apresentada pelo Ministro Eliseu Resende, inclusive co
mo uma demonstração de confiança no Pre~idente_ Itamar 
Franco, para que possa criar uma nova política _económica. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena).- Continua 
em discussão o parecer. 

Antes de iniciar a votaÇão, gostaria de lembrar __ o~ Srs. 
Senadores que poderemos votar hoje dois projetas de_ lei com
plementar, aproveitando o quorum que temos em plenário: 
o que trata do rito sumário Qe reforma agrária e o que regula 
o usO das medidas provisórias~ ,. o __ _ ____ _ 

Apelo a tod.oS _que permaneçam em plenário para, em 
seguida, votarmos .essas duas matérias, que. já foram ampla
mente discutidas e dependem apenas da votação dos Srs. Sena

. dores.-

O Sr- Esperldião Amin- Sr. Presidente, peço a palavra 
para discutir. 

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Esperidião Amin. 

Q SR- ESPERIDIÃO AMIN (PDS-SC .. Para discutir. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, ouvi, 
na medida do possível, as ponderações feitas, ontem-e hoje, 
pelo ilustre Senador Eduardo Suplicy. Desejo, neste momen
to, deixar caracterizado_o seguinte ponto: a designação, pelo 
Senhor Presidente da República, de um funcionário de carrei
ra com notória experiência, com conhecimentos fundamen
tados de política monetária e de tudo aquilo que faz parte 
da compleição das responsabilidades do B_anco Central, tran
qüiliza a mim e a todos aqueles que manifestaram preocupaÇão 
quando ·do anúncio de uma nominata de dirigentes do sistema 
financeiro., da qual, imediatamente. decorreu a Qe_mi,:;;s~c;> do_ 
Sr. Paulo Haddad. . .. 

Aquela nominata não contemplava profissiOnais e, muito 
menos, contemplava a afiriidade entre ,o dirigente designado 
e a·autoridade responsável pelo Ministério da FaZenda. 

Se, naquela ocasião~ não poupei críticaS, sinto-me hó 
dever de, neste momento, reconhecer a propriedade da esco
lha, fazendo aqui a ressalva óbvia: o Presidente do Banco 
Central nem será o formulador da política ecOnómica nem 
será o salvador da economia. b(as_ileira~ mas esperamos que 
seja bem sucedido na tarefa de exercer a_ fun_ção chefe de 
guardião de algo aviltado no País: a moeda. Não nos cabe 
escolher; cabe-nos, sim, dizer se preenche ou não os requisitos, 
c e~tes estão preenchidos. 

Por isso, junto com meu voto -~que será_'Secreto mas, 
pessoalmente, quero aqui anunciar que será favorável- rec9-
mendo, não apenas aos meus pares do PDS, mas ~o Senado, 
que, em reconhecimento ao critério correto que fot adotado, 
votemos a favor. 

O SR. EDUARDO SUPLICY -Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem para uma informação relevante. 

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP.l'ela ordem . 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, tive oportunidade 
de dialogar com V. Ex~ e, também, conversei com o Dr. 
Paulo César Ximenes sobre a necessidade de o Senado Federal 
solicitar ao Banco Central que possamos ter a amplitude de 
informaç6es de que dispõe o SIS BACEN ligado com o Senado 
Federal. Basta apenas a Presidência do Senado entrar em 
entendimento com a Presidência do Banco Central para efe
tuar essa ligação. 

O. Dr. Paulo César Ximenes d~sse que, e;m princípio, 
não tem qualquer objeção. Seria importante, Sr. Presidente, 
que pudéssemos passar a ter essa informação, para que todos 
os .Srs. Senadores pudessem acompanhar a evolução da con-
juntUra econômicà.- ' -· - -

Esse é o apelo que faço a V. Ex• · 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - V. Ex• . 

será atendido. ~ _ 
COntinua em discussão a matéria. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra encerro a disCussão. 
Em votação. · 

O SR. MAGNO BACELAR - Sr. Presidente, peço a 
palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -V. Ex• 
tem a palavra. 

O SR. MAGNO BACELAR (PDT-MA. Para encaminhar 
a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, o PDT 
vota favoravelmente à aprovação. 

OSR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Nobre Sena-. 
dor, como o votO é secreto, a Presidência não pedirá o voto· 
doS Srs. Líderes, mas.as palavras de V. E~ serão' registradas 
nos Anais. 

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Vamos pas
sar à votação da matéria: indicação do novo Presidente do 
Banco-central, Sr. Paulo César Ximenes Alves Ferreira. 

· Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-seà votaçdo) 

VOTAM OS SRS. SENAI)ORES: 

Affonso Carilargo 
Albano Franco · · 
Alfredo Campos 
Almir Gabriel 
AluiiiO Bezerra 
Alvaro Pacheco 
César Dias 
Chagas Rodrigues 
Cid Carvalho 
Dario Pereira 
Dirceu Carneiro 
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Eduardo Suplicy 
Elcio Alvares 
Epitácio Cafeteira 
Esperidião Amín 
Eva Blay 
Fernando Rollemberg 
Flaviano Melo 
Garibaldi Alves 
GerSOn Caffiata 
Gilberto Miranda 
Henrique Almeida: 
Iram Saraiva 
Jarbas Passarinho 
João Calmon 
João Rocha 
Jonas Pinheiro 
Josaphat Marinho 
José Fogaça 
José Sarney 
Júlio Campos 
Júnia Marise· · 
Jutahy Magalhães 
Juvên.ciO Dias~ 
Lavoisier Maia 
Levy Días 
Louremberg Rocha 
Lourival Baptista 
Lucídio Portella 
Luiz Alberto 
Magno Bacelar 
ManSueto de Lavor 
Marco Maciel · 
Mátio CovaS 
Marluce Pinto 
Mauro Benevides 
Meira Filho 
Moisés Abrão 
Nabor'Júnior 
Nelson Carneiro' 
Ney Maranhão 
Onofre Quinan 
Paulo Biso! ~ 

Pedro Simon ; · 
Ronaldo Aragão 
Ruy Bacelar 
Saldanha Derzi 
Valmir Campelo 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lui:enaf- Todos 'os· 
Srs. Senadores já vo"táiam? (Pausa.) '· · 

Votaram SIM 50 Senadores e NÃO~. 
Houve uma abstenç.ão. 
Total de votos: 59. . . ~ . 
A indicação do Dr. P'aulo César XinléneS-foi·apfovada. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Item 1: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N' 67, DE 1992 

COMPLEMENTAR-

(Em regime df! urgência, nos _termos do art. 336, 
c, do Regimento Interno) 

(Tramitando em conjunto com~o ·Projeto 
de Lei do Senado n• 46, de 1992- Complementar) 

Votação, em turno único·,"do Projeto de Lei d_a. 
Cãmara n• 67, de 1992 -Complementar (n' 71/89, 
na Casa de origem), que dispõe sobre o processo judi
ciai de de"s.apropriação por interesSe social, para fins 
de reforma agrária, tendo 

- PARECER, proferido em Plenário, Relator: 
Senador Alfredo Campos, favorável, na for~a de Subs
titutivo que apresenta." 

A matéria coristóu na pauta da sessão extraordinária de 
ontem, quando foi aprovado o Requerimento n~ 268/93~ de 
preferência para votação do substitutivo. 

A Presidência eSclarece ao Plenário que, nos termos do 
art. 288, III, a, do Regimento Interno, a matéria depende, 
para a sua aprovação, do voto favorável da maioria absoluta 
da composição da Casa, devendo a votação ser feita pelo 
processo nominal. 

Em votação o ·substitutivo. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Sr. Presidente: peço 3 palaVra ·c 

petà oidem. . . 
. o SR. PRESIDENTE (Humberto Lueenai ~ Pois ~não, 

Senador Jarbas.Passarinho. 

O SR. JARDAS PASSARINHO- (PDS - PA. Pela 
oraem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, não há 
mais discussão? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Não, não 
há mais discussão. · · 

~ O SR. JARDAS PASSARINHO- A discussão está encer
rada? 

. O SR.' PRESIDENTE (Humberto Luceha) - Sim,' está 
encerraçla. 

O SR. JARDAS PASSARINHO- V. EX' coloca em vota-
ç3.o a matéria? . · · · -

os~. PRESI~ENrE (Í:iuml;>erto _L)!c:ena) ,:__Claro. 

, · ~ · O SR.~ JARDAS PASSARINHO -E há logicamente os 
que pod~m encamin_har a votação? · · _ 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Exatamen-
te. 

O SR. JARDAS PASSARINHO- Faço um apelo a V. 
Ex~ para que o Plenário.esteja mais bem infOrmado a respeito 
do assunto, ouçamos o Relator ínicialmente, se V. EX~. con
cordar .. 

~ O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Pois não. 
A'ntês·, pófim, nobfé Sena.do"r Jãrbas Passarinho, vou anúnciar · 
um ;equerimento. ' · · 

Sobre a mesa, requerimento _que será lid~ pelo _Sr_. 19 
·Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 276, DE 1993 

~Nos termos do art. 312,-alínea b, do Regimento Interno, 
requeiro destaque, para votação em separado, do parágrafo 
único do art. 3" do Substitutivo do Sr. Relator do PLC no:> 
67/92. 

Saladas Sessões, 24 de março de 1993. ~Senador Eduar
do Suplicy. 
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Em votação 
o requerimento. 

Vou ler o dispositivo para Conhecimento do Plenário: 

"Art.3~ ... -~ ,__ __ 
Parági'afo-único - Decorrido o prazo de que trata 

esse artigo ou revogado o ato declaratório, extingue~se 
a sua eficácia, podendo o decreto ser renõvado somente 
um ano após sua extinção ou revogaÇão, e apenas 
uma vez." 

Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre Senador 
Eduardo Suplicy. . 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP. Para encaminhar 
a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, para que o GoVeino Itamar Franco posSã. iilicfar 
o quanto antes a realização da reforma agrária, dois projetas 
são importantes: o priine1ro,-reiativo à própria refófina agrá
ria, aprovado pelo Congresso e sancionado pelo Presidente; 
o segundo, o que dispõe sobre o processo de desapropriação 
por interesse social. Ambos os projetes são importantes. 

Para que o Governo inicie o processo de realização· de 
reforma agrária é -neceSSário q_rie este projeto deva. ·o--qua-nto 
antes, ser levado à sanção do Presidente da RepUblica. 

E para esta finalidade, considero seria muito importante 
votarmos preferencialmente o projeto que veio da Câmara 
dos Depütados sem alteração, porque isso-sigilificàri~fSéf leva
do à sanção do Presidente. 

Sabe-se que há intenção de diversas forças, que gostariam 
não fosse realizada a refoi:'ma agrária, no sentido de que esse 
projeto seja novamente levado à Câmara para que lá, então, 
haja maior -delonga, prejudicando o objetiVá de realização 
de reforma agrária. · -- -

Quero externar que votarei "não" ao substitutivo- para 
mostrar a preferêriCiã pelo projeto que veio da Câmara. E, 
se prevalecer este substitutivo, no seu§ 19', onde se diz ''decor
rido o prazo de que trata este artigo ou revogado o ato declara
tório, extingue-se a ·sua eficácia, podendo o decreto ser reno
vado somente um ano após a sua extinção ou revogação, 
e apenas uma vez", isso pOde significar, Sr. Presidente, Srs. 
senadores que uma área objeto de desapropriação poderá, 
em vista de delongas que por vezes ocorrem, após um ·período 
de dois anos, ser definitivamente excluída da possibilidade 
de ser objeto de reforma agrária. -

Eis por que avaliamos seja importante excluir o § 19 do 
art. 39 do substitutivo. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Está justifi-
cado o requerimento de V. Ex• · 

Em votação o requerimento de __ destaque para votação 
em separado. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Em votação o substitutivo. 
Solicitarei os votos dos Srs. Líderes de Partidos. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho -~Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR.~ PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Tem V. 
EX~ a palavra. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB - CE. 
Pela ordem.) -Sr. Presidente, houve requerimento para a 
preferência do substitutivo? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Foiapro· 
vado em sessão anterior. 

CómO vota o nobre Líder do PMDB-T 

=o sr. Jãrbas PBssa;rinho- Sr. _Presidente, peço a- palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- V. Ex• tem 
a palavra, nobre Senador Jarbas Passarinho. 

0 SR, JARRAS PASSARINHO (PDS ~ PA. Pola or· 
dem.) -Sr. Presidente, recordo a V. Ex~ sobre a necessidade 
de o Relator nos orientar sobre a ma;tétia. 

~O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Desculpe
me, ºobre Senador Jarbas Passarinho, pois, procurando agili
zar a: votação, diante do quorum presente, esqueci-me do 
apelo de V. Ex• 

Concedo a palavra ao nobre Líder Alfredo Campos, para 
os esclarecimentos devidos. 

DepoiS, os Srs. Senadores que quiserem encaminhar a 
vãtãÇãõ-; estarão com a palavra. 

O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB- MG. Para escla
recimento. Sem :revisão do orador.) - Sr. Presidente, S:rs. 
Senadores, este projeto já foi discutido aqui, no Senado, e 
agora ·estamos na fase de sua_votação .. 

A lei substantiva que trata da reforma agrária já foi apro
vada nesta Casa, enviada posteriormente à Câmara dos Depu
fados -e sancionada pelo Presidente da República. A Lei de 
Reforma Agrária agradou e desagradou tanto aos que querem 
a reforma agrária quanto aos que não a querem. Creio que 
pode ser, inclusive, uma lei boa. 

Trata-se agora de votar a lei adjetiva-, ã lei que trata 
da desapropriação em rito sumário. Fizerilos um substitutivo, 
Sr. Presidente e Srs. Senadores. objetivando dar condições 
ao Presidente da República de fazer a reforma agrária, desde 
que haja vontade do Governo._ 

Analisar o substitutivo neste instante, artigo por artigo, 
é despiciendo, porque não encontro nesta sessão oportuni
dade, que já passou, para discutir esse substitutivo, que é 
longo. Isso seria cansativo. Os nobres colegas poderiam apre
sentar, como o fez o Senador Eduardo Suplicy, destaque para 
votação, pois ainda há tempo. 

Pediria ao Sr. PreSidente que desse mais tempo para que 
os colegas pudessem apresentar destaques e emendas em cima 
desse projeto, porque, vejo eu, mesmo ele estando na pauta 
há vários dias, é um assunto polêmico, um assunto que mexe 
com toda a sociedade brasileira, e poderia h3.ver, corria pede 
o Senador Jarbas Passarinho~ alguma forma de ainda emen
dá-lo e discuti-lo à saciedade. 
-~--Era o que tinha a dizer, Sr. PreSidente. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

O SR. P~ESIDENTE (Humberto Lucena)- Tem V. 
EX' a palavra. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA. Para enca
minhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, é evidente que essa matéria é de importância 
fundamental para o problema social brasileiro. 

Antes que possa haver qualquer dúvida em relação à 
minha posição sobre a reforma agrária, devo dizer que a defen
do desde 9 tempo do Presidente Castello Branco, com o Esta-
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tuto da Terra. Se este tivesse sido aplicadoy não teríamos 
a feição fundiária Que existe hoje no ~r?~~·- ____ _ 

Sou partidário também da desco_ncentração da proprie
dade. Conforme as observações que obtivemos, 1% dos pro
prietáii.Os de terra dispõem de mais de 40% das propriedades 
,agricultáveis do País. Logo~ minha posição é favoráVefã- iriodi
ficaçáo desse quadro_. 

O que me preocupa, desde a discussão anterior - e na 
Assembléia Nacional Constituinte tive oportun-idade de falar 

a respeito - , são as -cC:mdiÇO"es que a COitStítuição estabelece 
e, agora, a lei ordináiia desdobra. _ _ _ _ 

O que é a funçãO SOcial da propriedade'? NãO preCisO 
dar explicações. porque não sou proprietário rural. N3o tenho 
nenhum palmo de terra .. Infelizmente só tenho sete palmos 
embaixo da terra, em que está o túmulo de minha mulher. 
Portanto, não estou defendendo os interesses dos proprietários 
de terra no Brasil. 

Preocupa-me o que pode acontecer no campo social brasi
leiro a partir da aprovação de uma medida sumária de desapro
priação, quando não é satisfeita a função social da proprie
dade. 

Quais . são os req UiSitõs Para a função sOC-ial da proprie
dade? Dois são perfeitamente naturais. 

O árt. 186 .da Constituição diz: 

"A função sociàl é cumprida quando a propriedade 
rural atende, simultaneamente, segundo critérios e 
graus de exigênCia estabelecidos em lei, aos seguintes 
requisitos: 

I - aproveitamento racional e adequado; 
II - utilização adequada dos recursos naturais 

disponíveis e pteservaçáo do_ meio ambiente; 
· · III - observância das disposições qtie 'iegulam 
as relações de trabalho; 

IV - exploração que favoreça o bem-estar-dos 
proprietários e dos trabalhadores." 

Ora, a observância das disposições que regulam as rela
ções de trabalho é óbvia. Uma empresa que não satisfaz isso 
está~xigi~do trabalho escravo. Sua propriedade deve ser ctesa:.. 
propriada. 

Utilização __ adequada-.dos recursoS--natur-ais-disponíveis. 
EStamos ·num momento grave, neste País, em Víit:Ude das 
questões ambientais. Qualquer radicalismo, no momento em 
que, por decreto do Presidente da República e por ação ·sumá
ria 'jurifo ao jUiZ· Corre·spOOd(mie, pode levar à impugnação 
de uma empresa rural por onde passa um igarapé, por 

onde passa um braço de rio, por não estar satisfazendo as 
questões ambientais. E_ lá está uma condição para desapro-
priação. . . . .... 

Exploração que fáVOrece o bem-estar do proprietário. 
Ora, o pi'Õprietário ·e'siá àltànlente interessado em seu bem
estar e, ein seguida, no dos trabalhadores. 

CoMo ·se explicaria issO? Por isso que pedi ao nobre Sena
dor Alfredo Campos que nos desse mais uma aula sobre o 
assunto, porque eu não quero, evidentemente, criar qualquer 
tipo de dificuldade, no que depender de mim, a um processo 
de reforma agrária no Brasil. Mas receio que nós, com o 
remédio, estejamos considerando que estamos levando além, 

1 como estou levando além o próprio objetivo que quero definir, 
que é o de favorecer a reforma agrária. 

Então, dessas quatro condições, preocupam~me duas. 
Vejo o nobre Seriador Alfredo Campos empunhar o mi

crofone, 111:as estou só enCaminhando a votação. Então, i~feliz-

mente. não poderia conceder apartes~ Por isso é que queria~ 
antes, reçeber a aula de S. Ex~ que, além do mais. é mais 
bem dotado do que eu em todos os sentidos, principalmente 
nos aspectos intelectuais e, mais ainda, no da propriedade, 
pois S. Ex~ é proprietário e eU não. -

A úniCa dúvida que teitho: nas mãos do GOverno, pOr 
si!Jiples decreto, uma desapropriação sumária, considerado 
que_não satisfaz a um dos quatros r~quisitos da função social, 

· isfO vai ser êlisc"utido sumariamente no Judiciário? O que eu 
percebo, a pedido do Senador Eduardo Suplicy, ele não se 
·satisfaz sequer com o substitu~ivo, ele quer o próprio texto 
original da Câmara dos Deputados. 

Ora, Sr. Presidente, não é novidade para nós-que essa 
reforma agrária, como veio da Câmata dos Deputados, resul
tou de um acordo feito ainda ao tempo do Presidente Collor 
como Presidente da República, pelo ilustre ex-Senador Jorge 
Bornhausen,.Que trocou a reforma agrá~~ pela reforma dos 
portos. Então, nesse tipo de troca eu tenho minhas dúvidas 
sobre até que ponto estamos raciocinando de maneira sensata. 

S. Ex•, o nobre Relator, já me disse - e me convenceu 
-que se já votamos a lei subjetiVa, temós que- dar seguimento 
a isso. Mas eu pergunto: seiá-t3.o urg~nte fazer issO ou haveria 
uma oportuni_da9.e ainda de. e_studannos a ~~téri~ para não 
dar um iD.strumento que possa, ao 4Jvés de fazer a reforma, 
promover a convulsão social a partir do problema na terra'? 

Essa é a dúvida que tenho, e não gostaria de votar na 
incerteza. Essa a razão pela qual pedi ao Presidente, e vejo_ 
que S. Ex• está realmente preocupado com a agilização do 
piO_blema, que eu diria, como dizem no Pará. que S. Ex• 
estaria avexado, numa linguagem de caboclo, para poder che
gar a essa votação aqui. E, em seguida, como S. Ex~ sabe 
-que a matéria é polêmica, pediu que todos ficássemos aquL 
Ficamos. Temos condições de decidir. 

Daí o meu pedido para encaminhar a votação, na medida 
em que não posso dizer, no meu encaminhamento, que já 

__ estOu conti-a ou a favor. Es_tou querendo é ser maíS bem infor~ 
mado a respeito do assunto por uma questão de consciência 
·pessoal. 

O SR. PRESIDENTE (Humb~rto Lucena) - Continua 
Q epcam:inhameiltO_. ----- -- ---

O SR. ELCIO ALVARES- Sr. Presidente, peço a pala
vra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Tem V. 
Ex•-a palavra. 

O SR. ELCIO ALVAREs (i>FL- ES. Para encaminhar 
_a v-Õtãção. Sem revisão do oÍ'i:!-dor.) -Sr. Presidente, eminen
tes ·senadores, recordo-me de que na votação do projeto da 
refonna agrária, da qual também foi relator _o _n~bre Senador 
Alfredo Campos, funcionamos como uma espécie de relator 
adjunto. E, naquela ocasião, por entender a relevância da 
matéria, nos nós perfilhamos ao-entendimento que veio da 
Câmara dos Deputados. 

Todavia, face às ponderações do Senador Jarbas Passa
rinho, quero trazer um depoimento que considero muito im
portante. Se vamos começar abrir, agora, o imenSo estuário 
da discussão, vamos tratar, exatamente, através dessa lei com
plementar, do processo de desapropriação. Trago -·não 
sei se o Senador Amir Lando ·está presente, pois realmente 
é uma pessoa muito identificada com essa questão - o meu 
depoimento de advogado. 
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O Senador Jarbas Passarinho fez uma referência a"o Esta~ 
tuto da Terra. Até considero interessante ~s_sã Çelcmpa toda 
que se instaurou em torno· da reforma agrária. Isso, talvez, 
porque o· documento mais liberal, maís amplo que tivemos, 
em matéria de reforma agrária, foi exatamente o Estatuto 
da Terra, em que o processo era ultra-radical. Todavia, dentro 
do contexto em que está sendo levantada a finalidade social, 
quero fazer uma outra colocação. Para que a terra seja decla
rada de interesse social, dentro do processo antigo, este passa
va por uma comissão que geralmente era dominada por grupos 
radicais. 

Portanto, em determinados Estados, principalmente no 
Espírito Santo, foram desapropriando fazendas indetermina
damente. E o Juiz Federal disse-me algumas vezes: "Dr. Elcio, 
reconheço que a coisa foi draconiana, mas não p'osso fazer 
nada, pois tenho que cumprir o texto da lei que me ritanda 
proceder sumariamente a eniissão de posse em favor da 
União." A meu ver, o Senador Jarbas Passarinho está ferindo 
um ponto muito sério. Não diria nem o rito -do_prOCiSso pro
priamente dito que está aqui, mas a preliminar que levaria 
ao processo de desapropriação que passa por urrta Comiss_ão 
constituída de representantes dos vários segmentos sociais. 

Confesso que sou-inteiramente simpático à reforma agrá
ria. Já tive oportunidade de defender esse ponto de vista 
que discutimos, mas me inquieto quando voU votar o rito 
processual sem ter o necessário temp6âe conhecê-lo. E, certa
mente, o Senador Alfredo Campos -que conosco comungou 
do primeiro projeto- tem as luzes necessárias para, no mo
mento em que encaminhar uma votação favorável, entender 
que estará dando uma posição de equilíbrio. 

QUero ratificar o ponto de vista do ~enador Jarb;:ts Passa
rinho. O que me assusta na reforma agrária é o radicalismo. 
Se não houvesse radicalismo, exarcebação de pontos de vista, 
inclusive dos sem-terra e dos que são proprietários de terras, 
seria menos polêmica a questão. Trouxe um depoimento de 
PernaMbuco, quando tive a oportunidade de participar da 
Cori:iisSão do Desequilíbrio Inter-regional. Há proprietários 
de terras perversos, em matéria da detenção do_ poder, en
quanto milhares de pessoas estão morrendo_ de fome, sem 
ter o direito sequer de plantar qualquer tipo de alimento bási
co. Nesse caso, deixo o meu registro. Não sou contra a reforma 
agrária, pelo contráriCf,- entendo que a função sociãl da terra 
é relevante. Tem6SCfUe examiná-la em toda a sua extensão, 
principalmente em determinados bolsões nacionais. A refor
ma agrária deve ser feita de maneira muito intensa. Senão, 
a problemática do processo. se realmente for erigido um pro
cesso draconiano, deixando que a contestação só se opere 
a posteriori, Será muito séria,_sus_c:itando a no_~sa atc;:nção. 

Há, ainda, o grâve problema da convulsão social. Em 
determinados lugares, vamos ter de fazer a de~apropriação 
de terra com ordem judicial a mando militar. - .+ 

Obviamente, outros Senadores, afeitos ao problema, 
terão oportunidade de falar. Portanto, reservo-me, confiando 
sempre no relatório do Senador Alfredo Campos, a dar o 
meu posicionamento a posteriori. Mas entendo que essa maté
ria, apesar do magnífico quorum de hoje, não poderia ter 
uma tramitação tão sumária como a que estamos tendo neste 
momento. 

Esse o meu registro. Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB- CE. 
Para encailllnhar a -votação. Sem revisão do orador.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, ocupo ã- fr1buna, neste instante, 
aPenas para elaborar algumas consideraçóes a respeito do 
substitUtivo e, se posSível, na tentativa de obter algum esclare
cimento de S. Ex~ ó Relator, Senador Alfredo Campos. 

A desapropriação depende, evidentemente, de um proce
dimento administrativo que se perfaz através de um decreto. 

É talvez da tradição do Direito brasileiro que a desapro
priação seja conduzida pelo decreto e quem discorda dele 
é que se socorre da Justiça; aí, nasce o direito de ação para 
õ descontente volta·r~e Contra o decreto. 

O Estatuto da Terra determinava que só se poderia discu
tir o preço e não a desapropriação em si. Era isso o Estatuto 
da Terra:· discutia-se, na Justiça, o valor da desapropriação, 
o que cabia ao proprietário, ·cuja propriedade foi desapro
priada para a redundância, deixar o meu pensamento bem 
claro. 

Neste projeto de lei, neste substitutivo, portanto, leio 
o art. 3~ que diz: 

'~A aÇão- de desapropriação deverá ser proposta 
dentro do prazo de 2 anos, contados da publicação 

·· -do decreto declaratório." 

Ora, decreto declaratório é aquele que dá como de utili
dade pública, ou _de interesse social uma determinada proprie
dade. Portanto, a desapropriação, nesse caso, deixa -de vir 
pelo decreto para o decreto determinar o interesse social e, 
sobre o interesse social, fundar-se a ação. A ação, Sr. Presi
dente, busca uma sentença; sentença é decreto. Por isso, 
estamos percorrendo um caminho que acho desnecessário. 
J:iá um decreto para que a União busque um outro decreto, 

--sendo que o segundo é a sentença, é o decreto judicial, é 
o decreto entre as partes, porque a sentença é até mais, é 
lei entre as partes envolvidas no seu decisório. 

Agora, veja bem V. Ex~, como estamos percorrendo 
um caminho complicado? um decreto determina o interesse 
social. A União passa a ter o direito de ação, promove a 
ação para culminar no decreto que deveria, este sim, acontecer 
pelo Poder Executivo, no momento em que entendesse desa
propriar. Assim, não estou entendendo e buscaria entender 

.---agora por que vamos mudar a sistemática. Por que não é 
o decreto que declara de interesse social, declara a necessidade 
soci.al e desapropria, e o descontente é que passa a ter o 
direito de ação? Por que vamos dividir a ação do Poder Execu
tivo em dua_s partes, uma por um decreto do próprio Poder 
Executivo e outra que busca o decreto por intermédio da 
ação no Poder Judiciário? 

Penso, Sr. Presidente, que antes de contiimannos nesse 
encaminhamento, o Relator deveria eS:clclrecer essa parte para 
o meu-conhecim,ento, inclusive, porque pretendo votar favora~ 
velmente o substitutivo, mas não estou entendendo a econo
mia processual da qual se dizia o substitutivo. Isso porque, 
na verdade, decreto é sentença, decreto é o ato do Poder 
Executivo que poderia em si só declarar as duas situações, 
nascendo o direito de ação para o proprietário cuja proprie
dade sofreu a medida do Poder EXecutivo~ Veja bem V. E~, 
no caso aqui, fala-se na contestação da pessoa acionada, p<Jr
tanto~ do réu. O proprietáriO da terra sofre a declaração do 
interesse social, ass_ume a condição de réu e passa a sofrer 
ação, inclusive para pagã r honorários ãdVocatíCios. · 

Não estou entendendo, Sr. Presidente, essa redundância. 
·Gostaria de solicitar a V. Ex~ que fosse liberal no senti9o 
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de conceder a permissão do uso da palavra ao Senador Alfredo 
Campos para esclarecer essa parte para que eu possa votar 
com mais tranqüilidade. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Nobre Sena
dor Cid Sabóia de Carvalho, o Senador Alfredo Campos, 
como Relator, poderá falar novamente ao final da discussão 
para prestar os esclarecimentos. --- -

Prosseguimos com o encaminhamento. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao nobre Senador Alfredo Campos. 

O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB- MG. Pará escla-
recimento. Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, a Constituição Federal enumera os casos em que 
pode haver a reforma agrária. Com a Iéi substantiva aprovada 
nesta Casa, a lei de reforma agrária, enviada ã Câmara e, 
posteriormente, sancionada, tornamos a elencar quando é pos
sível ao Govemdo desapropriar uma propriedade para fins de 
reforma agrária. · 

Agora estamos na lei adjetiva, volto a repetir, a lei que 
trata do rito sumário de desapropriação para fins de reforma 
agrária. - _ 

Não há mais o que fazer com relação â discussão sobre 
ser ou não justa a reforma agrária. Não há mais á que fazer 
com relação â opinião do Senador Jarbas Passarinho de que 
dois daqueles quatro casos em que· a Constit!lição permite 
a reforma agrária não deveriam constar da Carta Magna. 

Lembro-me da luta de muitos Deputados e Sen~dores 
na Constituinte para aprovação ou rejeição daqueles dois arti
gos, um que dizia da função social da terra, outro que dizia 
do valor da produção com- relação -ã propriedade. 

A lei substantiva que aprovamos, já sancionada, prácurou 
compatibilizar os dois artigos: o que tratava da produtividade 
e o que tratava do valor social da terra. 

Não há mais·- volto a dizer - o que discutir sobre 
esta matéria que vamos votar. 

Esta matéria trata de como deve ser a demanda na Justiça, 
para que o Govebio Possa distribuir aquela terra para os 
futuros beneficiários da reforma agtária. _ _ 

Esta relataria ·considera impossível compatibilizar mais 
alguma coisa. Poderíamos travar ~Çl_máximo o.proces·so de 
reforma agrária, prOcedimento com o·--qual não concordou 
o Relator. Se a lei substantiva autoriza, se existe uma vontade 
do Poder Executivo, uma vontade política de fazei a reforma 
agrária, jamais poderia a Justiça, por meio da lei adjetiva, 
emperrar a reforma agrária por um motivO OU por-outro. 

Quero dizer, respondendo ao Senador Cid Sabóia de Car
valho desculpe-me S. Ex•- que não entendi as suas reflexões 
sobre esta matéria. 

Procurei entendê-las, mas não encontrei razão no que 
acabou de dizer o nobre Senador e meu particular amigo. 
Não podemos jamais permitir que tão-somente um decreto 
do Executivo prevaleça sobre a decisão _do Judiciário, que 
deverá estar estribada nesse rito sumário, para que não haja 
protelação do processo de desapropriação para efeito de refor
ma agrária. 

Era o que deveria informar aos colegas. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Encerrado 
o encaminhamento de votação, passemos à votação. 

Peço aos Srs. Senadores que ocupem seus lugares e apelo 
aos que não estão em plenário que venham ao mesmo para 
~.ciannos a votação da matéria. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVÃLHO- Sr. Presidente, 
peço a ·palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humbeno Lucena) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB - CE. 
Pela ordem.) - Sr. Presidente, creio que V. Ex~ deveria colher 
a orientação dos_ Partidos. _ 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Vou colher 
a orientação dos Partidos, mas, antes, apelo aos Srs. Senadores 
para que voltem ao plenário, porque houve um esvaziamento 
durante o encaminhamento. 

Como vota o nobre Líder do PMD B? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB- CE) 
-Sr. Presidente, respondendo pela Liderança, o PMDB vota 
com o substitutivo do Senador Alfredo Campos, pedindo a 
todos os integrantes da Bancada que votem "Sim". 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o nobre Líder do PFL? 

O SR. ELCIO ÁLVARES - Por delegação do Líder 
Marco Maciel,"voio "Sim'', Sr. Presidente. 
" - -ÓSR. PlmSIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota 
o nobre Líder do PTB? (Pausa.) 

Como vota o nobre Líder do PDT? _ 
O SR. MAGNO BACELAR- "Não", Sr. Presidente. 

o SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena} .....: Como vota 
o nobre Líder do PSDB? 

O SR. MÁRIO COVAS- "Sim", Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humbeno Lucena)- Como vota 
o nobre Líder do PDS? 

O SR. JARBAS PASSARINHO -Sr. Presidente, o Üder 
do PDS encarr_egou-me de dizer que -a questão está e_m aberto, 

_porque a matéri'a não foi considerada, até agora, definitiva
_- mente explicada. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota 
O nobre Líder do PDC? ---- --

0 SR. EPITÁCIO CAFETEIRA- A questão está em 
aberto, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o nobre Líder do PSB? 

O SR. JOSÉ PAULO BlSOL- "Não", Sr. Presidente. 
·o SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 

o nobre Líder do PRN? 

O SR. NEY MARANHÃO- A Liderança do PRN deixa 
a questão em aberto, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota 
o nobre Líder do PT? 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidente, o Partido 
dos Trabalhadores considera que o parecer do Senador Alfre
do Campos e seu substitutivo introduziram melhorias no pro
jeto da Câmara. No entanto, apenas pela razão de dar, mais 
rapidamente, instrumento para iniciar o processo de reforma 
-agi-ária ao GovernO 1taffiar Franco, que· prefere o original 
da Câmara_. o nosso voto é "não". 
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O SR. PRESID!i:NTE (Humberto Luçena) -Como vota 
o nobre Líder do PP? (Pausa.) -

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) · 

(Procede-se à votação) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

Alfredo Campos - Almir Gabriel - Aluizio Be
zerra - César Dias ......;; Cid Sabóia de Carvalho
Dirceu Carneiro - Elcio -Álvares - Esj)eridião 
Amin- F. Rollembcrg- Flaviano Melo_:-:- Gerson 
Camata- Gilberto Miranda- Iram Saraiva -João 
Calmon - Josaphat Marinho-José Fogaça -Júlio 
Campos - Junia Marise - Jutahy Magalhães -
Mário Covãs ---: Nabor Júnior - Nelson Carneiro 
- Ney Maranhão - Odacir Soares - Oilõfre Qui
nan- Ronaldo_Aragão- Ruy Bacelar- Teotónio 
Vilela 

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES: 
Chagas Rodrigues - EduardÓ Suplícy __:_ Epitácio 
Cafeteira ~Lavoisier Maia --Magno Bacelar -
Nelson Wedekin- Paulo BiSól- Pedro Simon. 

ABSTÉM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR: 
Jarbas Passarinho 

SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)__:_ V~tar-am SIM 
28 Srs. Senadores; e NÃO 8. 

Houve uma abstenção. - -~- -- . -
Total de Votos: 37. 
~ão houve quorum. Em conseqüência, a votação das 

maténas constantes dos Itens 2 e 3 da pauta da presente sessão 
fica adiada. 

São os seguintes oS itens adiados: 

-l-
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 46, DE 1992 

COMPLEMENTAR 
(Em regime de urgência nOs tennos do art. 336, 

"eH, do Regimento Interno) ___ _ 
(Tramitãndo érri Cõnjtinto com o -Projeto de Lei 

da Câmara no 67, de 1992- Complementar) 
Votação, em turno único, do Projeto de Lei do 

Senado n~ 46, de 1992- Complementar, de autoria 
do Senador Humberto Lucena, que dispõe sobre o pro
cedimento contraditório especial, de rito sumárió, para 
o processo de desapropriação por interesse social, para 
fins de reforma agrária, de imóvel rural que não esteja 
cumprindo a sua função social. 

-3- -
PROJETO DE LEI D_A CÂMARA No 13, DE i99i 

COMPLEMENTAR 
Votação, em turno _único, do ProjetO de Lei da 

Câmara n' 13. de 1991 -Complementar (n' 
223/90-Complementar, na Casa de_origem), que regula
menta .o § 2~ do art. 171 <i? Constit~lção Fecleral, dis
pondo sobre a edição e o processo legíslatiVõ- daS iriedi
das provisórias previst.as no _art. 62 da Coilstituição 
Federal, e dá outras providências, tendo 

-PARECERES, sob nos 49 e 88, de 1991, da 
Comissão -· · - -

-cte-CO!tstituição, Justiça e CidaQ;iJ;Jia, t~ pronun
_ciamento: favorável ao Projeto, c_onl as_:Emendas de 
n9s 1 a 4-CCJ, que aPresenta; 29 pronunciãinenio:"'con
jrário às Emendas de nos 5 a 17, de Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Esgotada 
a matéria constante da Ordem do Dia. 

Há orador inscrito. 
COncedo a palavra ao nobre Senador Odacir Soares. 

O SR. ODACIR SOARES (PFL- RO. Pronuncia o se
guinte discurso.) -·sr. Presidente, Sr·~ e S_rs. Senadores .. gos
taria de ter subido a esta tribuna para retrâúr-me da previsão 
que fiz, há menos de uma semana, de que Rondônia cami
nhªya para o caos administrativo, e daí para a ingovema
bilidade. 

Os fatos, porém, infelizmente, mais contribuem para con
firmar çlo que para desmentir essas previsões. O desgoverno 
anda a galope nos arraiais administrativos de Rondônia. 

. , . COm efeito, quando fíz aquelaS_ afi_tmativas sombrias, as 

. escol~ de meu Estado haviam cerrado suas portas~ As salas 
de aula estavam a:pandonadas. Os alunos,_ erri casa, os profes
sores, nas ruas, clamando por salários condignos. 

Hoje notícias inqUietantes dão-me conta de que as escolas 
-continuam trancadas, os professores continuam clamando em 
vãó. O fát::O novo-é -que, já agora, seus protestos começam 
a ser amplificados pelas vozes volumosas e avolumadas dos 
servidores da área pública, assim como dos servidores do Le
gislativo e do Judiciáfio- estadUais. Também eles se aprestam 
a cerrar as partes de suas repartíções e paralisar suas ativi-

- -·dades. 
Como já prevíamos em nosso pronunciamento anterior, 

é o arrastão dos insatisfeitos e dos descontentes que enceta 
ã sua marcha cujos rumos e conseqüências são imprevisíveis. 

Pior e muito mais grave do que o arrastão da delinqüência 
é este arrastão do inconforrnismo dos que tra,balham e não 
São_ condignamente recompensados; dos que cumprem os seus 
q~veres, a despeito da incúria, dOs ffiaus exemplos e das 

prevaricações de quem os governa. 
- Trata-se de um movímento Contagioso; que se propaga 

e s~ alastra como uma avalanche, podendo converter-se em 
cOnVulsão devastadora- se não f9r pronta e habilmente con-
tido! . 

E isso é perfeitamente possível, Senhor Presidente, desde 
que respeitados alguns requisitos, certos ritos, certas condi
ções.· 

A primeira·-delas é a· de que o Governador do Estado 
interrompa, imediatamente, as suas viã.gens, os seus passeios, 
as suas idas e vindas, em hora imprópria, e retorne ao Estado. 
Que afinal, ele tome conhecimento de que os três poderes 
d~ _seu Estado estão em crise. Que por incúria e -rrrêsponsa
bih_dade suas, ens~rou-se esse feito 'inédito ~ue é a ocorrência 
concomitante e síirtultânea de três gréves envolvendo os servi
dores dos três poderes, nos quaís se arrima a govemabilidade 
do Estado! 

A segunda condição é a de que o Governador do Estado 
abra-se à percepção da importância da educação, da saU:de 
e dos demais serViços prestados pela laboriosa classe dos servi
dores. Entenda ele que a atividade priorifária de seu Governo 
·é-a urgente elaboração de uma política judiciosa de estímulos 
e de remuneração do trabalho prestado pelos servidores esta
duais. 

A terceira co~dição é a de que o Governador debruce-se 
sobr~ o plano de execução orçameiltária- de seu GOverno, 
reveJa suas prioridades, reavalie su;1S_.d.estinações estanque 
os desperdícios, descarte o supérflwi;sufoque as sangrias pre
datórias, e aí, sim, ele descobrirá que dispõe de meios finan-
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ceiros e orçamentários para atender as justas reiVindicações 
dos servidores do Estado. 

A quarta e última condição é a de que-o Governo mobilize 
os instrumentos clássicos ·que a competência e a habilidade 
políticas costumam utilizar em tais circunstânciã.s. 

Ouça as liderã~ças de classe sem árrogân~i~; com elas 
negocie sem mesquinhez; refaça os seus cálculos, sem aVãreza; 
transija- onde Dão é vergonhoso transigir; discipline onde essa 
medida se impõe_ para a preservaçãO da autoridade pública 
e, finalnlente, saiba junto com a melhor solução, encaminhar 
a reconciliação magnânima, esquecendo-se Seus interesses e 
susceptibilidades, tendo os olhos fixos nos altos interesses 
do Estado. · 

São esses, Sr. Presidente, os caminhos ou as--saídã.s para 
que se restabeleça a governabilidade no Estado de Rondônia. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Nada mais 
havendo a tratar, a Presidência vai enceirar os trã.balhos, 
designando para a sessão extraordinária das 19h50min, ante
riormente convocada, a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-l-

Votação, em turno úriico, do Requerimento n~" 22, de 
1993, do Senador Francisco Rollemberg, solicitando, nos ter
mos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado Federal, 
do editorial intitulado "À sombra do plebiscito .. , publicado 
no· Jornal do Brasil, edição ~e 14 de janeiro de 1993. 

. (fsR. ,PRESIDENTE (HumbertoLucena) :_Está encer
rada a sessão. 

_ Levanta-se a sessão às 19 hOras e 48 minutos.) 

Ata da 39:1 s~ssãü, cm 2~ J~ m~rço de 1993 

3a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

-.:EXTRAORDINÁRIA-

Presidência do Sr. Humberto Lucena 

ÀS 19 HORAS E soMrNUTOs, AcrfííM-.<iif l'Rr,sfiiv: 
TES OS SRS. SENADORES: . . - . . . 

~onso __ Camargo_- Aibano Frapco- AlfrCdo Campos 
- Alm1r Gabnel - Alufzto Bezerra - Alvaro Pacheco - -Amir 
Lando - Aureo Mcllo - Beni V eras - Cariem Dc'Carli - Car
Iem Patrocínio - César Dias - Chagas Rodrigues - Cid Sabóia 
de Carvalho- Darcy Riheiro- Dario Pereira ~ Dirceu Carnei
ro - Eduardo Suplicy - Elcid-Álvares - Epitácio C<lfeteira -::.
E<operidiao Amin- Eva Blay- Aaviano Melo- Francisco Rol
Iemherg - Garibaldi Alves Filho - Gerson Camata - Gilberto 
Miranda - Guilherme Palmeira - Henrique Almeida - Hum
berto Lucena- Hydckel Freitas- Iram Saraiva- Irapuan Cos
ta Júnior - Jarba'l) Passarinho - Joa.o Calmon - João França 
-João Rocha- Jonas Pinheiro- Josaphat Marinho- José Fo
gaça- José Paulo Biso!- José Sarney -Júlio Campos- Júnia 
Manse - Jutahy Magalh!!es- Juvl!ncio Dias- Lavoisier Maia 
- Levy Dias - Louremberg Nunes Rocha - Lourival Baptista 
- Lucídio Portella- Luiz Alherto - Magno Bacelar- Mansue-
to de Lavor - Márcio Lacerda - Marco Maciel -Mário Covas 
- Marluce Pinto - Mauro Bencvidcs - Mcira Filho - Moisés 
Abrao- Nabor Júnior- Nelson Carneiro - Nelson Wcdckin 
- Ney Maranh!lo - Odacir Soares - Onofre Quinan - Pedro 
Simon - Pedro Teixeira - Rachid Saldanha Dcrzi - Ronaldo 
Araglio - Ronan Tito - Ruy Bacelar - Tcotonio Vilela Pilho 
- Valmir Campelo. 

S<?bre a mesa, requerime~to que será_ lido peio" Sr. 1~> 
secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 277, DE 1993 

__ Requeremos urgência, nos termos do art. 336, alínea b, 
do Regimento Interno, para o PLCn~" 31, çle 1993, que "dispõe 
sobre a instituição do Programa Nacional de Atenção Integral 
à Criança e ao Adolescente - PRONAICA, e dá outras 
providências". _ - - _ _-_ 

Sala das Sessdes, 24 de março de 1993. - Affonso Camar
go - Almir Gabriel - Aluízio Bezerra - Álvaro Pacheco 
- Gilberto Miranda - A mi r Lando --Áureo Mello - Beni 
Ver":'-César Dias- Carlos Patrocínio- Chagas Rodrigues 
- C.d Sabó1a de Carvalho - Darcy Ribeiro - Dario Pereira 
- Dirceu Carneiro - Eduardo Suplicy - Elcio Álvares -
~pitácio Cafeteira - Esperidião Amin -Eva Blay- Fran
Cisco Rollemberg- Ganl>aldi Alves Filho- Gerson Camata 
- Henrique Almeida - Humberto Lucena - Iram Saraiva 
- Jarbas Passarinho -João Calmon- João França- João 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) --,- A lista de 
__ -~•tesença acusa o comparecimento de 75 Srs~ Seiiadores. Ha

....... ~~- 'Vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Rocha- Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho-Jutahy Ma
galhães - Júlio Campos - J uvêncio Dias - tevy Dias -
Lourival Baptista-Lucídio Porte lia-Luiz Alberto-'- Mário 
Covas - Magno Bacelar - Mansueto de Lavor - Marco 
Maciel- Marluce Pinto -Mauro Benevides- Meira Filho 
--Moisés AbrãO - Nabor Júnior ....;,:_ Nelson Wedekin -
Ney Maranhão - Odacir Soares ...::... Pedro ·sínion -Pedro 
Teixeira .- Rachid Saldanha Derzi ::._ Ronaldo Aragão -

. Ronan T1to - Ruy Bacelar- Teotónio Vilela Filho. Sob a proteção de Deus, iniciamos i:toss_ós trabalhos. 



Março de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Quinta-feira 25 2707 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - O requeri
mento -lido será votado após a Ordem do Dia, na forma do 
art. 340, II, do Regimento Interno. 

Esgotado o período destinado ao EXpediente. 
Passa-se â 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, em tu~o único, do Requerimento n" 22, 
de 1993, de autoria do Senador Francisco Rollernberg 
solicitando, nos termos regimentais, a transcriçãô nos 
Anais do Senado do editorial intitulado "A Sombra 
do Plebiscito", publicado no Jornal do Brasil, edição 
de 14 de janeiro de 1993. · 

Em -votaÇão o requerimento, em turno úriicO. 

Os Srs. s'enadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Será feita a transcrição solicitada. 

É o seguinte o edffOrial cuja transcrição é sOlicí- -
tada: -- -

À SOMBRA DO PLEBISCITO 

O Senador Marco Maciel e o cientista político Sérgio 
Abranches trouxeram à baila uma questão relevante: o plebis
cito sobre forma e sistema de governo, marcado para 21 de 
abril próximo, está deixando na sombra um problema funda
mental para a estabilidade institucional do Brasil- a que.stão 
federativa. 

Os parlamentarista ainda não se pronunciaram sobre a 
compatibilidade do regime de Gabinete com o desigual federa
lismo brasileiro. Pretendem instaurar o parlamentati:Smo tam
bém nas esferas estadual e municipal? Desejam a extravagante 
convivência de um parlamentarismo federal com 6 modelo 
presidencial nos estados? O_u preferem ietroceder ao Estado 
unitário, caril() iio lm-pétio, no Estado Novo e no regime 
militar? 

Está na hora dos adeptos do governo de gabinete darem 
uma resposta pronta e clara a estas perguntas. Como preten
dem; por exemplo, purgar a destinação de verbas no orça
mento da União do habitual fisiologismo regional e paroquial? 
Como vão corrigir a desaStróS:fü.tilização dos bancos. estaduais 
no financiamento dos governos e administrar a pressão dos 
interesSes federativos sobre os poderes da União? O que farão 
com a dívida dos estados e municípios, de ·us$53 bilhões, 
maior do que a dívida, do Brasil com os bancos privados inter
nacionais? 

É ln.ais do que preocupante a situação dos bancos esta
duais, grandes responsáveis pelas dificuldades da política fis
cal, pela irracionalidade da política orçamentária e pela incon
sistência da política monetária. Nos últimos dez anos, o Banco 
Centritl gastou US$2,3 bilhões para recuperar os bancos esta
duais com resultados pífios. Das 35 instituições . financeiras 
estaduais, espalhadas por 23 estados, 20 delas já sofrf:tarii 
algum tipo de intervenção e as demais estão em dívida com 
a conta de ·reserva monetária. Isto sem falar no efeito multipli
cador d.o crédito e a deterioração do património dessas insti
tuições. 

Estudo do. .Banco Central dem"on~tr~ clar~ent~ que os 
banoos estaduais são instituições frágeis que só sobrevivem 
com os ~'ganhos extras" da inflação. Há mais: são verdadeiros 
ninhos de empreguismo e clientelismo, o que os leva a compro
niiSSos que seUs governos não têm condi.çõe$ de ho,nrar. Em 
que .o parlamentarisniõ poderá contribuir para resOlver esta 
inlportante qUestão? 

Há uma considerável diferença entre o federalismo norte
americailo e o noSs"ó. Nos Estados Unidos, as diferentes unida
des da federação se juntaram pelo efeito da força centrípeta; 
no Brasil, elas tendem à separação centrífuga. Entre nós, 
o federalismo prima pelo que Paulo Brossard chama de "exo
neração das responsabilidades" -a tendência do município 
de transferir serviços e encargos· para o estado e este à União. 

Nos EUA, a federação se fez por integração de estados 
sep·ará.dos; no Brasil por desintegração de províncias histc~>rica
mente unidas - os positivistas chegaram mesmo a falar na 
construção de vinte pátrias diStintãs:E preciso, portanto, inda
gar aos adeptos da panaceia parlamentarista: como conciliar 
ã necessária integ"ràÇã6 de políticas públicas e o planejamento 
enf nível nacional com a ferrenha defesa de interesses locais 
e particulares em áreas menOs ·desenvOlvidas? 

_ Como disse M~rco Macial, nos.períodos autoritários, as 
competências de· concentram excessivamente na União. Nos 
períodos- de liberalização, os estados ampliam suas compe
tências em detrimento da União levando os diversos membros 
da federação ao velho "estadualismo" da República Velha. 

Como lidar com o problema da igualdade formal dos 
estados e a desigualdade de fato entre eles? Como dividir 
a renda segundo a necessidade de cada.estado? De maneira 
inversamente proporcional ao desenvolvimento ,de cada um? 
Enfim, como escapar da república dos generais. de 1964 -
quando tecnocratas exploravam o princípio federativo para 
seus próprios fins - sem recair no sistema oligárquico da 
república dos coronéis, negação da própria república como 
forma de governo popular? 

O Jornal do Brasil reafirma sua convicÇão de que o presi
dencialismo é o re·gime mais indicado para o aperfeiçoamento 
democrátiCo e a ·modernização do sistema federativo brasi
leiro. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Está esgo-
tada a matéria constante da Ordem do Dia. -

Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento n9 277/93, 
de urgência, lido· no Expediente, para o Projeto de .Lei da 
Cãmàra n' 31193. 

Em votação o requerimen!o. 

Os Srs. ·senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados.(Pausa.) 

Aprovado ... 
Aprovado o .. requerimento, passa-se ·à imediata aprecia-

ção da matéria, 
Discussão, _em turno único, do Proj~tQ de Lei da 

Câniatã -nç: 31/93, de iniciativa do Senhor. Presídente 
da República, que dispõe sobre ·a ínstitllição do Progra
ma Nacional de Atenção Integral à Criança e ao Ado
lescente - PRONAICA, e dá outras providêncfas. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Edu
cação.) 

Nos termos do art. 140, a, do Regimento Interno, designo 
. o ilobre Senador João Calmon para proferir o parecer. 
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O SR. JOÃO CALMON (PMDB- ES. Para emitir pare
cer. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
trata-se de uma iniciativa do Poder Executivo que se reveste 
de extraordinária relevância. -

O projeto prevê: 

.. Art. 1<:>- Fica instituído o Programa Naci~p.al 
de Atenção Integral à Criança e aO Adolescente -
PRONAICA, com a finalidade de integrar e articular 
ações de apoio à criança e ao adolescente. . -

Art. 2•0 PRONA.ICA terá as seguintes áreas prio-
ritárias de atuação: 

I- mobilização para a particíJ)ãÇâó Cólnunitária; 
II -atenção integral à criança de O a 6 anos·; 
III -ensino fundamental; 
IV - atenção ao adolescente e educação para o 

trabalho~ 
V - proteção à saúde e segurança à criança e 

a:o adolescente; 
VI -assistência a c:_:rianças_portadoras de defi-

ciência; -- -
VII - cultura, desporto e lazer para crianças e 

adolescentes; 
VIII - formação de profissionais· especializados 

em atenção integral. a crianças e adole~centes." 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, nem preciso estender-me 
na defesa deste projeto do qual depende,_ t!~ Ultima análise, 
o futuro do nosso País. 

Diante da importância realmente extraordinária da inicia-_ 
tiva do POder Executivo, já aprovada por unanimidade pela 
Câmara dos Deputados, este Relator aprova, sem restrições, 
a matérià e faz um apelo a todos Parlamentares para que, 
a exemplo do que ocorreu na Câmara, dêem, também, o 
seu apoio integral a eSsa iniciativa de trapscendental impor
tância para o nosso País. . 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena}- O parecer 
é favorável. 

Completada a instruçãO da matéria, passa-se -a -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 sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 31, DE 1993 

(n• 3.645193, aa .Casa de origem) 

(De. iniciativa do Presidente da República) 

Dispõe sobre a Instituição do Programa Nacional 
de Atenção Integral à Criança e ao Adolescem - PRO
NAICA, e dá outras provldSoclas. 

O Congresso Nacional decreta: . 
Art. 1• Fica instituído o Programa Nacional de Atenção 

. Integral à Criança e ao Adolescente - PRONAICA, com 
a finalidade de integrar e articular ações de apoio à criança 
e ao adolescente. 

Art. 2"' O Pronaica terá as seguintes áreas prioritárias 
de atuação: 

I-mobilização para a participação comunitária; 
ll- atenção integral à criança de O a 6 anos; 
III -ensino fundamental; 
IV- atenção ao adolescente e educação parã o trabalho; 
V - proteção à saúde e segurança à criança e ao adoles-

cente; -
VI -assistência a crianças portadoras de deficiência; 
VII- cultura, desporto e lazer para crianças e adoles

centes; 
VIII -formação de profissionais especializados em aten~ 

ção integral a crianças e adolescentes_. 
Parágrafo único_ Para dar suporte às ações de que trata 

este artigo, subordinando-as ao enfoque da atenção integral 
à criança e ao adolescente, e de acordo com as necessidades 
sociais locais serão adotados mecanismos e estratégias de: 
integração de serviços e experiências locais já existentes; adap
tação e melhoria de equipamentos sociais Já exiStentes·; Cons
trução de novas unidades de serviço. 

Art. 3"' As ações do Pronaica serão desenvolvidas sob 
a coordenação geral do Ministro da Educação e- do Desporto, 
com a integração dos demais órgãos setoriais envolvidos em 
açóes de promoção e proteção dos direitos da criança e do 
adolescente. 

§ 1"' O Poder Executivo regulamentará, no prazo de 30 
dia_s da entrada em vigor da presente lei, a forma de integração 
e planejamento das ações dos órgãos setoriais envolvidos. 
_, § 29 O PronaiCa integrar-se-á, para a execução das suas 
ações, às esferas estadual e municipal, cabendo à esfera federal 
a formulação de normas gerais e o apoio técnico e financeiro._ 

§ 3~' O Pronaica buscará a integração com organismOs 
não-governamentais e com agências internaciOnais com as 
quais o Brasil mantenha acordos de cooperação, com vistas 
à formação de um Sistema Nacional de Atenção Integral à 
CrianÇa e ao Adolescente. 

§ 49: A Secretaria de Projetos Educacionais Especiais do 
Ministério da Educação e do Desporto, mantida a compe
tê-ncia e a estrutura previstas na Lei n9 8.479, de 6 de novembro 
de 1992, terá atribuições de Secretaria Executiva do Pronaica. 

Art. 49 A programação orçamentária e financeira estabe
lecida para o Projeto Minha Gente e ações inerentes à sua 
operacionalização são transferidas para a Secretaria de Proje
tas Educacionais Especiais, visando a execução do Pronaica. 

Art. 5"' Ficam conv-alidados os ato& orçamentários e os 
-referentes aos Planos Plurianuais de Investimentos relativos 
ab Projeto Minha Gente praticados nos exercício 'de 1991 
~e 1992. 

Art. 6"' Esta lei entra em vigor na .data de sua publicação. 
Art. 7• Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucen~) - A Presi
dência lembra aos Srs. Senadores que está· convocada uma 
sessão do Congresso Nacional, logo após a sessão da Câmara 

, dos Deputados, para apreciação da Medida Provisória n' 313, 
com parecer favorável da COmissão Mista e que cuida, entre 
outros aspectos, da concessão de um crédito de 200 bilhões 
de cruzeiros para atender às vítimas da seca do seini-árido 
do Nordeste. 

Comunica, também, que, amanhã, às 12 horas- como 
preViamente combinado - haverá uma reunião dos Uderes 
do Senado e da Câmara, quando estarão presentes o Presi
dente da Câmara dos Deputados e os Uderes do Governo 
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nas duas Casas, para apreciar questão relacionada com a vota
ção do Orçamento do Exercíciõ- de 1993. A reunião ocorrerá 
na sala 2 da Ala Nilo Coelho do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Nada mais 
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, 
designando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N' 67, DE 1992-COMPLEMENT AR 
(Em regime de urgência, nos term·os 

do art. 336, c, do-Regimento Interno) 
(Tramitando em conjunto com o 

Projeto de Lei do Senado n' 46, de 1992-Complementar) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n' 67, de 1992-Complementar (n' 71/89, na Casa de origem), 
que dispõe sobre o processo judicial de desapropriação por 
interesse social, para fins de reforma agrária, tendo __ ---o-_ 

PARECER, proferido em Plenário, Relator: Senador Al
fredo Campos. favorável, na forma de Su_bstitutivo que apre
senta. 

-2-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N' 46, DE 1992-COMPLEMENT AR 
(Em regiine de urgência nos termos 

do art. 336, c, do Regimento Interno) 
(Tramitando em conjup.to co~ ~ _ -

Projeto de Lei da Câmara n' 67, de 1992-Complementar) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
o<? 46, de 1992-Complementar. de autoria do Senador Hum
berto Lucena, que dispõe sobre o prm:edimento contraditório 
especial, de rito sumário, para o processo de desapropriação 
por interesse social, para fíns de refonna agrária, de imóvel 
rural que não esteja cumprindo a sua função social. 

-3-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 13, DE 1991-COMPLEMENTAR 

Votação, em turno único, do Projeto de ~i da Câmara 
n' 13, de 1991-Complementar (n' 223/90-Complementar, na 
Casa de origem), que regulamenta o§ 2<? do art. 171 da Consti
tuição Federal, dispondo sobre a edição e o processo legislativo 
das medidas provisórias previstas no art. 62 da Constituição 
Federal, e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n• 49 e 88, de 1991, da Comissão 
- de Constituição, Justiça e Cidadania, 1 ~ Proriimciamen

to: favorável ao Projeto, com as Emendas de n95 1 a 4-CCJ, 
que apresenta; 2• pronunciamento: contrário às Emendas de 
n" 5 a 17, de Plenário. 

-~4-

REQUERlMENTO 
N> 452, DE 1990 

Requerimento n9 452, de 1990, de autoria do Sena~~r 
J utahy Magalhães, solicitando ao Tribunal de Contas da U rua o 
a realização de auditoria sobre atos e contratos celebrados 

pela Administração Pública, junto às empresas Avibrás, En
gexco, Mendes Júnior e outras, que mantiveram negociações 
coro o Ministério da Defesa e o Banco Central do Iraque, 
em reposta ao Requerimento de Informações n9 336, de 1990. 

-5-
REQUERIMENTO 

N> 196, DE 1993 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 1%, de 
1993,-do Senador César Dias, solicitàndo, nos termos do art. 
172, inciso I, do Regimento Interno, a inclusão, em Ordem 
do Dia, do Projeto de Lei do Senado n' 344, de 1991, de 
S!laautoria, que dispõe sobre o uso de propaganda de bebidas 
_alco61icas. 

-6-
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÂO 

N' 23, DE 1991 

Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda 
à Constituição n~' 23, de 1991 (45/91, na Câmara dos Deputa
dos), que dá nov11 redação ao art. 16 da Consti.tuição Federal, 
terido · 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 24, de 1992, da 
- Comissão Temporária. 

O SR. PREsiiiENTE (Humbertoi.:llcena) -Está encer
rada a sessão. 

· (Levanta~se a sessão às 19 horas e 54 minutoS.) 

ATO DA COMJSSÁO DíRETORA 
N• 45, DE 1993 

A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso da sua 
competência regulamentar e regimentãi; iesolve: 

Art. I• A utilização do Auditório Petrónio Portella so
mente será autorizada para atos ou solenidades do S~nad~ 
Federal. 

Parágrafo único. O Primeiro Secr_etário é competente 
para conceder as autorizàções de que ~rata este artigo. 

~ Art. 29 A cessão do Auditório para eventos _c~iversos 
do previsto no ar!., 1 ~ dependerá de ctutorização da Comissão 
Diretora. 

A.rt. 3~> Ficam revogadas as autorizações já concedidas 
para a utilização do AuditóriO Pefr6nío Portella, por ter~iros, 
a partir de I' de agosto de 1993. 

Art. 49 Este Ato entra em vigof na-data de sua publi-
cação. -~ --~ 

Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala da Cl:iinÍssão Diretora; 18- de março de 1993. -

Humberto Lucena - Chagas Rodrigues - Júlio Campos -
Nabor Júnior. · 

(*) ATi:l !)0 !'RESIDENTE N• 157, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe
tência regimental e regulamentar, de conformidade com a . 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n9 2, de 4 de abril de 1973, e tendo 
em vista o· que consta do Processo n9 _002.395/93-2, resolve 
aposentar, voluntariamente, NELSON MATEUS DE OU
VE~, Técnico Legislativo, Classe '".Especial", Padrão V, 
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do Quadro de Pess_oal do Senado Federal, nos termos do 
art. 40, inciso III, alínea c, da ConstituiçãO da República 
Federativa do Brasil, combinado com os arts. 186, inciso III, 
alínea c, e 67, da Lei n<> 8.112, de 1990, e art. 11_, da Resolução 
(SF) n~" 87, de 1989, com proventos proporcionais ao tempo 
de serviço, ob~ervado o disposto no art. 37, inciso XI, da 
Constituição Federal. 

Senado Federal, 3 de_ março de 1993. - Seriador Hum
berto Lucena, Presidente._ 

- (•) Republicado por haver saído COf!i incorreção no DCN (Seçáo H) de 5-3-93. 

ATO DO PRESIDENTE N• 225, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal. no uso de suas atribui~ 
ções, em conformidade com a delegação de competência que 
llie- for--outorgada pelo Ato da ComisSão- Diretora n9 2, de 
1973, resolve: 

Art. 1• Revogar o Ato do PresidenteJl' 46, de 17 de 
fevereiro de 1992. - -

Art. 29 Este Ato entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 
Senado Federal, 23 de março de 1993. ~Senador Hum

berto Lucena, Presidente. 
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ANO XLVIII- N•49 SEXTA-FEIRA, 26 DE MARÇO DE 1993 ·- BRASÍLIA - DF 

r------LONGRESSO NACIONAL----t--
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presidente do Senado Federal, 

_nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o-seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 4, DE 1993 
Aprova o texto do Acordo Constitotivo do Instituto Interamericano para Pesquisa 

em Mudanças Globais, firmad() em Montevidén, em 13 de maio de 1992. 
O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1' É aprovado o texto do Acordo Constitutivo do -Instituto Interamericano para Pesquisa em 
Mudanças Globais, firmado em Montevidéu, em 13 de maio de 1992. 

Parágrafo único. Estão sujeitos ã aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar 
em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art. 
49, inciso I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimÓnio nacional. 

Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado_Federal, 24 de março de 1993._~Senador Humberto Lucena, Presidente. 

ACORDO CONS'ITfUTIVO lJO INSTITUTO INTERAMERICANO PARA PESQUISA 
EM MUDANÇAS GWBAIS 

A!J Partos, 

RECONIIECEN!JO que os proc:e.sos e ddos qu!mleos, biológicos e lfslcos de 
lonto prazo do si!;tcma tcncstre vêm sendo: submetidos • alterações eontÚJwas, cuja origem 
~ tanto natural quanto antropog~nica, conh~idas como mudanças ~:,Iobais; 

PREOCUPADAS com o f•fo de que os conhecimentos clentfncos do siU.cma 
terrestre, bcan como a compn::en.....So comum dos ercltos ambienlais, ec:onftmicos e sociaio; 
sobre o deotenTol•imenlo, causados por talo~ aHen.çBcs, slo Incompletos; 

CIENTFS de que as mudanças l:lobais poderio afelar recursos rilals para a 
condiçio da raça ltumana e de outras ospécios; 
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w.NOEL VILELA OE MAOALHÁES 
Diretor..OetaJ do Saa4o Pedu&l 

, AGACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor F..c.avo 
CARLOS HOMERO VIEIRA SINA 
Diretor AdaiaillntiVO 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) Março de 1993 

EXPEDIENTE 
CI!N'I'KO ORAI'ICD DO SI!HADO PI!DI!RAL 

DIA!Uo DO CDNOu.> NACIONAL 

Lt; IZ CARLOS BAS!'OS 
DiniOtlM•Inll 

Sell•tral ······-···-· .. -···--.. ····--· .. ···-·-.. --·-·---·-- CzS 7Q.OQOJJ) 

~LOR!All AUOUSI'O CDIJTINHO MADRUGA 
DiretarAdjuiO 

CONSIDERANDO que os responsbels pela respectiYa pob1ka caream de 
lnl..,çllcs precls:u e de ~lses sólidas sobre as eaus:u e os Impactos fisicos, soc:ials, 
econ6mlc:os e ecoi6J:kos aearfttados por mudanças &)obals; 

I'RFJ)CUPADAS com o rato de que a pesquisa sobre quest&s relatl .. s a 
mudanças clobals necessita de coopenaçllo entre Institutos de pesquisa, entre Estados e entre 
as dinrsas p2rtes do continente americano, e com procramas de pcsquis:l em mudanças 
~lobai'!i ft'Cionais e intemacionad1 

CONVENCIDAS de que os eslerços nacionais e &Jnbals para a soluçllo dessas 
ques!Ges d<Yem ser suplementadns pela cooperaçlo ftl:lonal entre Estados; e 

RECORDANDO que, com ri<las a fomentar tal cooperaçio ftl:lonal, roi 
lançada pela comunidade cientlr..,. das Américas, durante a Comeri!ocia da Casa BrariCll 
sobre Pe;qui"" Cientfl"oca e Econ&n"oca em Mudanças Globais, realizada em 1990, a ldéb 
de se criar um Instituto lnleramericano para Pesquisa em Mudanças Globais; 

ACORDARAM o seguinte: 

Artigo I 
F.stabeleclmento do Instituto 

Pelo presente Acordo, as l'llrtes estabelecem o Instituto lnteramer"ocano para 
Pesquisa em Mudanças Globais, sob a ronna de uma rede ftl:lonal de lnstituiçllcs de 
pesquisa, que eooperam entre si, dora .. nlt denominado "Instituto•. 

Artigo IJ 
ObjetiYos 

O Instituto orientar-se-6 pelos prlncfpiM da ucelencla cientll'lea, da 
cooperaçllo lntemaclonal, bem como do amplo e aberto lnterdmblo de dadM clentftlcM 
sobre mudanças &)obais. N...,. contesto, serlo os SCJ:Uinles os objdiYM do Imtltulo: 

a) promonr a eooperaçllo ftl:lonal para a pesquisa lnterdlscipthlar sabre aspeeiM 
de mudanças &)obals relaliYM b c~nclas da terra, dos mares, da atmosfera, do melo 
UDbleote e b cleDclas Sociais, com especial atençllo aos lmpactM sobre "" 
ecossistemas t a blodlnrsldade, aM Impactos s6cle>«on6mlcos, e b tecnolo&las e 
aspectos econflmlcos Yinculados • atenuaçllo dM problemas decorrentes de mudanças 
&lobais e • adapbçllo aM mesmos; 

... -·-~---·---
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~ b) realiur ou seleclonar, para patrodnlo, programas e projetas clenUficos com baS~ 
em sua relevAncla reg,ion'al e nlEritO _científicO~ confonne detenninado por avaliaçlo 
cienUfica; · · ·- · · · -

c) realiZar, em eséala regional, pesquisa que.~Ao possa ser realizada por um país ou 
lnstllulçlo Individualmente, e dedicar-se a questlles clentfficas de lmportAncla 
ngional; · 

d) aperfeiçoar a capacidade clentmca e técnica, bem como a lnfra-estrntun de 
pesquisa dos Estados da regllo, mediante a ldeniiOcaçlo e a promoçlo do 
desenvolvimento de lnsljalaçlles aproprl!l~ l bnplemenlaçlo do cerenclamento de 
dados, assbn como pela formaçAo tknlca e cleniiOca de profissionais; 

e) foinéutar à padronlzaçlo, colela, análise e lnterdmblo de dados eleniiOcos 
relevantes para mudanç.p zlobals; 

O. melhorar a difusAo junto ao público, ~m· como propo;.tlonar aos G~v;,;os· 
informaçlles clentmcas com •istas ao desenvolvbnento de politicas púbUcas relevantos 

' p·~ ~.ud:anças clobals; . 

g) fomentar a cooperaçlo entre as dlversàs lristltulçlles de pesquisa da rezllo; e 

hl. fo!"enlar a rooperaçlo ClllU l1!$tlh,dçlles de pesquisa de outras regllles.. 

.. Artlg~ III 
Agenda Clentffica 

·Em conformld!ade com os citados objetlvos, o Instituto dlsponl de uma agenda 
cientifica dlnAmlca, que rentta um equlllbrlo apropriado entre zonas bloceocniOcas de 
bnporiAnda cleniiOca; uma lntegraçlo da pesquisa clentlnca, econ6mlca e sodol6clca; 'e 
a&enda c:tenUr:iC:.& concentrar-se-' em quest~ d!!'!)nteresse rec;lon.l,a,~rem detennlnadas 

·,pela Confmncla das Parle!!, lUIS t,rmos, elos Adl&os V, VI, VU e VW do prosente Acordo. 
·A •&•nda clentffica Inicial lnclulnl: 

a) estudo de ecossistemas tropicais e de elcÍos bloceoqurml.;,$; 

b) estudo dos bnpados das mudanças clini4tieas sobre a blodiYersldade; 

c) estudo da Osc:llaçlo Sul "EI Nino• e da variabilidade clbnátlca lnteranual; 
'. . . . ' . 

d)· estudo das lnleraç&S oeelnieUiatmOsrfrleaslterrestres nas Amfrlcas 
lntertrople~~ls; 

e) estudos comparativos dos processos Mdtitcos, costeiroS e de estu4rlos nas ~ 
temperadas; · . ' ' · -

O estudos comparativos dos ecossistemas terrestres temperados; 

z) processos ~ alias latltudos. 

Arli&,o IV 
drclos 

Serlo os seculntes os ~relas do Instituto: 

a) Conrerfncla das Partos; 

b) Conselho Executivo; 
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c:) Comit~ CleoUnco Consultivo; 

d) Dl..etorla. 

Artl&o V 
Confer!ncla das Partes 

Março de 1993 

I. 
Instituto. 

A Confer!ncla das Partes senl o principal 6r&Jio ,...ponsllvel pela politica do 

2. 

3. 

4. 

Todas as Partes seri9 'niemliros :o~a Confe~ncla das Partos. 

A Confer!nela das Partos ftunlr-se-~ pelo Ínonos mna Óez por ano. 

A Confer!ntla das Partos tenl as SO&Dintos runçlles: 

a) examinar e adotar medidas para ostabeleeer, ftvlsar e atualbar as polltlw e 
procedimentos do Ilistltuto, bem como avaliar seu trabalho e a reallzaçlo dos seus, 
objetlvos; 

b) proc:eder 1t revlsllo jlérlddlca é~· ~~~....-v~çÀo da acenda cientÍfica do Instituto, com 
base nas recomendaçlles do Çomil~ Clentl~co Consultivo e examinar e aprovar o 
plano de lonco prazo, bem como o procrama e orçamento anuais, lefRndo em conta: 

I) prOcessos ou questlles que ~am sln&Diares 1t recllo e sua sl&nlfk:lnela em 
escala ctobal; ' 

ii) fortaleebnento da pesquisa na ftJ:IIo e a melhor forma de utlllz4-la como 
contrlbulçlo ao. esforço mu~dlal para o eniO!ldbnenlo das mudanças zlobals; 

III) a neeossldade de lntevar a pesquisa sobre questlles, clobals alrav& da 
c:oopençlo entre lnsJ.Ittitos ;J~ ~~tsa, eOtre Estados, e entre as dtrerentes 
partes do continente americano, bem éoiftO eôni Pi-oiramas de pesquisa sobre 
mudanças clobals de lmbllo ft&lonal e laternatlonal; 

c) examinar e aprovar as poUtlcas financeiras, o orçamento anual, bem corno os 
relatórios. financeiros do Instituto, apnsenlados pelo J)lretor; 

d) elecer os membros do Conselho Exeeutlvo e do Comlt~ Cientifico Consultivo, bem 
como o Dtretor; 

e) considerar e aprovar as Roeras de ProtedbRenlo do Conselho.Exeeutlvo; 

O determinar o local para reunllles anuais, ordlwlrlas e extra-ordlllllrlas, na base de 
rodlzlo entre as Partos; 

cl expedir, por lntermfdlo do Difttor, convites para assotlaçllo ao Instituto, nos 
lermos do Artlco XI do presente Acordo; · 

b) autorizar o Dlrelor a celebrar Acordos de Assotlaçlo tom associados atellos; 

I) deeldlr sobre o dosen•obbnento, desicnaçlo o loeallzaçlo de Centros de Pesquisa 
do Instituto, nos termos do Artlco IX! 

j) deeldlr sobre a sede da Dlretorla; 

k) estabeleeor comltes l.ll.lm!:, caso --'rio; 

I) apro .. r emeadas ao prosente Acordo, nos termos do Artl&o XV, Seçlo 3; e 
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m) desempenhar quaisquer ouln.s funçiJes consideradas necess4rtas para a reaUzaçll, 
dos objetlvos do Instituto. 

Artlco VI 
Conselho Ex .. uuvo 

O Conselho Ex .. uuvo se.-. o 6rclo executivo do Instituto. 

2. O Conselho Ex .. utlvo senl composto por at~ nove membros, a serem eleitos 
pelo Conrelinclldu l'llrtes para mandotos de dois anos, lnand<He em conta a necessidade 
de representaçlo ceo&.-.llca equilibrado. 

3. O Conselho Ex .. utlvo reunlr-se-d pelo menos duas vezes por ano, bostando 
sempre orcanlzar tais reunllies em locais diferentes dentre as l'llrtes. 

4. 

'· 

O Conselho Ex .. utlvo te.-. as seculntes funçlles : 

a) formular recomendaçlies concernentes b políticas do Instituto, a serem 
apresentados l Confelincl• das l'llrtes e por esta apro•adas; 

b) assecurar-se de que o Dlretor de cumprimento b políticas aduladas pela 
Confelincla das l'llrtes; 

c) •presentar recomendoçlles l Confe!incla du l'llrtes referentes aos planos d~ 
lonzo prazo e ao pror;rama e orçamento anuais; 

d) apresentor recomendoçlles l Confelincla das l'llrtes referentes l polftlca 
financeira do Instituto, conforme proposta do Dlrelor; 

e) deslr;nar auditor externo e revl5ar a auditoria externa anual dos relat6rlos 
financeiros ap_resenlados anualmente pelo Dlretor • conrelincla das Partes; 

I) apresentar r..omendaçlies l Confelincla das l'llrtes referentes b emendas b 
recras de procedbnenlo do Conselho Ex .. ullvo; 

&l proP!Jr l Confelincla das l'llrtes a deslcnaçAo estabel .. bnenlo de Centros de 
Pesquisa do Instituto; e 

h) desempenhar quaisquer outras funçlies que lhe forem confiadas pela 
Confelincla d;ls l'llrtes. 

Ártico vn 
.::omlt~ Cientifico Consultivo 

O Comlte Clentmco Consultivo senl o prlnclpal11r&Ao de assessoria cientifica 
do Instituto. 

2. O Comlt& Cientifico Consulllvo se.-. composto por dez membros, a serem 
eleitos pela Confer&ncla du l'llrtes, em canlter pessoal, com mandolo de tres anos, 
renov,vel apenas uma nz. A Conf~ncla das Partes eler;e.-. seis membros do Comlle 
Cientifico Consulll•ocom base em lndiC!'ÇIIes.apresentadas pelas Partes; 1m membros com 
base em lndlcaçlles apresentadas pelo pr6prlo Comi!& Cientmco Coasulll•o;e um membro 
com base em lndlcaçlles apresentadas pelos Associados do Instituto. Os referidos membros 
serlo clentlstu de renome Internacional por RD conbeclmento nas •reu de Interesse para 
os objetlvos do Instituto, de modo a user;urar ampla representaçlo sub-reclonal, reclonol 
e mundial, bem como represenlaçlo de ampla cama de disciplinas rel .. anles para a 
pesquisa em mudanças &lobals. 
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3- O Comitê Cientlllc:o Consultl•o reunir-se-' com a rreqüêncla que roi' 
nec:essllirla, e pelo menos uma l'ez por ano. 

4. 

I. 

z. 

3. 

O Comitê Clentfllc:o Consultivo tml as squlntes runçlles: 

o) ap.....,ntar rocomendaçlies ~ Conrerêncla das Partos rererentes l Acenda 
Cientrnca, aos planos de longo prazo e ao procrama anual do Instituto; 

b) diri&lr o sistema de avollaçlo ~ do lasübda, COIII ~lsbs a --curar 
atra•& se ..,.. Roeras de l'mcrdÍIMnto qne ,.. membnJS do COII1iU Clentlroco 
Consulll•o nlo participem, a titulo lndi•idnal, da ••aliaçlo de quaisquer propostas 
que tenham estes apresentado; 

c) adolar suas pn!prlas repu de proc:edlmento; 

d) criar VUPQI de peritos para questl!es especlllcas; 

e) aoaliar ,.. resuHadGI clentlriCos obtidos pelo lastitnto; e 

I) desempenhar quaisquer outras runçlles qne lhos ~enbam a ser conlladas pela 
Conrerência das Partes; 

- Arti&o VIII 
' Dirdorla 

A DlreCorla .... o plinclpal tlrzlo admlnlslralloo do lllstltolo. 

A DlretOf'la .... com pasta pelo Dlretor e por _. admlnlstratl~o awdllar. 

O Diretor ..... o func:lc>~Wiio exeeutl•o IIIÚbno do Instituto. 

4. O Diretor ..,.. eleito por maioria de dois lerçGI da Conferência das Partes, 
deolre eudida!GIIndk:ad011 pelas Parles, cam maodalo de trêa anos, seado reeJe&lnl para 
um 6uko Dwulato suplelllleutar. 

5. O Dlretor led as _.mies fDDÇIIes: 

a) elaborar e a...-.r l CoDrerência das l'uUs, por IDiennEdlo do Caasolho 
Execull•o, as propostas de piaDo a Jonco pruo, de polftka llnaDcelra, - como o 
orçmncoto e procrama IUIUÜJ do Instltnto, IDclasift a alocaçlo de fti'IJa, COIII 

IIJusle uwol, para a DlreCorla e 011 CcolnJS de Peoqulsa do Instituto; 

b) lmplelllleutar a poJftka fllllluxdra, - camo o orçmncoto e po op ... ,. IUIU&Is, 
aprondGI pela Conferência das Partes; IIWiler, para tal r ... , cODtabWdade 
_....mada de lod• ,.. crêdltGI e d&ltGI do lnstltnto; e llllerar ..........,. para 
a de•lda admlnlstraçlo do lllstltoto; 

c) llseallsar as opetaç&s dl6rias do JII'O&lama do lnstltnto, - camo a 
lmplemeDtaçlo das politicas apro•aclas pela Conferfada das l'uUs, - COIISOIIiDda 
com as diretrizos lrulicadas pelo Coaselbo Execatl•o, e cooperar """' este .,.... 
....Udo; 

d) aerolr como 8ecfttarla para a Conferfada das l'uUs, para o Coaselbo Execuu .. , 
- - para a Comitê Clentlllco Caosultl~a e, - .-Jçlo, participar .1:1 
l!IIkl!l das reual&s dGI tlrzl• do 'Instituto; 

e) pnmonr e npt'fSellbr o 1nst1tnto; 

o lraBnltlr • Conferfada das Partes quaisquer orendmeDI ... de sediar CcotnJS de 
Pooqulsa do lnstltDto, COIII base aa pni(IOSias a~adas -~amos do Artl.,. nr • 

Mar~del993 
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I) expedir convites de ossoclaçlo a .•• aos As>oclados do Iustliuto) aprondos pela 
ConferfncJa das Partes, e celebrar com Cllda usoclado que aceitar um Ac:ordo de 
As11ocla~lo; 

h) apresentar anualmente, l Conferfncla das Partes, atrads do Conselho Executl•o, 
relatório financeiro •erlfiado por auditoria; e 

I) desempenhar quaisquer oulru runçlles que lhe •enham a ser confiadas pela 
Conrerfncla das Partes ou. pelo Conselho Executl•o. 

6. Senl ndado ao Dlretor ser residente pennanente ou cldadlo da Parte onde 
est~a sediada a Dlretoria. 

Artlco IX 
Centros de Pesquisa do lustltuto 

1. Os Centros de Pesquisa do lustltuto serlo desen•ol•ldos e deslpados pela 
Conrerfncla das Partes, tio somente com base em propostas apresentadas pelas Partes que 
se Interessarem em acolher tais Centros em seus territórios nacionais. 

2. Cada Centro de Pesquisa do Instituto de .. nl ler compromisso de lonco pruo 
com um procrama de pesquisa dentro dos objetl•os do Instituto, pelo qualsenl respons4•el 
perante o lustltuto. Cada Centro de Pesquisa dennl apresentar l Conferfncla das Partes 
seus planos de lonco prazo, bem como seus procramas e orçalllt!nlos anuais, pari a 
apronçlo deata, com base no ...... oramento d«t'Comlte ClentUlco ConsultiYo, bem como 
nas necessidades do lustltuto de lntecrar os planos e procramas de todos os Centros. 

3. 
fUDÇIIor. 

Aos Centros de Pesquisa do Iustltuto lncumblrlo, lntcr alia, as aeplnles 

a) realizare apoiar pesqu&olntenllsdpllnar om -danças cJaba1s. -·ao imblto 
lalmlo qnaato edemo; 

b) coldar dados e roma~~ar amplo, aberto e elldeate lnterdmblo de dados e 
tnrormaçlles entre o lastltnta e as Partes; 

c) rarta~ecer a capacidade e olnfra tatiutma de bostlbdçlles """""""q 

d) criar ca~dade ft&lona1 e pl'lllllOftll" trel""mmio oftiiÇIUio em campos 
............ para llllldaJicu &lobà; 

e) putldpar, Cl pllldo, aln•& dos respodl•• Dlrr.tafts, das ftiUIIlles das 
Conferfnclas das Parles, do C_.,o E&ecutl•o e do CGIIIIIe CJeoti1lco c-m .. ; 
e 

4. Ao decidir sobro o delell•ol•lmeato • dnf&n~• de .w-tnado Ceatro * 
l"6qaaso do_laotltuto, • Conferfaclo dai Parles deftnllmor ... Cllllla: 

a) o --"'ade de obter -pia eobertua de todlll as •IHedlles 
b~ dellaldas do coatlaade _._,, 

b) o .., MJe de eoasolldar - nele rocfona1 de compoaeotls de pesqu&o qae 
., ca "e-di•.._ 11nu do .o\pDda Clellllllc:a do....-., 



2718 Sexta-feira 2G DiáRIO J?O CONGRESSO _NAÇIONAL (Seção II) . . 

c) a radlidade de acesso ao local para cientistas e tknicos l'lsitantes; 

d) a disponibilidade de apoio logrstlco, Inclusive, 1nter IIII, senlços de correio, de 
tclccomuak:açiles e de alojamento; 

e) o compro't'ado lnteres:se, por parte de clendstas e de Goftmos, em rralb::ar 
pesquisa sobre mudanças z:lobais, bem como ent coopenr com. as dentaB instituições; 

O a aisiJ!nda de lnstituiç>lo oa núcleo dealllico no local, atlumeate dedic:ado, de 
ronDillntcgnl ou substantiva,. pesquisa .... mudanças &Jobais; 

1:) a perspcctl•a de penl1lllll!acia, a lon:o prazo, de lotcftsse e apoio aos objdlvos 
de pesquisa do Instituto; 

h) a capacidade de eontribulr com recursos ao coJIIuoto do Instituto, mediante, mm: 
alia, u úels de especialidade, de capacibçlo e loca!izaçlo; 

I) as condições orerecldas pelas Putos propouenl<s eom ftl.açio l transrerfncia 
liberta e encaz de rundos vlncul.ados ao Instituto, l racillcl.ade de entracl.a e saída do 
&bdo, tanto de pessoal como de materiais, que ~am allequadamente 
n:conheddos como sendo associados com os trabalhos do IDstituto; e 

j) a possibiUcl.ade de aasso à bases de cl.ados IIC""Pdas e proxlmicl.ade a 
Instituições de Posquisa <Speciallzadas em IISSUntos ftl.aclonados a mucJanças 
&Jobais e • roimaçlo para a pesquisa. 

ArtlJ:oX 
lnstituiçl!es de Posquisa Afiliadas 

1. A Jnstitulçlo que apresentar proposta de projdo espedlko de pesquisa, por 
lotcnnfdlo c1.a Parte apropriada, poderi ser deslpacl.a pela Conferencia das Putos como 
sendo anliacl.a ao Instituto enquanto durar o projdo. A Commucia das l'art<S 
rundamenlanl. sua decislo levando em conta o exame da proposla, consideradas as 
recomendações do Comi!! Cienlirlco Consuitlvo sobre o m&ito eleutlr~eo do projeto 
proposto e sua ftiev4Dc:la para os objetlvM do Instituto. 

2. N1 Jnstiluiçl!es de P<Squisa afiliadas saio oespondnls perante o Instituto 
pela parte de seu tnbalbo patrocinada por este. 

Arti&o XI 
Associados do Instituto 

I. A Confmacla das Putos poderi con•idar outros Eslados, que aAo ~am da 
re&ilo, u.lm como orpnl:zaçl!es lntOI'-COYernameDtais rqioaals OU Internacionais, emprts115 
industriais e outru orcanizaçl!es nlc>-covemamentals e do setO.. privado, lt1tcft:ssadas em 
colabonr com a q,eada dentir.c::a e atiYidacles pre1'Estu ao procrama do Instituto, a se 
tornarem associados deste. 

2. Os Associados pododo partielpar da ftUallo da Confmndu das Putos na 
condl(h de ..a-nador<s. 

3. Os As.oclados &ozarlo do direito de Indicar, colellvameate, um membro do 
COIIIit! Cleotlfko CoRSUJtiYo, com base em p...-limeulo a aer por eles acordado. 

4. Cada As.oclado dcnri cdebnr com o lmtltuto, atraYEs do Dlrdor, Acordo 
de Assoc:laçlo, que de••"' ospecir~Car a úca ou úeas da a&encl.a denllr~Ca a serem apoiadas 
pelo Associado, IICm como as mocl.allcl.adet do rercrido apoio. 

Março de-1995 
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Artigo XU 
Jurlsdlçlo Nadonal 
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Toda e qualquer pesquisa empreendida, administrada ou patrocinada pelo 
Ins1ltuto realizar-se-4 em conronnidade com as leis das Partes em seus respectivos 
territórios sob jurlsdiçlo nacional, nlo podendo tal pesquisa ser realizada contrariamente 
à vontade de Umll Parte em sua llrea de jurlsdlçlo nacional. 

Artigo XIII 
Dlsposiçlles Flnancelras 

I. Um orçamento de despesas operadon~ls do Instituto, o qual conslstlnl dos 
venchnentos da Dlretorla e do apoio b4sico à Diretorla, ao Comlt~ Clentm~o Consultivo e 
ao ConseUto Executivo. senl mantldo por contribuições •olunt.d.rias estabelecidas anuabuente 
pelas Partes para um perlodo de três anos, em consonAncla com os Interesses das Partes. 
Tais contrlbuiçlles serlo feitas em múltiplos de cinco mil dólares norte-americanos. O 
orçamento anual seri adotado mediante consenso das Partes. As Parles reconhecem que 
contribulç~ regulares para o orçamento operacional slo essenciais para o êxito do 
Instlluto, e quetnls contribuiçlles deverlo levàr em conta os rKursos de pesquisa das Partes 
contribuintes. 

2. Todos os programas de pesquisa de maior porte e projetos espeelrtcos a serem 
patrocinados pelo Instituto deYOrlo ser nnanciados por contribuiçlles nnanceiras 
voluntárias, orerecldas pelas Partes e pelos associados do Instituto, ou doadas por outros 
Estados de fora da regilo, por organlzaçlles ioter-governamentals regionais ou 
internacionais, e empresas industriais e outras Ol"&anlzaç~ nl~aovernamentals e prlvadu 
Interessadas em colaborar com a agenda clentrnca e atlvldadt! previstas no programa do 
Instituto. 

3. O Conselho Executivo, com a colaboraçlo do Dlretor, proponlk Conrertncla 
das Partes, para a aprovaçrlo desta, o est.abelecbnento de um fundo de dotaçlo, cuja 
finalidade seri c.erar rendimentos com base em juros, bem como opç&:s visando ll. 
arrecadaçlo de recursos através de outros mecanismos. 

Artigo XIV 
Privll~gios, Imunidades e outras DlsposlçOes 

I. A Parle que acolher a Sede da Dlretoria concederá ao Dlretor e aos 
runclon4rios administrativos da Dlretorla nlo nacionais, privilégios • Imunidades 
compatlvels com os privilégios e Imunidades usualmente acordados lls organlzaçGes 
governamentais Internacionais, de fonna a proporcionar ao Dlretor e seus auxiliares 
condições apropriadas ao adequado desempenho de suas funçiSes. 

2. A Parte que acolher a sede da Diretorla devenl celebrar com o Instituto 
Acordo de Sede apropriado k concesslo dos citados privilégios e Imunidades, consideradas 
as nonnas do Direito Internacional. 

3. Cada Parte facllitanl, na medida do possível, e nos tennos da leglslaçlo e 
regulamentaçlo oaclonals em vigor, a entrada e sarda de seu territ6rlo nacional de pessoal 
devidamente credençlado como associado ao trabalho do Instituto, assim como de materiais 
e equipamento relacionados com as atlvldades a serem implementadas nos tennos do 
presente Acordo. 

Artigo XV 
Cblusulas Finais 

J. O Presente Acordo pennanecenl aberto para assinatura na República Oriental 
do Uruguai por todos os Estados indcpenden\<5 do continente americano, de 13 de maio de 
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19!12 a 12 de maio de 1993. Tal• t:stados sedo considerados eomo l'uús Fundadon.•. 
Posterionnente, o Presente Acordo esta"' aberto l •deslo peiGS demais F.stados 
lndc!pendentes do eontlnente americano junto •o Deposltúi.o. 

2. O l'n!senle Aeonlo entl"'ll'i om •l&or ses.enta dias após a data om que seis 
Estados Independentes do eontlnente americano tenham notll",..do o deposi~o. por •la 
diplom4tlc:a, sobre O cumprimonlo das ronnalldacks l<pls pr .. lstiiS DOS rospcd!YOS pafses. 

3. M omendas apro .. das por •otaçlo de dois lal;os da Conredncla das Pal1es 
entnrlo om •l&or 5e!""Ria dias depois da data om que dois 1a1;os das Pal1es lenham 
notirlc:ado o Depnslt.úio, por Yla dlplom4tlc:a, sobre o cumprimento das ronnaUdades lepls 
pre•lstiiS om seus respcetivos pafses. 

4. Qualquerl'ute poderi. denunetar o presente Acordo mediante notlllcaçlo por 
escrito ao DepooiUrlo, por •la dlplom4tlol, eom seis m...,. de ~nela l data .retl .. 
da denúncia, sem p~u!zo do cumprimento ~ obr(&açlles pendentes relacionadas aos 
projd01 om andamento. 

5. A Secretaria Geral da Orpnlzoçlo dOI Estados Americ:anoo seri o 
Depool~o do presente Acordo. 

'· O presente Acordo seri reclstrado pelo Deposlt.úio junto l Secretaria Geral 
das Naçlles Unidas. 

Feito em Monte•ldéu, Repúbllol Oriental do Urucnal, a01 13 de maio de 
19!12, om quatro orl&lnais l&ualmente autéutlc01, n01 Idiomas Eopanhol, Frands, lncl& e 
Portup~. 

Pela Repúbllol Ar&entlna 

r.la Repúlillca da Bolr.ta 

Pela República Federall•a do Brasil 

Pela Repúblka do Chile 

'~ 
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P,la República da Casta Ri<a 

!'tola República Dominkana 

Peloo &bdM Unidoo da ~rica 

Peloo &lados Unidos Maic:anos 

!'tola Repúbli<a do P,rú 
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.-------SENADO FEDERAL----___, 
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 N• 22, DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Concórdia, em Santa Catarina, a realizar operação 
de crédito no valor de Cr$3.446. 700.000,00 junto ao Banco de Desenvolvimento do Estado 
de Santa Catarina S/ A - BADESC. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Concórdia, no Estado de Santa Catarina, nos termos da Resolução · 

n• 36, de 1992, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito junto ao Banco de Desenvol
vimento do Estado de Santa Catarina S/A ~ BADESC, através da linha de crédito BIRD/PROURB, 
no valor de Cr$3.446.700.000,00 (três bilhões, quatrocentos e quarenta e seis milhões e setecentos mil 
cruzeiros), atualizado pela Taxa Referencial de juros- TR. 

Parágrafo único. O empréstimo referido no caput deste artigo destina-se a obras de infra-estrutura 
urbana DO Município de Concórdia -se, no âmbito do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Urbano 
dos Municípios de Pequeno Porte do Estado de Santa Catarina- PROURB. 

Art. 2• As condições financeiras básicas da operação de crédito são as seguintes: 
a) valor: Cr$3.446.700.000,00, corrigidos monetariamente pela variação da Taxa Referencial- TR; 
b) prazo para desembolso dos recursos: doze meses; 
c) juros: 10,50% a.a.; bxa de administração: 1,50% a.a; 
d) índice de correção monetária: variação da TR; 
e) destinação dos recursos: obras de Infra-estrutura urbana; 
I) condições de pagamento: 
-do principal: em noventa e seis parcelas mensais, vencendo a primeira doze meses após a primeira 

liberação; · · 
-dos juros: em parcelas mensais; 
g) autorização legislativa: Lei n' 2.619, de 19 de junho de 1992. .. 
Art. 3• o prazo máximo para o·- exercício da presente autorização é de duzentos e setenta dias, 

a contar de sua publicação. 
Art. 4' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 24 de março de 1993. -Senador Humberto Lucena, Presidente. 

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 N• 23, DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Curitiba - PR, a contratar operação de crédito 
no valór de até US$30,000,000.00 (trinta milhões de dólares norte-americanos), como subto
madora de parcela de empréstimo externo contratado pelo Estado do Paraná junto ao 
Banco Internacional para Reconstração e Desenvolvimento - BlRD. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1' . É a Prefeitura Municipal de Curitiba - PR, autorizada a contratar operação de crédito 

no valor de até US$30,000,000.00 (trinta milhões de dólares norte-americanos), como subtomadora de 
parcela de empréstimo elderno·contratado pelo Estado do Paraná junto ao Banco Internacional para Recons
trução e Desenvolvimento .,--- BIRD. 

§ 1• A operação de crédito referida no caput deste artigo será celebrada com o Governo do Estado 
do Paraná, através do Banco do Estado' do Paraná S.A . ..:::... BANESTADO. 

§ 2• Os recursos advindos da operação--de crédito referida no caput deste artigo destinam-se ao 
financiamento de projetos de interesse do Município de Curitiba, nos termos do Programa de Saneamento 
Ambiental da Região Metropolitana de Curitiba -Bacia do Alto lguaçu - PROSAM. 
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Art. 2• As condições financeiras básicas da operação de crédito são as segilintés: 
a) valor pretendido: Cr$371.625.000.000,00, equivalente a US$30-,000,000.00 em 31-12-92; 
b) prazo para desembolso dos recursos: até 30-9-97; 
c) juros variáveis: qualified borrowings, cotados no semestre precedente; 
d) juros fixos anuais acima da qualified borrowings: 0,5% a.a.; 
e) comissão de repasse: 0,20% a.a~, sobre os valores-efetivamente desembolsados; 
I) comissão de compromisso: 0,75% a. a., sobre o montante não desembolsado, contado a partir de 

60 dias após a data de assinatura do contrato-com o BIRD; 
g) garantia: ICMS e/ou IPV A; _ _ _ 
h) destinação dos recursos: participaçãO no Programa de Saneamento Ambiental da Região Metropo

litana de Curitiba- PROSAM; 
i) condições de pagamento: 
-do principal: em 20 parcelas semestrais, vencenclo a primeira em 15 de fevereiro de 1998 e a última 

em 15 de agosto de 2007; 
-dos juros e comissões: em 15-2 e 15-8 de cada ano, vencendo a primeira em 15 de fevereiro de 

1993. 
Art. 3• A autorizaÇão concedida por esta resolução deverá ser exercida num prazo de duzentos 

e setenta dias, contados da data de sua publicação. 
Art. 4• Esta, resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 24 de março de 1993. -Senador Humberto Lucena, Presidente. 

SUMÁRIO 

1993 
1- ATA DA 4& SESSÃO, EM 25 DE MARÇO DE 

1.1-ABERTURA 
1.2-EXPEDIENfE 

1.2.1 - Oficios do 1• Secretário da Câmara dos Depu· 
tados 

- N~> 75/93, comunicando a rejeição das Emendas n!ll 
1 a 3, e aprovação da de n'? 4, apresentadas pelo Senado 
ao Projeto de Lei da Câmara n' 157, de 1992 (n' 3.423/92, 
na Casa de origem), que dispõe sobre a organização e 
o funcionamento do Conselho Monetário Nacional. 

-N9 77/93, comunicando o arquivamento do Projeto 
de Lei do Senado n• 67, de 1989 (o• 4.568/89, naquela 
Casa), de autoria do Senador Itamar Franco, que dispõe 
sobre o envio regular de infonnações a respeitO da evolução 
política externa. 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos 
seguintes projetas: · · · 

-Projeto de Lei da _Câmara n' 32, de 1993-Comple
mentar (nq 147/93-Complementar, na Casa- de Origem), 
que estabelece nonnas sobre a fixação de coeficientes no 
Fundo de Participação dos Municípios e dá outras provi
dências. 

-Projeto de Lei da Câmara o• 33, de 1993 (n' 
3.620/93, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente 
da República, que prorroga' os prazos previstos no art. 
1• da Lei o• 8.191, de 11 de junho de 1991, e .no art. 
46 da Lei n' 8.383, de 30 de dezembro de 1991, que insti
tuem isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados 
- IPI,' e depreciação aoelerada para máquinas e equipa' 
mentos, respectivamente, e dá outras providências. 

1.2.2- Leitura de projeto 
-Projeto de Lei do Senado n<:> 39, de 1993, de autoria 

do Senador Gilberto Miranda, que dispóe sobre inCentivoS 
fiscais para a "área ae saúde. 

1.2.3 - Requerimento 
- N9 278, de 1993, de autoria da Senadora Júnia Mari-: 

se, solicitando seja considerado como licença, de trata
mento de saúde, o período de 15 a 19 do corrente. Apro
vado. 

-,-N•279, de 1993,de autoria do SenadorDarcyRibei
ro, solicitando que sej3m considerados como li~nça autori
zada os dias 1•, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 15, 16, 17, 19 e 22 do 
corrente. Aprovado. 

----=- N~> 280/93, de autoria do Senador Ney Maranhão, 
solicitando, ao Mini$tró-Chefe da Casa Civil da PreSidência 
da República, as informações que menciona. 

1.2.4- Comuoicações da PresldêD<ia. 
- Reoebimento do Ofício n' 76/93, do Primeiro Secre

tário da Câmara dos Deputados, comunicando ter ;;ido 
constatada inexatidão material nos autógrafos, encaminha
dos por aquela Casa, referentes ao Substitutivo da Câmara 
ao Projeto de Lei do Senado n• 228, de 1981 (o• 6.553/85, 
naquela Casa), de autoria do Senador Gastão Müller, que 
·autoriza o Ministério da Educação e Desporto a disciplinar 
a obrigatoriedade de reprodução, pelas editoras de todo 
o País, em regime de proporcionalidade, de obras em carac
teres Braille, e a permitir a reprodução, sem finalidade 
lucrativa, de obras já divulgadas, para uso exclusivo de 
oegos. 

· -Recebimento da Mensagem n• 142, de 1993 (n' 
142/93, na origem), através da qual o Presidente da Repú
blica encaminha relatório de sua viageril realizada no dia 
17 de fevereiro últirD.o à Bolívia onde participOu, em Cócha
bamba, juntamente com o Presidente Jaime Paz Zamora, 
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de cerimónia de assinatura do contrato entre a Petróleo 
Brasileiro S.A ......... PETROBRÁS, e a Yacimientos Petrolí~ 
feros Fiscales de Bolívia - YPFB, para o fornecimeiltó 
de gás natural ao Brasil. 

1.2.5 - Discursos do Expediente 
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Homena

gem pelo transcurso dos 45 anos das Centrais Hidrelétricas 
de Sá o Francisco - CHESF. 

SENADOR AUREO MELLO- Oabandono da 
Empresa de Navegação da Amazônia S.A. - ENASA, 
em razão do seu processo de privatização. 

1.3-0RDEMDO DIA 
Requerimento n"' 452, de 1990, de autoria do Senador 

Jutahy Magalhães, solicitando ao Tribunal de Contas da 
União a realização de auditoria sobre atos e contratos ceie~ 
brados pela Administração Pública, junto às empresas A vi~ 
brás, Engexco, Mendes Júnior e outras, que mantiveram 
negociações com o Ministério da Defesa e o Banco-central 
do Iraque, em resposta ao Requerimento de Informações 
n' 336, de 1990. Aprovado. 

Requerimento n~"196,-de 1993, do Senador César Dias, 
solicitando, nos termos do art. 172, inciso I, do Regimento 
Interno, a inclusão, em Ordem do Dia, do Projeto de 
Lei do Senado n9 344, de 1991, de sua autoria, que dispõe 
sobre o uso de propaganda de bebidas alcoólicas. Apro
vado. 

Projeto de Lei da Câmara n' 67, de 1992-Comple
mentar (n' 71189, na Casa de origem), que-dispÕe s<ibre 
o processo judicial de desapropriação por interesse social, 
para fins de reforma agrária. (Tramitando em conjunto 
com o Projeto de Lei do Senado n" 46, de 1992RCornpleR 
mentar). Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Lei do Senado n' 46, de 1992-Comple
mentar, de autoria do Senador Humberto Lucena, que 
dispõe sobre o procedimento contraditório especial, de rito 
sumário, para o processo de desapropriação por interesse 
social, para fins de reforma agrária, de imóvel rural que 
não esteja cumprindo a sua função Social. (Tramitando 
em conjunto -com o Projeto de Lei da Câmara n"' 67, de 
1992-Complementar).' Votação adiada por falta de quo
rum. 

Projeto de Lei da Câmara n' 13, de 1991-Comple
mentar (n" 223/90RComplementar, na Casa de origem), 
que regulamenta o§ 2~' do art. 171 da CoriStituição Federal, 
dispondo sobre a edição e o processo legislativo das mediw 
das provisórias previstas no art. 62da COnstitUição Federal, 
e dá outras providênciaS. Votação adlada por fã.lt3. de quo-
rum. 

Proposta de Emenda à C~jlstituição n' 23, de 1991 
(45/91, na Cámara dos DeputaJJs), que dá nova redação 
ao art. 16 da Constituição Federal. Votação adiada por 
falta de quorum. 

1.3.1 - Discursos após a Ordem do Dia 
SENADOR NEY MARA:-IHÃO --Requerimento 

n' 280/93", enciup"ínhado à Mesa por S. Ex• na presente 
sessão, solicitando informações ao MinistrO-Chefe do Ga-

binete Civil da Presidência da República relativamente ao 
problema da seca no Nordeste. 

SENADOR CID SABO!A DE CARVALHO
Transcurso do 29 aniversáricfda mórte do ex-Senador César 
Cais. 

SENADOR PEDRO SIMON, como Líder- Reafir
mando posição de S. Ex' em defesa do substitutivo do 
Senado ao projeto das licitações, em tramitação na Câmara 
dos Deputados. 

SENADOR LUCÍDIO PORTELLA - Perigo para 
o País da endemia de dengu~ que grassa no Triângulo 
Mineiro. -

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

às dezenove horas, co~ Ordem do Dia que designa. 

1.3.3 - Discursos após a Ordem do Dia (continuação). 
SENADOR BENI VERAS - Prêmio concedido a9 

Ceará pelo U nicef~ em reconhecini.en.to ao êxito· dos progra-
mas de apoio à criança naquele Estado. -

SENADOR V ALMIR CAMPELO -Defesa de pro
posta de emenda à Coristituíção de S\la iniciativa, propondo 
a antecipação da reforma constitucional. 

SENADORA JÚNIA MARISE - Desmentido do 
Ministro da Fazenda, Sr. Eliseu Resende, a boatos de lan
çamento de pacote económico por parte do Governo, in~ 
cluindo o congelamento de preços, entre outras medidas. 

SENADOR EDUARDO SUPLICY ~ Encaminhan
do à Presidência do Congresso Nacional ofício do PT con
trário à conclusão do parecer do_Senador Magno_ Bacelar 
na Comissão Mista do Orçamento, referente a iriE::gula
ridades denunciadas por S. Ex' na aprovação do Orçamento 
da União para o exercício de 1992. Ato público em defesa 
da Emater, a ser realizado amanhã em São José dos CamR 
pos-SP. 

SENADOR NELSON CARNEIRO '---'Equívoco do 
art. 6~ da Medida Provisória n~ 314/93, que dispõe sobre 
a remuneração de cargos de provimento em comissão da 
AdvocaciaRGeral da União. 

SENADOR OD.ACIR SOARES - Regozijo pelos 
resultados obtidos pela Superintendência Estadual do INSS 
--RO, e pelos cumprimentos àquela Superintendência 
recebidos do Ministro Antôriici Britto, da Previdência So
cial. 

SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG - En
caminhando ao Ministério da Educação cópia de subscrição 
dos Servidores da Escola Agrotécnicã Federal de São Cris
tovão - SE, pleiteando a concessão de auxílio-alimen
tação, conforme o previsto na Lei n"' 8.112, de 1990. 

SENADOR RONALDO ARAGÃO- A lamentável 
situação da Rodovia BRR364, única estrada federal que 
dá acesso à Amazónia Ocidental. 

SENADOR MARCO MACIEL - Importância do 
"Programa de Desenvolvimento Integrado da OvinocapriR 
nocultura dos Estados de Pernambuco e Paraíba. 

1.3.4 - Comunicações da Presidência 
-Término _do prazo, sem que tenha sido inte~ost~ 

reCurso, no sentido- de inclusão _em Ordem do Dia, dos 
seguintes projetós:- - - · 
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-Projeto de Lei do Senado n' 62/92, que altera ó 
inciso VI do art. 2' da Lei n' 8.025, de 12 de abril de 
1990. À Câmara dos Deputados. 

-Projeto de Lei do Senado n' 201191, que dispõe 
sobre a utilização das vias públicas, acidentes de trânsito 
e dá outras providências. À Câmara dos Deputados. 

-Término do prazo para apresentação de emendas 
ao Projeto de Lei da Câmara n9 56/91, sendo que ao mesmo 
foram apresentadas duas emendas. 

são 
1.3:3- Designação da Ordem do Dia da próximD ses-

1.4-ENCERRAMENTO 

2- MESA DIRETORA 

3- LIDERES E VICE-LIDERE~ DE PARTIDOS 

4- COMPOSiÇÃo DÁS COMISSÕES PERMA· 
NENTES 

Ata da 40~ Sessão, em 25 de março de 1993 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, _da 49~ Legislatura 

Presidência dos Srs. Chagas Rodrigues e Nabor Júnior 

AS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESEN
TES OS SRS. SENADO(I.ES: 

Affonso Camargo - --Aibano Franco - Alufzio Bezerra 
- Álvaro Pacheco _;_ Aureo Mello - Beni V eras - Carlos 
Patrocínio - Chagas Rodrigues - Cid Sabóia de Carvalho 
- Dirceu Carneiro - Eduardo Suplicy - Elcio Alvares -
Epitácio Cafeteira - Esperidião Amin- Flavia.no Melo -
Francisco Rollemberg - Garibaldi Alves Filho - Gerson 
Cama ta - Gilberto Miranda --Henrique Almeida- Hum
berto Lucena - Iram Saraiva - Irapuan Costa Júnior -

; Jarbas Passarinho - João Calmon - João França - João 
'Rocha -:: Josaphat Marinho - José Fogaça - José Paulo 
Biso!- Júlio Campos- Júnia Marise- Jutahy Magalhães 
- Juvêncio Dias -Lavoisier Maia-- Levy Dias- Lourem
berg Nunes Rocha - Lourival Baptista - Lucfdio Portella 
- Magno Bacelar - Marisueto de Lavor - Marco Maciel 
- Mário Covas - Marluce Pinto - Mauro Benevides -
Meira Filho - Moisés Abrão - Nabor Júnior - Nelson 
Carneiro - Nelson Wedekin - Ney Maranhão - Odacir 
Soares - Pedro simon - Rachid Saldanha Derzi - Ronaldo 
Aragão - Ronan Tito - Ruy Bacelar - Teotónio Vilela 
Fillio. 

O SR. ~PRESIDENTE (Nabor Júnior) - A lista de pre"'-
sença acusa o comparecimento de 58 Srs. Senadores. 

Havendo número reginiental, declaro aberta a sessão. 
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos-trabalhos. 
O Sr. 1~" Se"cretário procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

OFÍCIOS DO PRIMEIRO SECRETÁRIO 
DA CÁMARA DOS DEPUTADOS 

N9 75/93, de 23 do corrente, comunicando que rejeitou 
as Emendas nl"l 1 a 3, e aprovou a de n9 4, ·apresentadas 
pelo Senado ao Projeto de Lei da Câmara n' 157, de 1992 
(n9 3.423/92, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente 
-da República, que dispõe sobre a organização e o funciona
mento do Conselho Monetário Nacional. 

(Proieto enviado à sanção em 23 de março de 1993.) 
N9 77/93, de 24 ao correllte~ comimlcandO O arquivamento 

do Projeto de Lei do Senado n' 67, de 1989 (n' 4.568/89, 

naquela Casa), de autoria do Senador Itamar Franco, que 
dispõe sobre' o envio regular de informações a repeito da 
evolução política externa. - -

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos 
seguintes projetos: 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 32, 
DE 1993-COMPLEMENTAR 

(N• 147 /93-Complementar, na Casa de origem) 

Estabelece normas sobre: a _rlX8ção _de coeficientes 
no Fundo de Partlclpaçio dos Munlclpios e dá outras 
provedências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Ficam mantidos os coeficientes de participação 

dos Municípios flXados para o exercício de 19.92, revisando-se 
os daqueles que cederam população para novas unidades mu
nicipais criadas em 1993. 

Parágrafo único. O Censo de 1991, realizado pela Funda
ção IBGE, será utilizado para fixação dos coefich~tites de 
distribuição dos Municípios criados e instalados em 1993. 

Art. 29 ESta ~i Complementar entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 3\> Fica revogada a Lei Complementai" n9 72, de 
29 de janeirO de 1993 e demais disposições em contráriO. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI COMPLEMENTAR N' 72, 
DE 29 DE JANEIRO DE 1993 

Prorroga a Lei que estabelece nonnas sobre o cálcu
lo, a entrega e o coD.trole das liberações dos recursos 
dos Fundos de Participação e dá outras providências. 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancio

no a seguinte Lei Complementar: 
Art. 19 São prorrogados os efeitos da' Lei Complemen

tar n' 71, de 3 de setembro de 1992. até 31 de dezembro 
de 1993. mantendo-se a tabela de coeficientes, de acordo com 
a f31xa aehabitantes de que trata o art 19 do -Decreto-Lei 
n' 1.881, de 27 de agosto de 1981. 

Art. 29-- Esta Lei Complementar entra-em vigor na data 
de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 19 de janeiro 
de 1993. 
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Art. 3<:> Revogam-se as disposições erri cOtitrário. 
Brasilia, 29 de janeiro de 1993. 172• da Independência 

e 105• da República- ITAMAR FRANCO- Paulo Roberto 
Haddad. 

LEI COMPLEMENTAR N• 71, 
DE 3 DE SETEMBRO DE 1992 

Dá nova redação ao art. 3~ da Lei Complementar 
n!' 62, de 28 de dezembro de 1989, que "estabelece nor
mas sobre o cálculo, a. entrega e o controle das liberações 
dos recursos dos Fundos de Participação e dá oUtras 
providênciu". 

O Presidente da República~ 
Faço saber que o COngreSso Nacional decreta e eu sanclo

oo a seguinte Lei Complementar: 
Art. 1• O art. 3• da-Le1 Complementar n• 62, de 28 

de dezembro de 1989, passa a vigorar com a seguinte redação: 
.. Art. 3<:> Ficam mantidos os atuais critérios de 

distribuição dos recursos do Fundo de Participação dos 
Municípios até que lei específica sobre eles disponha, 
com base no resultado do Censo de 1991, realizado 
pela Fundação IBGE." 

Art. 2"' Esta Lei Complementar entra em Vigor Da data 
de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 19 de janeiro 
de 1992. · 

Art. 39 Revogam-se as_ disposições em contrário. 
Brasília, 3 de setembro de 1992,_1719 da independência 

e 104' da República. -FERNANDO COLLOR- Marcüio 
Marques Moreira. 

(A Comissão de Assuntos Económicos.) 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 33, .DE 1993 
(N• 3.620/93, na casa de origem) 

(De iniciativa do Presidente da República) 

Prorroga -os prazos previstos no art. 1• da Lei n• 
8.191, de 11 de junho de 1991, e no art. 46 da Lei 
n~ 8.383, de 30 de dezembro de 1991,- que- instituem 
isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados -
IPI e depreciação acelerada para máquinas e equipa
mentos, respectivamente, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• Fica prorrogado até 31 de dezembrO de 1994 

o prazo de que trata o art. 19 da Lei n~ 8.191, de 11 de junho 
de 1991. 

Paragrafo úniCO: A isençãO -do ImPostO sobre Produtos 
Industrializados, a que se refere o art~ 19 da Lei n9 8.191, 
de 11 de junho de 1991, não .abrãngerá os bens relacionados, 
de acordo com a Tarifa Aduaneira do Brasil - T AB, no 
Anexo desta lei. 

Art. 2' O caput do art. 46 da Lei n• 8.383, de 30 de 
dezembro de 1991, mantidos os seus parágrafos, passa a vi~o
rar com a seguinte redação: 

"Art. 46. As pessoas jurídicas tributadas com 
base no lucro real poderão depreciar, em vinte e q1:1atro 
quotas_ mensais, o custo de aquisição ou _construção 
de máquinas e eqllipamefltos noVos~ adquiridos entre 
1• de janeiro de 1992 e 31 de dezembm de 1994, utiliza
dos em processo industrial da adquirente." 

Art. 39 O Poder Executivo estimará o montante da re
núncia- fisCal rela.tiva ao art. 19 e indicará a despesa, em mon
tante equivalente, a ser anulada no Orçamento Geral da-União· 

de 1993, nos termos dispostos na _Lei de Diretru:es OrÇamen
tárias em vigor. 

Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de sua publi- _ 
cação. 

Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário. 

-ANEXO I DA LEI N• , DE 1993 

Anexo à lei que prorroga os .prazos previstos no art. 
I• da Lei n' 8.191, de 11 de junho de 1991, e no art. 46 
~a Lei n• 8.383, de 30 de dezembro de 1991, que instituem 
ISenção do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI 
e depreciação acelerada para máquinas e equipamentos, res
pectivamente, e dá outras providências. 

8471.10.0000 8471.93.9900 
8471.20.0000 8471.99.0500 
8471.91.0100 8471.99.0600 
8471.91.9900 8471.99.0700 
8471.92.0101 8471.99.0800 
8471.92.0199 8471.99.0901 
8471.92.0200 8471.99.0902. 
8471.92.0301 8411.99.0903 
8471.92.0302 8471.99.0999 
8471.92.0303 8411.99.1000 
8471.92.0399 8471.99.1100 
8471.92.0401 8471.99.1200. 
8471.92.0499 8471.99.1300 
8471.92.0500 8471.99.9900 
8471.92.0600 8473.30.0200 
8471.93.0100 8517.30.0101 
8471.92.9900 8517.30.0299 
84?1.93.0200 8517.40.Q900 

8517.81.0100 
8517.81.9900 
8537.10.0100 
8537.20.0100 
9032.10.0100 
9032..10.0200 

. 9032.20.0000. 
'9032.89.0101 

9032.89.0102 
9032..89.0201 

. 9032.89.0202 
9032.89.0203 
9032.89.0204 
9032.89.0205 
9032.89.0299 
9032.89.0300 
9032.89.9900,. 

MENSAGEM N•119, DE 11 DE MARÇO DE 1993 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Nos termos do art. 61 da Constituição Federal, submeto 

à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado 
de Exposição de Motivos do Senhores Ministros de Estado 
da Indústria, do Comércio e do Turisino e da Fazenda, o 
texto do projeto de lei que "Prorroga os prazos previstos 
no art. !• da Lei n• 8.191, de 11 de junho de 1991, e no 
art. 46 da Lei n' 8.383, de 30 de dezembro de 1991, que 
instituem isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados 
- IPI e depreciação acelerada para máquinas e equipamentos, 
respectivamente, e dá outras providências". 

Brasília, 11 de março de 1993. 
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS INTERMINISTERIAL N• 73, 

DE 16 DE FEVEREIRO DE 1993, DOS SENHORES 
MINIS1ROS DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO CO
MÉRCIO E DO TURISMO E DA FAZENDA. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
Submetemos à apreciação de Vossa Excelência a anexa 

minuta de projeto de lei prorrogando, por prazo indetermi
nado, a vigência para utilização do incentivo de que trata 
o art. 1• da Lei n• 8.191, de 11 de junho de 1991, e, até 
31-de--.dezembro de 1994, o incentivo de que trata o art. 46 
da Lei n• 8.383, de 30 de dezembro de 1991. 

2. O incentivo preViSto no art. 19 da Lei n' 8.191/91 diz 
respeitO à isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados 
- IPI aos equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos 
novos, inclusive os de automação industrial e de processa
mento de dados, importados ou de fabricação nacional, bem 
como respectivos acessórios, sobressalentes e ferramentas, cu
jo praZo de vigência expira em 31 de mai-çô de 1993. 
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3. Por _sua vez, o incentivo expresso no art. 46 da Lei 
n~ 8383/91, refere~se à depreciação acelerada para máquinas 
e equipamentos novos, cuja permissão encerra em 31 de de
zembro de 1993. 

4. Na oportunidade da apresentação do projeto de lei 
que resultou· na Lei no 8.191/9ly previa-se a possibilidade de 
extinção do IPI com a reforma fiscal que seria levada a efeíto, 
razão pela qual propôs-se a criação dos incentivos pór prazo 
determinado. 

5_._ Não tendo, todavia, se concretizado tal intento, a ma
nutenção dos referidos benefícios é de fundamental impor
tância para estimular e viabilizar economicamente a moderni
zação do parque industrial brasileiro, de modo a contribuir 
para acelerar a retomada do crescimento econômico e a aten
der aos inúmeros pleitos encaminhados pelo setor. 

6. Com efeito, para que a economia brasileira _se integre 
competitivamente no mercado mundial e para que as mudan
ças estruturais de produção e do consumo se estendam a todo 
espaço económico do País, é necessário que o parque pródu
tivo nacional se reestruture e se tome capaz de produzir bens 
e serviços com ·padrões internacionais de preços e de quali
dade._ 

7. A redação proP<>sta para o art. 3' do projeto de lei 
tem por objetivo restabelecer a competência do Poder Execu
tivo para relacionar os bens sujeitos à aplicação dos benefícios, 
o que virá a permitir ·maiOr- flexibilidade na atualização _da 
listagem de produtos do anexo IV da Lei n"' 8.369, de 30 
de dezembro de 1991. 

8. A dinâmíca do _setor de máquinas e equipamentos, 
com a absorção de novas tecnologias e de maior automação, 
bem como peJo surgimento de novos pordutos, exige consta_n
tes adequações na lista, tanto para incluir como para excluir 
bens, razão pela qual a prerrogativa deve ficar com_ o Execu
tivo, de modo a constituir-se em instrumento mais ágil e com
patibilizar-se com as características de cada setor e com o 
política industrial. 

Respeitosamente,-- José Eduardo Andrade Vieira Minis
tro da Indústria, do Comércio e do Turismo -Paulo Rober:to 
Haddad, Ministro da Fazenda. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N' 8.191, DE 11 DE JUNHO DE 1991 

Institui isenção do Imposto sobre Produtos Indus
trializados - IPI e depreciação acelerada para máqui
nas, equipamentos e dá outras providências. 

O Presidente da R~pública, 
Faço saber que o CoDgresso Nacional decreta e eu s~ncio

no a seguinte Lei: 
Art. lo Fica instituída isenção do_lmposto sobre Pro

dutos Industrializados - IPI aos equipamentos,. máquinas, 
aparelhos e instrumentos novos, inclusive ao de automação 
e de processamento de dados, importados ou de fabricação 
nacional, bem como respectivos acessórios sobressalentes e 
ferramentas, até 31 de março de 1993. 

§ 1~' O Poder Executivo, ouvida a Comissão Empre
sarial de Competitividade, relacionará, por decreto, os bens 
que farão jus ao benefício de que trata este artigo. 

§ 2~' São asseguradas a manutenção e a .utilização do 
crédito do_ Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI 
relativo a matérias-primas, prOdutos intermediários e material 
de embalagem, empregados na industrialização dos bens de 
que trata este artigo. 

LEI!'<' 8.383, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991 
Institui a Unidade Fiscal de Refêocia, altera a legis

lação do Imposto de Renda, e dá __ outras providên~ias. 

Art. 46. As pessoas jurídicas_ trlbutadas com_ base no 
lucro real poderão depreciar. em vinte e quatro quotas men
sais, o custo de aquisição ou construção de máquinas e equipa
mentos novos, adquiridos entre 1~ de janeiro de 1992 e 31 
de dezembro de 1993, utilizados em processo industrial da 
adquirente. 

§ 1 o A parcela da depreciação acelerada que exceder 
à depreciação normal constituirá exclusão do lucr::o líquido 
e será escriturada no livro de apuração do lucro real. 

· § 29 O totaf da _depreciação acumulada, in_clufda __ a nor.:.
mal e a parcela excedente, não poderá ultrapassar o custo 
de aquisição do bem. corrigido monetariamente. 

§ 3~' A partir do mês em que for atingindo o limite 
de que trata o parágrafo anterior, a depreciação normal. corri
gida monetariamente, registrada na escrituração comercial, 
deverá ser adicionada ao Lucro líquido para determinar o lucro 
real. 

§ 4~' Para efeitO do disposto nos §§ 2~ e 3" deste artigo, 
a conta de depreciação--exCedente _à_ n_ormãl, registrada no 
livro de apuração do lucro r:eal, será corrigida mon~!aria
mente. 

_ § 59 As disposições contidas neste artigo aplicam-se às 
máquinas e equipamentos objeto de conl:iatóS de arrenda
mento mercantil. 

LEI N' 8.369, DE 30 DE DEZEMJ3RO .DE 1991 
Dispõe sobre a renúncia fiscal de que trata a Lei 

n~ 8.191, de 11 de junho de 1991, autoriza a abertura 
- --de crédito especial e dá outras providências. 

. _ _(~ ComisSão de Assun_tos Económicos.) 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - O Expediente 
lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, projeto que s_erá lido pelo SV. 1" Secretário. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N'J~, ll_!U993 
Dispõe sobre incentivos fi~ais para a área de saúde. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1~ As contn"buições e doações efetívamente-pagas 

a liospitais e ambulatórios poderão_ ser deduzidas dos rendi
mentos anuais da pessoa física ou consldefadas despesa opera
cional da pessoa jurídica, na apuração do resultado do perío
do-base observados os termos desta lei. 

Art'. 2<;> As contribuições e doações de que trata o artigo 
ante"iior só ·receberão o tratam~nto tributário prevísto nesta 
Lei ·Se feitits a bospitais o ti. áfu.bulátórios mantidos- por pessoas 
jü:QPicas, inclusive fundações, associa~ões, s~ciedades .civís 
ou irmandades que preencham, cumulativamente, os segumtes 
requisitos: -

I_:.:; sejam constituídas e tenham sede no País; 

II -não distribuam -qualquer pareei~~ de seu patrimóniO 
ou de suas rendas, a título de lucro ou participação no·s: resul
tados; 
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III- apliquem integralmente no País, em hospitais ou 
ambulatórios, os recursos provenientes das contribuições e 
doações; 

IV- revertam em aplicação, em hospitais mi ambula
tórios, todos os recursos obtidos na atividade; 

V- mantenham escrituração de suas receitas e despesas 
em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar 
sua exatidão; 

VI -estejam cadastradas no Miqistério da Saúde ou nas 
Secretarias de Saúde dos Estados; e 

VII- destinem o respectivo patrimônío, em ciso de dis-
solução, a entidade congénere. _ -

Art. 3~> O disposto nesta lei é aplicável a hOspitais e 
~bulatórios que prestem serviços à população em geral, -ou ' 
a determinadas categorias profiSsionaiS,- bem assim aos· que 
prestem serviços mediante pagamento parcial ou total pelos 
usuários. -

Art. 49 A dedução referida no art. 1" não poderá exce
der, em cada exercício financeirO~ a 10% (dez por cento) 
dos rendimentos tributáveis declarados pela pessoa fíSica. 

Parágrafo único: Quando o valor das contribuiçõês e 
doaç6es ultrapassar, no ano-calendáriO, 10% (dez por cento) 
dos rendimentos tributáveis declarados, o excedente, poderá 
ser deduzido nos cinco exercícioS financeiroS SegUintes, respei
tado em cada um_o limite fixado neste at1igo. 

Art. 59 A despesa operacional aludida no art. 19 , feita 
por pessoa jurídica, poderá ser integralmente deduzida no 
período-base em que ocorrer, sem qualquer limite-relacionado 
com o lucro operacional. 

§ 19 Além do registro como despesa operacional, a pes
soa jurídica poderá ainda deduzir do imposto devido valor 
equivalente à aplicação da alíquota cabível do imposto sobre 
a soma das contribuições e doações realizadas, no período
base, a hospitais e ambulatórios. 

§ 29 A dedução a que se refere o pai'ágrafo anterior 
não poderá exceder, em cada exercício fmanceiro, a 2% (dois 
por cento) do imposto devido, podendo o eventual excesso 
ser transferido para dedução nos 5 (cinco) exercícioS subse-
qüentes. · · - ---- -

Art. 6• A pessoa jurídica que der às doações e contri
buições recebidas destinação diversa da prevista nesta lei, 
fic3.rá Sujeita à multa de valor equivalente à receita desviada, 
corrigida monetariamente, e será eliminada do cadastro a que 
alude o art. 2", item VI, desta lei. 

Parágrafo único.- Os dirigentes da pessoa jurídica infra
tora são responsáveis solidários pelo pagamento da multa e 
demais acréscimos legais. 

Art. 7" Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 8" Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

As condições de saúde da maioria dos hospitais do País 
não permitem que estes alcançem o padrão mínimo recomen
dado pelos órgãos oficiais. Tal fato contrasta com oütros servi
ços públicos em geral, que chegam ao usuário, em vários 
pontos do País, sem grandes desvios ou variações, apesar 
das nossas limitações económiCas atuais. Contudo, tal não 
se passa como os serviços de saúde: as desigualdades são 
geográficas, tecnológicas, físicas e administratiVas. 

Em Portugal, saúde nunca foi uma atribuição-dO Estado, 
a assistência ~al e a assistência à saúde eram atribuições 
da Igreja. O Brasil fez sua versão social desta posição do 

EStado e formou uma estrutura de hospitais priVados que. 
por capricho histórico, hoje depende quase que totafmente 
do apoio económico do Estado. No entanto, a origem e a 
vocação dos hospitais gerais no País é privada, filantrópica. 
Reconhecer estas origens e estimular seu desenvolvimeilio
é o mesmo que investir em solo fértil. 

Este projeto trata de criar meios fiscais para que as· pes
soas físicas e as empresas possam do~ recursos para -hospitaiS 
p_rivados filantrópicos, neles incluindo pesquisa e ensino. Não 
apenas doar para cobrir despesas de pacientes não pagantes, 
figi.fra que hoje é rara. Trata-se de permitir a formação de 
fontes privadas Ue finariciamento dos hospitais. Desta forma, 
o incentivo fiscal, sendo a base do apoio concedido. alivia 
o Estado, que se liga ao processo apenas indiretamente. Isto 
cotiduz ao uso ágil de recursos disponíveis, com resultados 
rápidos e sensível melhoria na assistência ofereCida. Exemplos 
it;legáveis podem ser encontrados em instituições do gênero 
mencionado em todas as grandes cidades do Paí~. 

Deve ser garantido ao doador o controle sobre os recursos 
doados. Isto permite sua maior participação no alcance de 
seu gesto e também evita a má aplicação dos recursos. 

O sistema proposto descentraliza investimentos~ trazendo 
os resultados próximos ao doador considerado. Incentiva o 
natural e 'justo orgulho dos habitantes de cada localidade por 
hospitais melhores, criando uma espécie de saudável compe
tição, neste caso, em busca da excelência na área da saúde. 
Os hospitais privados filantfópicos do País necessitam ser recu
perados: este projeto assegura os meios para que· isto seja 
uma possibilidade real para um grande número de instituições 
idóneas, preparadas para o fiin a que se destinam. 

Do exposto, esperamos contar com o apoio dos ilustres 
Pares para a aprovação do presente projeto de lei. 

Sala das Sessões, 25 de março de 1993.-Senador GUber
lo Miranda-

( À Comissão de Assuntos Econômicos- decisão terminOtiva.) 

O .SR- PRESIDENTE (Nabor Júnior) -O projeto lido 
será publicado e remetido à comissão competente. 

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

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 278, DE 1993 

Sr. Presidente, 
Requeiro, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento 

Interno, seja considerado como licença de tratamento de saú
de, o período de 15 a 19 do corrente, conforme laudo de 
inspeção médica em anexo. 

Sala das Sessões, 25 de março de 19,93. -Senadora Júnla 
Marise. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Aprovado ore
querimento, fica concedida a licença solicitada. 

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

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 279, DE 1993 

Nos termos do- art. 43, inciso II, do Regimento Intem9 
do Senado Federal, solicito" que sejam cànsiderados como 
lite:DÇcl" autorizada Os -dias 1", 2, 3, 4, 5, 8, 12, 15, 16, 17, 
19 e 22 de março de 1993, quando estive ausente dos trabalhos 
da Casa, para participar de diversas reuniões, em vários- Esta-
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dos da_ Federação, \X)IPO.~onferencista sobre o Plebiscito de 
21 de abril de 1993. · . . . . · ' 

Sala das Sessões, "15 de março de 1993.'- Senador D"ar~Y 
Ribeiro. ·· 'l· ,, · 

' ' . . 

O SR: PRESIDEN:rE (Nabor Júnior) -Aprovado o re
querimento, fica ó)péedida a licença solicitada, n9s te"rmos 
do art. 43, II, do Regimento Interno. 

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

É lido o ,seguinte: 

divid.a do Brasil para a brava gente nordestina, que há muito 
_vem sendo explorada pela "iridústria da seca", em benefícios 
de poucos. 

Po·r último, deVO assinalar, novamente, que tais respostas 
servirão de subsídios para a fundamentação de emenda à Lei 
Complementar sobre IPMF, a: fim de que uns 35% sejam 
destinados à irrigação do Nordeste brasileiro, para, com a 
produção de alimentos, possa matar a fome da minha gente 
~ _g_e!_~r divisas, ef!Iprego e ref!da para aquela sofrida região. 

-"Povo de. ba~_riga ~h~ia_nãp,~en$a é_~ revo~~~~o.'' 
·Sala das Sessões, 25 de março de.l993. -~Senador. Ney 

Maranhão. 
REQUERIMENTO N• 280, DE 1993 

Nos tennos ctP'a'rÇ.'~1,6~ íV~ do Ro?gi~entO Interno; re- (Ao.exam~ da G_o,miSSQO-Diretora.) 
queiro ao Ministro Çh~fe da Casa Civil da Presidência da O sR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- O ieq-ueriinento 
República as seguintes infOrmações: · · - lido será despachado à Mesa para decisão. nos termos do 

1. Quais os municfpios nordestinos que foram deç_la- inciso III do ·art._ 216 do Regirnentolnte_rno._ 
rados de calamidad~ pública? . -A Presidência recebeu do Primeiro Secretário da Câmara 

2. Quais_as,d,et~rmtpaçõe~ P,a Pr~sid~J.lcja da Rep.úbl!ca dos Deputados o Ofício n~ 76/93, de 24 do_corrente, comuni~ 
para minorar :o_ ~ofrLm~nto _.Q.ãs populações· dos mumcípios cando ter sido cons.tata.da inexatidão material nos autógrafOs, 
.atingidos pela seca? . - - - ---" "--- . , , . e:ncaminhados por aquela Casa, referentes.ao SubstitUtivo da 

3. QuaiS ·as Mih.istédü"s'eOVolvidos·na-ação emergenctal Câmara ao Projeto_ de Lei do Senado n" 228, de_198l (n~ 
do Governo Federal, par·a·não deixar mOrrei dC ·r6me e·sedé 6.553185, naquela ·casa), de_ autoria do Senador Gastão Mü~ 
a gente nor~e"stii13? · _ _ : "_ . . ller; que autoriza o" Ministério da E:d.u_caç_ão e Desporto a 

4. Quaís os recu_rs_o_s_ do Gqver!!_O Federal destmados disciplinar a obrigatoriedade de _repro_dução. pelas editoras 
ao combate à roíséria.e à fome nOrdestina, em caráter·emer- d~.tpdo o País, em regíme de proporcionalidade, de obras 
gencial? _ . _ . _ - · em Caracteres Braille, e a permitir a rej:>iOdução, sem _finali~ 

5. Quais os recursOs <Jestihados a caçia Estado nOrdçs- dade lucrativa, de obras já divulgad~~. para ~so. exclusivo 
tino? ' · · · · - ---cte cegos. , . 

6. Qu~t9 ·]~ fOi_ e~n.tt;cgU~· às _aU~otld-adCs competentes? O Expediente Será encaminhado à_ ComisSão- de Educa~ 
1. Gentileza uorminar tais autoridades. · · çã91 ~ ~m de ser anexado ao processado do referido ~rójeto .. 
8. Quais os crítérlos ·qüeprevaleteram ou prévalecerão O SR. PRESIDENTE (Nabor J.únior) .~ A Presidência 

na Qistribuição de tais recursos? .. · · recebe~ a Mensagem n<:> 142. de 1993 (n<> 142/93, na origem), 
9. Quais os m_ecanismos de fiscalização para ter certeza através da qual o Presidente da República encaminha relatório 

que os recursos não serão dcsviad_o§... com~ l!t?_ passado? de sua viagem realizaâa no dia 17 de fevereir"o último à Bolívia. 
10. Afora os recursos emergenciais, quais os programas onde· participOu, eili CoChabarriba, juittamente com o Presi

e projetas d<;> 'Governo, notadamenté: ha_-âte da irdgaç_~o ...-- cten·te Jaime Paz Zamora, de cerimônia· de assinatura do con
investimentóS privados e públicos_..;. para acabar de uma vez trato entre a Petróleo Brasileiro S. A. - PETROBRÁS e 
por todas com a m_i_~éria e a fome da gente norde~~i!l_~? a YacimientosPetrolíferos Fiscales de Bolívia - YPFB 

para o fornecimento 'de gás natural ao Bfasil. 
Justificaç~o. . É a segUin~e" a inensagein recebida: 

Na tarde de ontem, ocupcí a tribunà do. Senado Federal MENSAGEM N• 142 e mostrei a gravíssima situação em que se enoontta _ _q ·nosso 
País. Salientd que é preciso travar uma luta sem trégUa contra -Senhores Membros do Senado Federal, 
a miséria do nosso povo. se quisermos ·eVitar uma convulsão -Durante- a visita de trabalho que realizei- à Bolívia, no 
social. dia 17 de fevere_iro último, participei em: Cochabamba, junta-

Defendo uma ação ime_diala coOtra a fOme, as doen·ças, mente com o Presidente Jaime Paz Zainora, da cerimónia 
as·péssimas·COndições de vida dos brasileiros, principalmente de assinatura do contrato entre a Petróleo Brasileiro S.A. 
da minha sofrida gente rlo Nordeste e, em particular, do meU - PETRÓBRÁS .........: e a Yacimie-ntos Petrolíferos Fiscales 
Estado de Pernambuco. de Bolívia - YPFB --- para o fornecimento de gás natural 

Mostreí que a süuação de miséria, agravada pelo proble- ao Br~sil. A operação, insct:ita no contexto da política brãsi-
ma da seca no Nordeste. está levando a gente que represento leira de integração económica_ com a América Latina, constitui 
nesta Casa, ao desespero. Como Senador do Estado que viu o maior empreendiinento regional no setor energético, desde 
mais de 600 trabalhad_ores rurais do _sertãQ de_ Per.nambuco, a construção de Itaipu. 
juntamente com representantes de Federações de Trabalha- A execução do contrato Petrobrás- YPFB. contribuirá 
dores_da Agri.cuitur_a do Nordeste, clamando por ações concre- para o atendimento de três objetivos éentéais da política brasi-
~. não poc;]eria deixar de emprestar a minha solidariedade leira de energia: -
a esse movímerito contra- a fome e a miSéríã aa.- rillriliã gente. I -conservação das fontes dpmésticas; 

Por-ísso;,a fim de que possamos contribuir para a solução II- distribuição mais eqüitativa dos insumos que i:rite-
desse gravíssi1110 problema que aflige mais de 32 ri:Iilhões de grama matriz energética; e 
brasileiros, estamos querendo saber dos progràmàS e projetas -- -111- promoção do desenvolvimento sustentável, via con-
emergenciais, bem como os estruturais, para resgatar a grande -trole do impacto ambiental das fontes energéticas. 
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O contrato_ terá duração de vinte anos e contemplará 
o fornecimento- de um volume diário de gás natural que evo
luirá de oito milhões/m3 no primeirO ano para: 16 milhões/m3 

ao seu término. Ao longo de sua execução, _a participação 
total do gás natural na matriz energética brasileira- incluin
do~se a produção doméstica e importada - deverá elevar-se 
do nível atual de 2% para cerca de 12% no ano~010. 

O programa de cooperação entre a Petrobrás e a YPFB 
prevê também a participaçãO da Petrobrás, por intermédio 
de suas_su_bsidiárias, nas atividades de exploração, produção, 
comercialização de hidrocarbonetos na Bolívia, assim como 
na distribuição de petróleo e gás natural no mercado interno 
boliviano. 

Ademais dos instrumentos de natureza comercial, foi assi
nado pelos dois Chanceleres um Acordo por Troca de .Notas 
Reversais e emitlda uma Declaração Conjunta alusiva à visita. 
O Acordo por Troca de Notas Reversais estipula, dentre ou
tros pontos, os compromissos dos dois países no sentido de: 

I- envidarem esforços com vistas à obtenção de financia
mento internacional para a implantação do projeto; 

II -constituírem, no inais breve prazo possível, à empre
sa que será responsável pela construção e operaçãO do gaSodu-
to; e - ' 

III- removerem os respectivos obstáculos de riatui-eza 
fiscal que possam comprometer a viabilidade económica do 
projeto. 

àquele instrumento, receberá. no seu primeiro ano de execu
-Ção, um fluxo -çle recursos externos da ordem de US$100 mi
lhões. Esse quantitativo, equivalente a ma'is de 10% das recei
tas anuais de exportação da Bolívia,_deverá se elevar ao longo 
da execução do contrato, à medida que aumentarem os volu
mes dos fornecitnentps. A articulaç~o de_$5~$- fator~s ~utoriza 
prever que a celebração de contrato entre a Petrobrás e a 
YPFB ensejará, mediante a utilização de mecanismo de natu
reza estritamente comercial, novas e mais amplas perspectivas 
de .cooperação bilateral e de revitalização dos mecanismos 
de integração económica regional. . , 

3. A luz desses argumentos, figura no Acordo por Troca 
de Notas_ Rev~rsais que fiirilei cOm o Chanceler da Bolívia 

- õ cômpromisSd 'dOs dois pafses ·de agilizar as providências 
com Vistas à Obtenção de financiamento internacional e à cons

-tituiÇão da enipreSa que construirá e" operará o gasoduto. Nes
se mesmo espírito, afigura-se plenamente justificável o com
promisso dos dois países de procurarem obter, de forma simé
trica, a isenção dos tributos internos que possam pôr em risco 
·a viabilidade económica do contrato. . _ _ 

4. Dentro da linha de ação' previamente submetida e 
a:valízada pot Vossa Excelência, estOu dando início aos enten
·rumentos com vistas à celebração de contrato para a compra 
de gás natural argentino. · 

RespeitOsa:ntérite, Fernando Henrique Cardoso, Ministro 
' de Estado das Relações Exteriores. · 
. . : O SR .. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -Há oradores 

inscritos. _ _ _ _ _ _ 
· - Concedo a palavra ao nobre Senador Gilberto Miranda. 
'cr~~sa.) . . . . . ' 

S. Ex~ está' ilU~s-enre· dO plenário. -
Concedo a P'!lavra ao ~o~re Senador Lourival Baptista. 

A Declaração Conjunta, por sua veZ, além de referêricias 
ao significado político do contrato para a compra do gás boli
viano e ao se~ impacto favorável para a economia dos dois . 
países, reafirma o irite-resse dos dois países em unit esforços .. 
em torno da proposta brasileira da "IniCiativa Amazónica", 
por mim lançada durante a Reunião do Grupo do RiO, em 
dezembro de 1992, ém Buenos Aires. Nesse sentido, o Presi
dente Jaime Paz Zamora considerou a "Iniciativa Amazónica" , O SR. LOURIV AL BAPTISTA (PFL - SE. Pronuncia 
"um passo importante no -n..vigoranterito dos esquemas de . o seguinte diséurso. Sem revisão do orador.) -Sr. _Presidente, 
integração econômica ria Al:nériC(f do Sul". Srs, Sen~dores durante este mês de março, a Companhia Ri-

Durante a visita à Bolívia, foi também assinado aCOrdo drelétrica do São Francisco está comemorando seus 45 anos 
de cooperação entre a "Empresa Brasileira de TelecOiriuni- de prestimosos serviços_ realizados em benefíC:iq do Nordeste 
caç6es" (EMBRATEL), e a "Empresa Nacional de Teleco- , i\do País. . · , 
municações" (ENTEL), prevendo ó estabelecimento de inter- . ·Fundâ.da ~em 15 de.março_ de 1948,_ ~uperando dificul-

b
coán. exão digital de microondas entre ~~erto Suaréz e Corum-: _ _dad~s. _b~!jc~aj:t~~ ~~us~ pióprios caminhos, desenvolvendo tec

. ,_nologia própJia, e es.ti~~1ando a criativida_de e_o ap~mora
Brasília, 23 de março de 1993. . - menta de re.cursps nacionais, a Chesf _firniOu-_se çomo uma 

EM n• 081/DIR-MRE 

Brasfiia, 16 de março de 1993 

Excelentíssimo Se_nhor_ Presidente da República, 
A celebração do contrato para a compra de gás boliviano, 

entre o Petróleo Brasileiro S.A. - ,PETROBRÁS -e a 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolívia- YPFB-::- cons
titui um dos passos mais significativos até o momento na mate
rialização da integração econômica na AmériCa do Sul, prin
cípio consagrado nó art. 4 da Constituição Federal. Sua entra
da em vigor ensejará importante mOdificação quantitativa no 
relacionamento entre o Brasil e a Bolívia, com efeitos práticos 
que se farão sentir de forma concreta nos campos polftico 
e económico. 

2. De modo especial, valeria ressaltar os efeitos produ
zidos pelo contrato sobre a estrutura da matriz energética 
brasileira - na qual preponderam as fontes petrolíferàs e 
hidrelétricas, com participação conjunta superior a 60% -
e sobre o funcionamento da economia boliviJma, que, graÇas 

das mais importantes empresas_ de energia elétrica do País, 
gerando 20% de toda a energia que produzimos em território 

- nacional, abast~~ndo un;ta população de cerca de 40 milhões 
.de brasileiros, distribuídos em uma área de 1,2 milhão de 
. quilómetros quad.rados, através de uma red_e de transmissão 
que soma 13 mil_quilómetros de linhas, o que corresponde 
-a 23% de toda a rede elétrica do País. - -

-O Sr. Ma!lro Benevides- Permite-me V. Ex~ um aparte, 
Senador Lourival BaPtista? 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA --Com imenso prazer, 
eminente Senador e Líder Mauro Benevides. 

_ O Sr. Mauro Benevides - Nobre Senador Lourival Bap
tista, desejo associar-me a essa homenage~ _que V. Ex• pr~sta 
neste instante à Companhia Hidrelétrica do São Franctsco 
pela passagem do seu 45<? aniversário. Nós, daquela região 
do território brasileiro, podemos dimension~r o que repre
sentou, ao longo do tempo, a contribuição da Chesf para 
a aceler.ação do nosso desenvolvimento. DigO a Y. Ex• que 
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esperamos que até 1994 ou? o mais tardar, 1995, a Chesf 
conclua a Usina de Xingó, sem o que iremos ·enfrentar imensas 
dificuldades nelisa área geográfica do País. Portanto, no instan
te em que V. Er homenageia esse magno evento, sinto·me 
no dever tambéni de prestar o tributo do meu reconhecimento 
a todos quantós, tendo dirigido a Cbesf até hoje, emprestaram 
o seu concurso, a sua colaboração valiosa para que impulsio
nássemos o crescimento· económico da região que V. Ex~ e 
eu representamos nesta Casa. É um grande acontecimento, 
é uma grande data, é um marco expressivo nos anseios desen
volvimentistas da região nordestina. 

OSR. LOURIVAL BAPTISrA- Muito grato a V. Ex', 
eminente Senador Mauro Benevides; V. Ex~, que é um grande 
nordestino; V. E~, que é um daqueles que também muito 
trabalhou para que isso acontecesse. Também sei do trabalho 
desenvolvido por V_ Ex• no sentido do prosseguimento das 
obras de Xingó que, graças a Deus, estarão terminadas em 
1994. Sei do esforço, das vezes em que também V. EX', aqui 
neste plenário, falou a respeito desse tema. 

E, quanto à Chesf, V. Ex~. como eu, nordestino, s6 dese
jamos que ela caminhe sempre em benefício de iiós, nordes
tinos, em nosso Brasil. 

Muito grato, eminente Senador Mauro Benevides. 
A Chesf é responsável pelo maior empreendimento nacio

nal do setor elétrico na atualidade, executando· o projeto da 
construção da Hidrelétrica de Xingó, que já está com 80% 
de suas obras civis concluídas, com previsão de inaugurar 
suas primeiras turbinas em agosto do próximo ano, segundo 
confirma o seu atual Diretor-Presidente, Dr. J<?Sé Muniz-Lo
pes. 

A Chesf recebeu nos últimos dois anos o Prêmio Desem
penho Nordeste, como resultado de sua perform.- empre
sarial e administrativa, quando logrou reduzir, sem· prejuízo 
de seus projetos e objetivos, grande parte dos custos supérfluos 
em todos os níveis,_ resultando numa ecooo_mia da ordem de 
Cr$50 bilhões, anualmente. ·· 

Durante as solenidades comemorativas ocoiridas na -últi
ma segunda-feira, quando realizaram, no Recife, sessão sole
ne, com a participação de dirigentes do setor elétrico nacional, 
políticos e empresários, foi inaugurada uma exposiçãO fotOgrá
fica sobre a memória da instituiçãO e lançado um livro sobre 
a vida e a obra do engenheiro Octávio Marcondes Ferraz, 
que construiu a Usina de Paulo Afonso, quando primeiro 
Diretor-Técnico da Companhia. Foi também lançado um ca
rimbo da ECT, referente a esta importante data. 

A Prefeitura de Recife inaugurou uma praça com o nome 
de Apolónio Sales, que foi o grande batalhador pela criação 
da Chesf, sendo também, no passado, um dos seus dirigentes. 

sr. Presidente, srS:--seD"ad.Oies, a história do desenvol
vimento do Nordeste pode ser dividida em duas fases absoluta
mente distintas: uma antes e outra depois da Chesf. 

Não poderia imaginar o Nordeste de hoje sem a imensa 
contribuição da Chesf e sua primeira Hidrelétrica de Paulo 
Afonso. 

O transcurso dos 45 anos de fundação da Companhia 
é motivo de júbilo, de satisfação, de alegria, para todos nós 
nordestinos e brasileiros, porque foi com os benefícios e os 
recursos proporcionados pela disseminação da energia elétrica 
que a região se modernizou e conseguiu impulsionar a sua 
industrialização, estimulando o crescimento de outros setores 
da atividade económica como a agricultura e, principalmente, 

melhorando as condiç6es de vida, conforto e bem-estar da 
população. 

O rio São Francisco, por alguns historiadores denominado 
Rio da Integração Nacional, é de inestimável importância 

_para a região nordestina, onde tem até o apelido carinhoso 
de Velho Chico, devido a sua intimidade com a vida da popu
lação que vive às suas margens ou em sua área óe influência. 
Tal foi a importância da eletrificação no desenvolvimento do 
Nordeste e, principalmente, na área do vale do rio que inspi
rou, também, na década de 1940, a criação da Comissão Vale 
do São Francisco, no ano de 1948, posteriormente transfor
mada em Suvale e, depois, constituída na empresa que hoje 
tem a denominação de Codevasf. 

Não se· pode avaliar a importância do São Francisco na 
região nordestina sem, de imediato, lembrarmos a Chesf e 
a Codevasf, uma gerando o insumo básico do progresso -
a energia- e a outra promovendo o desenvolvimento s_ócio-e- · 
conômico, realizando obras de infra-estrutura, construindo 
estradas, estimulando a eletrificação rural, estimulando a agri
cultura e a pecuária. 

Recebi do Presidente da Companhia de Desenvolvimento 
do Vale do São Francisco -.Cod~yasf, uma empresa consor
ciada à Chesf na promoção do desenvolvimento nordestino, 
convite para a solenidade de descerramento da placa comemo
rativa, designando com o nome do Deputado Manoel Novaes 
o edifício-sede da empresa, cerimônia ocorrida ontem, 24 de 
março, às 11 horas. 

Esta foi uma justa homenagem prestada ao saudoso De
putado da Bahia, que em seus últimos anos entre nós era 
o parlamentar mais antigo do Congresso. Ele de4icou grande 
parte de sua vida, desde muito jov~m, ao desenvolvi_nlento 
daquela região sofrida do Vale do São Franciséo, onde a ener
gia e\étrica produzida pela Chesf foi o principal e indispensável 
fator de progresso. 

Lembremos que ele foi autor do Projeto n• 262, que 
se transfonnou na Lei n' 541, de 15 de dezembro de 1948, 
que criou a Comissão ~o Vale do São Francisco, visando 

- a exploração de sua bacia hidrográfica, conforme determinava 
o art. 29 das Disposições Constitucionais Transitórias da Carta 
de 1946, da qual foi um dos constituintes. 

A história das duas empresas muito deve ao saudoso 
e ilustre Deputado da Bahia. 

O Sr. Albano Ft-am:o- Pennite-me V. EX' um aparte? 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA-Ouço o nobre Senador 
Albano Franco. 

O Sr. Albano Franco- Nobre Senador Lourival Baptista, 
mais uma vez V. Ex• traz ao plenário desta Casa assunto 
da maior importância para o nosso Estado, para o Nordeste 
e para o Brasil. Não poderia eu, neste instante, deixar- de 
associar-me às homenagens justas e merecidas que V. Ex• 
traduz, através do seu_ pronunciamento, acerca dos 45 anos 
de fundação da Chesf. Chesf e Nordeste se confundem na 
era do desenvolvimento, na era do progresSo. É mister desta
car, _nesta oportunidade, o empenho de V. Ex•, não só como 
membro, naquela época, da então Comissão do V ale do São 
Francisco, mas também como Governador do Estado, pelo 
desenvolvimento, pela eletrificação do Estado de Sergipe, be
neficiando-se da Companhia Hidrelétrica do São Francisco. 
Quero dizer a V. Ex+ que não teríamos alcançado a industria
lização do Nordeste sem a Chesf, sem o desenvolvimento 
da energia, que é o il;tsumo básico para o progresso. V. E~ 



2732 Sexta-feira 26 . DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Março de 1993 

é muito oportuno, neste instante, também, quando fala da 
importância da Codevasf, que tem relevantes serviços presta
dos à nossa região~ embora com algumas deficiências ainda 
em termos de irrigação e de colonização. Aproveito esta opor
tunidade, nobre Senador Lourival Baptista, para dizer que, 
hoje, a mais ioiportante obra de ·infra-estrU.tuia dO Br<~;sil, 
em termos de futuro, de desenvolvimento, é construída pela 
Chesf. Refiro-me à obra de Xingó, e V. E~. na minha presen
ça, teve a oportunidade não só de descerrar a placa, mas 
de ligar a chave da segunda fase de construção da Hidrelétrica 
de Xingó, que pereentual e proporcionalmente será a hidrelé
trica mais barata do mundo, tendo em vista as condições natu
rais, o canyon entre Sergipe e Alagoas. Quero aproveitar 
este aparte para dizer, e fomos juntos ao Ministro das Minas 
e Energia,- que -o Presidente Itamar Franco reafirmou seu 
compromisso coin a conclusão do cronograma de Xingó. V. 
Ex~ está de parabéns pela oportunidade do pronunciamento. 
Estaremos sempre juntos em-defesa da Chesf e principalmente 
da conclusão de Xingó, porque V. Ex~ tem autoridade para 
falar a esse respeito. Quero também agradecer, em nome 
do meu Estado, a valiosa colaboração- de V. Exl em tudo 
que se refere à eletrificação no Estado de Sergipe. 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA- Muito grato, eminente 
Senador Albano Franco. As suas palavras me sensibilizã:ram 
e me fizeram retornai ao passado. Já se vão muitos- anos 
que dirigi o meu querido Estado de Sergipe. E conseguimos, 
com a ajuda do pai de V. EX', que era Deputado Federal 
na oportunidade, eletrificar o Estado, faltando apenas um 
município, quando deixamos o ·Governo. Depois, qliarido o 
pai de V. E:xl, o Governador Augusto _Franco,_ assumi~- o 
Governo, ele não só eletrificou muniCípioS, mas também po~ 
voados, o que não cheguei a fazer en-quãitto- Govetriádor. 
Na verdade, Sergipe progrediu. A Chesf muitO fez para que 
Sergipe. hoje, seja um Estado modelo na Federação brasileira. 
As estatísticas e os dados aí estão, e isso se deve muito à 
Cómpanhia Hidrelétrica do São Francisco. 

Agradeço as palavras de V. EX:' e âigõ: vamos 6úninhar, 
vamos trabalhar, Sergipe para frente, para o bem do Brasil 
e dos sergipanos. -

A história das duas empresas muito deve ao saudoso 
Deputado da Bahia, Manoel Novaes. Manoel Novaes foi um 
batalhador, um homem extraordináriO -que morreu pobre, eu 
sei. Há poucos dias, ali na tribuna, falei sobre Mário Andreaz
za, de quem se disse que morreu rico. Contestei essa afirmativa 
dizendo que S. EX' morreu pobre, porque até suas despesas 
·hospitalares eram pagas por um grupo de oito amigos que 
. se cotizavam para tal. Muitas vezes o político é injustiçado. 
Precisamos~ no Brasil, respeitar os políticos que- cumprem 
o seu dever e as suas obrigações. 

Portanto, Sr. Presidente, pelo transcurso dos 45 anos 
da Companhia Hidrelétrica do São Francisco, lembrando os 
nomes de seus benfeitores, como Octávio Marcondes Ferraz 
e Apolónio Sales, quero lembrar também do Deputado Ma
noel Novaes que, sendo autor do projeto de lei que criou 
o órgão que se transformou na Codevasf, é também um dos 
ilustres benfeitores da Chesf, empresas que nasceram das gran~ 
des aspirações nacional e regional de explorar o imenso poten~ 
cial da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. Nessas remi~ 
niscências, não podemos esquecer os Presidentes Getúlio V ar~ 
gas e Eurico Gaspar Dutra. 

Sr. Presidente, desta tribuna do Senado, quero enviar 
meus cumprimentos ao corpo funciOnal diretivo dessas duas 

cOmpanhias que tão relevantes serviços têm prestado ao Nor
deste e ao País. 

Finalizando, Sr. Presidente, peço a transcrição, em meu 
pronunciamento, dos artigos publicados no jornal A Tarde, 
edição de 21 do corrente, intitulado"S: "Chesf Reduz Custos 
e Economiza Cinqüenta Bilhões" e "Continua a Campanha". 
(Muito bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
LOUR/VAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO: 

A TARDE- Domingo- 21-3-1993 
CAMPANHA 

Foi inspirado no exemplo do pioneiro Delmiro Gouveia 
·que o engenheiro Apolónio Sales desencadeou uma campanha 
nacional visando a criação de uma empresa federal, com a 
finalidade de promover a utilização, em grande escala, do 
potencial do rio São Francisco para fins específicos de produ
ção de energia elétrica parã ó Nordeste. Foi difícil, mas houve 
apoio, e, em 1945, o Decreto-Lei o<? 8.031, autoriZou a Consti
tuição de uma sociedade de economia mista vinculada ao Mi~ 
riistério da Agricultura. 

Ttansform:ações pOlíticas ocorreram no País e houve difi
culdades em mobilizar o capital necessário, mas em -15 de 
marçq de 1948 foi realizada a prim~ira assembléia geral de 
acionistas para a efetiva Constituição da empresa e designação 
da_ primeira diretoria. Em 1948, foram iniciadas as obras do 
acampamento de Paulo Afonso, hoje denominado Paulo 
Afonso I, sendo viabilizadas a construção da usina e linhas 
de transmissão em 230 quilowatts para Recife e Salvador. 
A Chesf hoje tem 74 instalações entre usinas e subestações 
e a pQtência instalada em seu sistema é de 7.815MW. As 
necessidades anuais e dos próximos anos está em torno de 
US$1 bilhão/ano. 

CHESF REDUZ OS CUSTOS E 
ECONOMIZA CR$50 BILHÕES 

- A Companhia Hidrelétrica do São Francisco, que nos 
últimos dois anos recebeu o Prémio Desempenho Nordeste, 
reduziu substancialmente os custos em todos os níveis, resul
·tando numa economia anual da ordem de Cr$50 bilhões, sem 
prejuízo para a operação da companhia que, através da sanção 
da Lei n9 3.497, ocorrida este mês, estabelece profundas altera
ções no comportamento gerencial do setor elétrico brasileiro. 
Completando 45 anos na semana passada, a Chesf, que há 
três anos vivia com problemas "aparentemente incontomá~ 
veis, hoje ~é uma organização em plena recuperação, apesar 
da dívida externa acumulada nas últimas décadas, o que a 
atual administraÇão Vem procurando administrar''. 

As informações são do Presidente da Empresa, José An
tônio Muniz Lopes, que tem muitos planos para esta nova 
fase que se instala na Chesf. Segundo ele, outros papéis no 
.contexto do desenvolvimento regional serão desempenhados. 
E cita a integração com a Sudene e o BNB (Banco do Nordeste 
do Brasil), na elaboração de um planejamento global para 
o Nordeste, incentivo ao debate sobre a economia do Nor
deste, estudo da utilização da água no rio São Francisco, 
no horizonte de curto, médio e longo prazos. 

Integração 

Pretende Muniz Lopes, ainda, elaborar um plano de in
serção regional do Complexo Paulo Afonso-Xingó-Itaparica, 
integrando a Chesf aos órgãos estaduais, visando à melhor 
utilização dos recursos e incentivo às empresas nordestinas 
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na ~usca da qualidade e produtividade a partir da disseminação 
do seu programa. "A Chesf vinha definindo mecanismos para 
ingressar nesta nova fase e eStâ preparãda para;-oom rápidos 
ajustes, enfrentar este novo·momento, que significa oportu
nidade para um renascimento empresarial". 

Quãhdo a Chesf iniciou a: operação da Usina Paulo Afon
so I, nos anos 50, alimentando as duas principais cidades 
da região, Recife e Salvador, o abastecimento de energia elé
trica no Nordeste era extremamente precário, constituindo« 
em fatorrestritivo ao desenvolvimento regional. Naquela épo
ca, lembra o presidente, apenas as capitais dos estados e algu
mas cidades vizinhas tinham serviços públicos de energia elétri
ca razoavelmente estruturados, em geral explorados por em
presas estrangeiras. Na maioria dos casos, a energia elétrica 
era produzida por usinas térmicas, que queimavam aerivados 
de petróleo ou lenha. Apenas Salvador, por volta de 1920, 
registrava a construção da Usina Hidrelétrica de Bananeiras, 
com capacidade de nove mil quilowatts que funcionou até 
1981. 

As cidades do interior do Nordeste, em sua quase totali
dade, lembra, possuíam apenas pequenos grupoS geradores 
explorados pelas prefeituras ou a iniciativa prívada, serviços 
que praticamente se restringiam à iluminação, sendo reduzido 
o número de cidades que tinha esse serviço durante o dia. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -Concedo a pala-
vra ao nobre Senador Chagas Rodrigues. (Pausa.) 

S. E~ não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Aureo Mello. 

O SR. AUREO MELLO (PRN-AM. Pronuncia o seguinte 
discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sfs. SeDa:. 
dores, há um problema grave no Amazonas do qual V. Ext, 
Sr. Presidente Nabor Júnior, há de compartilhar também: 
o da paralisação da Empresa de Navegação da Amazônia 
S.A.- ENASA. 

A Enasa era aquela sfstole/diáStole que fazia com qUe, 
nos rios da ,nossa terra, fosse levado o sangue arterial e o 
venoso das populações e dos transportes, dando oportunidade 
a que Manaus recebesse material de primeira, inclusive para 
a parte !rigorificada, e Belém recebesse de Manaus a carg~ 
específica que ia servir não somente ao Pará, mas a todo 
o Brasil. 

Agora essa empresa está parada. Um património fantás
tico: somente os estaleiros da Enasa valem bilhões e bilhões, 
os navios extraordinários, maravilhosos, os famosos catama
rãs, construídos nos estaleiros de São Paulo, estão parados, 
imobilizados, estáticos porque, no momento em que se decre
tou a privatização da Enasa, não surgiram os capitais interes
sados em manter vivo aquele organismo tão útil, benfeitor 
daquelas lonjuras, daquelas costas, daqueles rios. 

O capital externo, principalmente o paulista, parece não 
ter interesse em ver progresso na região amazónica. Quanto 
mais a Amazónia se esfacelar,, quanto mais a Amazônia se 
destruir, quanto mais a mata voltar a se apossar daquilo que 
era dela e que o homem retirou naquele empreendimento 
que ele chama de civilização, mais o paulista ri. O paulista 
estende uma gargalhada imensa, porque, para ele, São Paulo 
é que vale, a indústria é que conta, o dinheiro- no bolso e 
o dólar é que comandam. A Amazônia, que é, por sinal, 
um reposi<ório de ouro na ponta de um arco-!ris, dá muito 
.trabalho, dll:m"llita preguiça chegar até lá; que fique ali naquela 

selva selvàggia que lembra mesmo os livros de Dante ou as 
histórias de V'rrgílio. 

O Sr. Onofre Qulnan - O nobre Senador Aureo Mello 
permite um aparte? 

O SR. AUREO MELLO - Com muita honra, nobre 
Senador. 

O Sr. Onofre Quinan - Aproveitando as palavras de 
V. E~, diria que o povo brasileiro, a cada empresa fechada 
no Brasil, deveria pôr luto. A salvação do Brasil está direta
mente ligada à atividade económico-produtiva. Se as autori
dades não fortalecerem a atividade produtiva, vamos conti
nuar pagando um custo altíssimo pela atual recessão que está 
causando danos, talvez até irreparáveis. Congratulo-me com 
V; Er quando defende uma empresa de uma região, pois 
são as empresas das regiões que formam a riqueza desta Na
ção. Portanto, sem dúvida alguma, as autoridades têin que 
se Võltar pata a proteção de atividades produtivas e não para 
a especulação financeira. Era o que queria dizer. 

O SR. AUREO MELLO- Muito obrigado, nobre Sena
dor Onofre Quinan. Respeito em V. EX' sobretudo o empre
sário vi\orioso das regiões sáfaras do Planalto Central. V. 
J::x! tem uma autoridade imensa. O peso de suas palavras 
é de tal forma que não pode receber dúvidas ou questiona
mentos, porque V. Ex• é um homem que lutou aqui nestes 
chapadões e conseguiu criar o seu organismo, a· sua poderosa 
Onogás. V. Ex• é U{Il homem que tem seis ãviões na sua 
empresa para subir a estes céus, transportando seuS diretores, 
V. EX' e o material imprescindível ao seu organismo. 

Qti.ent nos dera, nós do Amazonas, que V. E r estivesse 
lá para nos ensinar a realizar e a progredir, porque a Amazônia 
é considerada, pelo Brasil civilizado, como uma imensa coló
nia. É um descampado para o gado mugir e pastar, e não 
há interesse em incrementar o progresso das indústrias porque, 
ao que parece, é como se ela fosse um outro país capaz de 
entrar em concorrência com as regiões do centro do Brasil, 
principalmente São Paulo. 

Respeito e agradeço, sensibilizado, o aparte de V. EX' 
O Governo realmente não dá a atenção merecida aos· proble
mas daquela área. É o caso da ENASA, Empresa de Nave
gação da Amazônia S.A. Meu Deus! -é um caso clamoroso, 
dolop_do, que nos faz sofrer. A empresa da Amazônia, herança 
da capaeidade e do método dos ingleses que outrora construí
ram aqueles organismos, o roadwayde Manaus e as docas 
do Pará, hoje estão paralisadas e imobilizadas porque não 
encontraram capitais que as quisessem adquirir, e a te.ndência 
governamental é sucatear, para que aqueles navios sejam 
transformados em peças insignificantes que venham a ajudar 
outros ferros-velhos, que porventura tenham tombado sob 
a ferrugem do tempo. 

Estou falando aqui, porque andei pesquisando, perfunc
toriamente, qual o Ministério ao qual está afeta a questão 
da privatização. No caso da Enasa, quer me parecer que é 
ao Banco Nacional de Desenvolvimento Económico, asso
ciado ao Ministério dos Transportes. O meu gabinete está 
examinando a questão a fim de me informar devidamente 
para que eu possa clamar pela Enasa e gritar que isso é um 
escândalo. O Amazonas está sem transporte de Belém para 
Manaus, e de Manaus quiçã para todas aquelas cidades que 
se situam à beira dos rios. 

O abandono estadeia, faz-se presente, pontifica naqueles 
trechos, poraue a Amazônia é um panelão imenso que apenas 
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serve como depósito de água para que o Brasil se abebere 
ali de quando em vez, para que o Brasil se envergonhe de 
ter caboclos da gleba verde, com cara de índio e me-nte, talvez 
para eles, atrasada. _ _ __ 

O Brasil é suficientemente inepto· ê iiiíbeélf Pari-não 
compreender que ali, na selya amazónica, é que está o seu 
depositório de ouro, com o qual ele pode pagar a sua dívida 
externa. Ali, ele pode ir buscar elementos e_mananciais para 
se recuperar da política infecta e medíocre que tem sido desen
volvida sempre em torno desse núcleo económico, e que, 
quando s_e volta para os assuntos da periferia, é apenas para 
prejudicar, para combater, para sabotar, para impedir, como 
agora vem fazendo em relação aos projetes que a Suframa 
está tentando implantar na nossa região. 

Esses projetes serão aplicados apenas fracionariamente 
porque, para o Amazonas, há sempre um policiamento e uma 
observação eterna, vigilantes como olhos de tubarão, que não 
dormem nunca. Eles se esquecem de que nós apenas contribuí
mos, ajudamos e _colocamos os nossos préstimos, as nossas 
riquezas, o nosso trabalho, os nossos músculos e o nosSo he
roísmo em favor do sentimento de unidade desta grande Na
ção. 

O Sr. GilbertO-Miranda - Permite-me V. Ex~ um aparte, 
nobre Senador Aureo Mello? 

O SR. AUREO MELLO - Com rimita honra, Senador 
Gilberto Miranda. -

O Sr. Gilberto Miranda- Senador Aureo Mello, creio 
que o pronunciamento de V. Ex~ vem em boa hora. Ama~hã, 
teremos-quarenta e dois projetes a serem apreciados na reu
nião da Suframa. Acredito que no Brasil, neste momento, 
se s-omatmos todos os estados, tirando o Amazonas, não en-: 
contrariamos quarenta e dois projetos- industriais para Serem 
implantados. E vergonhoso que, neste momento, parta do 
Executivo, a quetn--onõsSõ Partido -o PMDB -dá apoio 
no Congresso Nacional, o pedido para que se retirem nova~ 
mente, para uma reanálise, vinte e três projetes. De repente, 
dois Ministros- a cujas áreas esses projetes não estão afetos 
- resolvem criar problemas. Nós, do Amazonas, estamos 
abandonados, como V. Ex~ dizia, em todos os sentidos: na 
área de transporte, de saúde, com relação a recursos, escolas 
e energia. Até hoje, praticamente 9Q% da nossa energia é 
originária de termoelétricas, pela qual pagamos preços absur
dos, e o EstadO mantém em dia as suas contas com a PetrobráA. 
Acredito que está na hora de o Governo Federal passar a 
olhar com mais atenÇão para ·o Norte e Nordeste. Na semana 
que passou, estaCas~ ficou esperando que fosse enviada uma 
medida provisória-tratando doS recursos para a seca. E todps 
os dias vemos noS" jornais que a medida está chegando. En
quanto isso, vemos líderes de partidos, aqui nó Congresso, 
fazendo suas nomeações para o·s mais variados cargos. As 
preocupaçõ-es dos partidos e das lideranças, de um modo geral, 
estão voltadas para o segundo escalão de nomeações. O Go
verno está completamente parado. Não tem projeto-de cresci
mento económico, não tem projeto para a fome, náo tem 
projeto industrial. Não tem projeto algum. Já faz cirtco meses 
que esse Governo- aí está, creio que já está na hora de ele 
dizer a que veio. -o desinteresse do Governo Federal parece 
que é total. Vemos os seus Ministros não fazendo praticamente 
nada. Por iSso, creio que está na hora de esta Casa também 
mostrar ·ao Governo· pata que está aqui. Ou seja, acho que 
poderíamos ajudar nas ComiSSÕes, poderíamos ajUdar aqui 

no plenário. Vamos ter, na próxima semana. novas indicaçOes 
de nomes recomendados pelo Governo ... E já que o Governo 
não demonstra respeito por esta Casa, ou pela população, 
acho que deveremos te.r a mesma atitude para com ele. Creio 
que está na hora de o Senhor Presidente da República ordenar 
para os seus Ministros, com relação à Amazônia, Com-relação 
à região Norte, com relação a todo_o_ Brasil, que trabalhem 
mais. Está na hora de os Ministros _chegarem às 7h30mfn 
ao trabalho, e não às- 9h ou às lOh, sem falar no excesso 
de viagens. A Ministra do ~lanejament_o, nomeada há pouco 
tempo, até agora não disse a que e por que veio. Não vimos 
nada, absolutamente nada! Se formos analisar, nesta_ Casa, 
a composição min"isteri3l, creio que poucos são os que se 
salvam. O que acontecerá depois de 22 de abril, quando tere
mos o lançamento dos nomes dos futuros candidatos à Presi
dência da República? Acredito 'que o Govenlo começará a 
ficar praticamente sem base nesta Casa. Então, nOvamente, 
apelo ao Presidente da República para que volte a falar com 
os seus Ministros sobre a nossa região e para que olhe com 
mais carinho á pauta da reunião da Suframa, que o~rrerá 
a~anhã. É uma pauta muito importante para nós, do Amazo
nas, que temos só a Zona Franca e que não podemos derrubar 
madeira, não podemos plantar na várzea, nã~ temQ~ Il~nhum 
incentivo a mais para a região. J\ssim, peço a. Sua Excelência 
que realmente converse com tOdos os Ministros e que dê 
uma orientação para que, ao invés de perturbar, de criar 
dificuldades, tentem harmonizar os interesses do Sul com os 
do Norte e deixem de fazer lobby para uma ou outra região, 
analisando os projetes sem a elnoção do momen~q. Çreio 
que informática é bom para o Norte, para o Sul, para o Leste, 
para o Nordeste e para o Centro-Oeste. Temos leis, aprovadas 
nesta Casa, que permitem que todo o País entre nesse campo. 
Então, não é por não termos uma política para todo o Brasil 
que não iremos ·definir neste momento processos produtivos 
para uma região incentivada. Que venha uma política indus
trial, mas que venha uma política industrial séria! Que se 
comece a ter uma política de crescimento. Temos, hoje, oito 
milhões de desempregados. Vejo aqui o Senador Eduardo 
Suplicy todos os dias clamar por isso. Vejo um trabalho direto 
em cima desse tema e nada vejo do Governo Federal; em 
algum momento, nada; literalmente nada. Creio que os nossos 
pares nesta Casa devem começar, na próxima semana, a dar 
uma resposta para essa situação que atravessamos. Um Exe·cu
tivo parado merece que o Legislativo mostre alguma coisa 
nesse sentido. 

O SR. AUREO MllLLO - Muito obrigado a V. Ex' 
Sabe V. Ex- por que essa· questão dos projetes da Suframa 

chamou atenção? Porque um partidinho pernóstico destes 
bancos e destes Legislativos, chamado PSD B, lid~rado, forma
do e comandãdo por paulistas, resolveu fazer um estudo sobre 
essa matéria da Amazônia e veio com uina nota pública a 
respeito da Suframa. Por que eles não vão cuidar dos proble
mas da imundfcie do Tietê? Por que não vão cuidar do Gover
nador, que, outro dia, na televisão, arrasou com o regime 
presidencialista, esquecendo-se que é o chefe do Poder Execu
tivo estadual e governa como presidencialista. Pois bem, apon~ 
tou todos os defeitos para ele próprio e não para o regime 
parlamentarista que encarna e com o qual vem sonhando, 
mas dele, talvez. não tenha a mfnima noçãp,_ porque esse 
r~gime é apenas uma macaqueação que certos brasileiros que
rem fazer de regimes que_ acont~cem em povos de outros 
continentes, mas que não é uma peculiaridade sul-americana 



Marçodel993 _______ _:D=IA_::·R=IO::...:D:..O::.·:_c:_o::.N:__G:_.R_E:_S:_s_o_N...;A_c_r_o_N_AL_(:...S_e.::.çã:_o:_I:::I:...) ____ _:s:.:e.::xt:.:•:.:-f:.:e::.ir::.a:.:2:::6:...· :.:2::.:7.::.35::... 

como, com muito orgulho, devemos proclamar dentro do pre
sidencialismo. 

E i' a para a Amazônia estar altamente. industrializada, in
clusive produzindo canhões, submarinos, navios de guerra; 
era para ter um armamento capaz da sua autodefesa, porque 
o olho vulpino da finança internacional do Primeiro Mundo 
nunca pisca, nünca, abandona aqueles recantos memoráveis 
que são-para eles um verdadeiro oásiS Ou-, ifrii- Nirvana de 
todas as delícias. A Amazônia, porém, s6 5efve para endiãrcar 
as suas margens e o seu ·gado, que perde os cascos nas beiras 
do rio porque não tem maromba suficiente para atendê-los. 
A Amazônia só serve para que se diga que ela é do Brasil; 
mas, o Brasil não é dela, porque não lhe tem amor nem 
devoção-, -nem interesse. 

A ENASA, Empresa de Navegação da Amazónia S.A., 
que, por assim dizer, é o sangue cirCulante da economia cabo~ 
ela, está parada, os barcos estão enferrujando nas margens 
dos rios, os imensos estaleiros estão abandonados porque se 
inventou uma história de privatização sem planejamento, sem 
antes verificar se havia- interesse de alguém para comprar 
aquele património, e o resultado é que ele lá está; pã.rãdo, 
impedindo a vida da grande e nobre região. 

O Sr. Eduardo Supltcy- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. AUREO MELLO - Pois rtãó, nobre Senador 
Eduardo Suplicy. Ouço o aparte de V. EX' 

O Sr. Eduardo Suplicy- Nobre Senador, em primeiro 
lugar, gostaria de dizer que não conheço bem a Amazônia. 
Conheço Manaus, parte da Amazônia; conheço, inclusive, 
diversos estados e, como brasileiro, sinto a necessidade de 
me informar melhor a respeito dessa enorme região. Consi~ 
dera muito importante que a Amazónia possa ter assegurado 
um sistema de transporte fluvial o melhor possível e, a partir 
daí' penso que são muito relevantes as observações que v. 
E~ faz em defesa da Enasa, a Empresa de Navegação que, 
há anos, tem a responsabilidade de transportar pessoas e bens 
numa região onde os rios constituem meio essencial para a 
vida dos amazonenses. Quero colocar uma reflexão, sem ter 
aqui uma procuração do PSD B, mas como V. Ex• mencionou 
que pessoas de São Paulo, os paulistas, estariam tendo uma 
atitude inadequada para com o estado de V. Ex• e a região 
amazonense, seria importa-nte que pensáSSenfOs com profun~ 
didade o que tem sido a Zona Franca de Manaus, a Suframa; 
o que tém sido esses projetas que tanta preocupação têm 
causado para a economia ora de São Paulo, ora do Rio Grande 
do Sul, para aqueles Estados onde a indústria se instalou 
há alguns anos. Sim, tem havido preocupação de algumas 
indústrias, por exemplo do Vale do Paraíba ou da região 
de Campinas, por terem-sido as mesmas fechadas, e muitos 
trabalhadores despedidos, em parte porque o Brasil, há 12 
ou 13 anos-vem-vivendo uma recessão; particularmente, nos 
últimos sete anos e mais ainda nos quase três anos do Governo 
Fernando Collor, quando houve um declínio, per-capita, signi~ 
ficativo do Produto Interno Bruto. De oUtra parte, existe 
uma preocupação ·porque -a abertura da economia produziu 
uma situação de competição que essas empresas Dão tinham 
antes, e também porque muitas delas passaram a sua pro~dução 
para a Zona Franca de Manaus. Mas há um aspecto que 
realmente envolve uma inquietação daqueles que vivem e 
trabalham em Manaus, que acaba repercutindo aqui, seja pe
los representantes no Congresso Nacional ou através de sindi~ 
calistas de Manaus. Alguns projetas apresentados à Suframa 

que envolviam a criação de empregos, que envolviam a produ
ção de bens_ os mais diversos e em vários campos, em verdade 
não criaram os empregos como previamente estabelecido. To
mei conhecimento, nobre Senador, de que determinadas me
tas, direcionadas a um certo número de trabalhadores para 
algumas situações de empresas estão muito distantes de terem 
sido atingidas. Não conheço de perto - e por isso, até, peço 
o auxílio de V. E~-, mas há informação de que, em alguns 
casos, bens têm sido trazidos à região amazónica e, ali, rece
bido um ligeiro acréscimo de valor adicionado; tão pequeno 
que, por vezes, significa apenas uma nova embalagem. A 
tal ponto de haver indústrias que produzem número signifi~ 
cativo de bens com pouco mais do que dezena de trabalhadores 
em su~s- fábricas,_ havendo uma espécie de c_on__tras_te muito 
grande entre a produção de bens colocada para a venda e 
o número de trabalhadores existente, significando propria
mente que não houve grande produção, o que envolveria 
utna distorção. Ainda faço aqui uma observação; e _a faço 
até para aprender com V. Ex•, que conhece melhor esses 
fatos: ainda outro dia, ouvi um economista, especializado na 
área tributária, Fernando Resende, que fazia a seguinte obser
vação sobre o que estava acontecendo no Brasil. Normal
mente, o imposto indireto- IPI, ICMS- deveria ter uma 
certa função, no sentido de alcançar maior eqüidade tributária, 
eqüidade fiscal para que aquelas pessoas que tenham maior 
poder aquisitivo, aO con-sumir beil.S de alto vãlor, como eletro
domésticos, computadores, televisores ou automóveis, pagas~ 
sem uma proporção, na forma de impostos, que resultariam, 
depois, em forma de o Governo prestar serviços na área de_ 
educação, de saúde, enfim, para toda a população e com 
o sentido de redistribuição de renda no País. Mas eis que 
muitos desses bens, que justamente permitiriam a arrecadação 
desses tribut9s, passaram a ser isentos dos mesmos na Zona 

· Franca de Manaus. Então, esse sentido de eqüidade tributária 
passou a não existir mais. Veja só que estOu levantando essa 
questão sem nenhum sentido de ser a favor ou contra aquela 
região" em detrimento da outra, apenas para pensar e apren
dermos um com o ou_tro, porque o Senado é_ um lugar onde 
tanto se aprende. Então, prezado Senador Aureo Mello, colo~ 
co esta reflexão porque tenho me preocupado com isso. Claro 
que precisamos ter um desenvolvimento em todas as regiões 
do País e o maior número possível de empregos. 

O Sr. Gilberto Miranda- V. Ex~ me concede um aparte, 
nobre Senador Aureo Mello. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - A Mesa lembra 
ao nobre orador que seu tempo já está esgotado, ultrapassando 
em 12min o tempo destinado a V. Ex~ Peço, então, que conclua 
o seu pronunciamento diante dã. lista de oradores. 

O SR. AUREO MELLO -. Concedo, então, o último 
aparte ao nobre Senador Gilbe_rto Mir_a_nda, paulista, mas ama
zonense de coração, para que responda ao Senador Eduardo 
Suplicy. 

O Sr. Gilberto Miranda- Senador Eduardo Suplicy, 
as colocações de V. Ex~ são muito importantes; creio que 
temos que repensar a Zona Franca ·de Manaus. A partir do 
momento em que o País abre suas importações sem qualquer 
plano específico para a indústria nacional, sem planejamento 
industrial, quando as alíquotas vão _sendo reduzidas, conse
qüentemente as importações vão tendo mais espaço no País 
e os nossos empregados os seus empregos. Com relação à 
Zona Franca de Manaus é muito importante dizer que esta: 
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Casa aproVou a Lei n9 8.387. em 31 de dezembro -de 1991, 
que cria facilidades maiores em termos de importação de pro
duto em forma de SKD. Creio que não é a melhor solução. 
Nós deveríamos continuar importando CKD, ou seja, todos 
os componentes completamente desmontados, porque é muito-
importante que se gere mais emprego. Como V. Ex~ sabe, 
existem bons industriais-, bons médicos, bons engenheiros, 
bons advogados, bons políticos, mas também existem os maus. 
O empresário, o industrial brasileiro está ãprendendõ com 
o Governo as mesmas fórmulas ou as mesmas táticas usadã.s 
por ele. Disseminõu-se h-o País, de cima a baiXo, a mania 
de tentar encurtar o caminho entre dois pontos e não seguir 
o caminho sério, direito e honesto. Então, realmente, existem 
empresários que cometem erros, -mas-penso que deveria haver 
punição. A Receita Federal deveria fiscalizar, autuar e punir 
com mais rigor. Agora, oque acontece? Acontece qUe, hoje, 
há um desemprego muito grande, não somente no Brasil, 
mas em todo o mundo; a recessão mundial é grande, mas 
as indústrias também estão diminuindo de tamanho. A conse
qüência desse fato é que estão se equipaitdo com aparelhagens 
que permitem substituir o empregado. Penso que nas regiões 
ince:p.tivadas, como a Amazônia, como a Zona Franca de Ma
naus, seria importante que o Governo tentasse ·encontrar um 
equihbrio entre a eficiência e o enrprego-de mão-de-obra. 
Também acredito que não podemos continuar dando essa 
proteção para a indústria de informática, quer no Amazonas, 
quer no Sul. Imaginem que está tramltáiido nesta Casá a: 
regulamentação da Lei de Informática. Nessa regulamentação 
vai~se dar uma renúncia fiscal de, aproximadamente, 200 mil 
casas anuais, se aprovada por esta Casa. Com relação a auto~ 
móveis, veículos. Na Zona Franca de Manaus é proibido fazer 
veículos de passageiro sem o pagamento de impostos. O veícu
lo utilitário pode ser feito com pagamento de impostos reduw 
zidos de acordo com o índice de nacionalização. Agora, o 
que me assusta mais é que o Governo- está preocupado em 
fazer "'fusquinha" e dar incentivos. Noventa por cento -da 
população não precisa de carro, não tem carro, não come 
carro, e nós vamos dar incentivo para: qüein? Para a classe 
média comprar carro. Será que não estaVa na-liof3 de acrescen
tarmos um pouco -mais de impostos em veículos para aplicar 
isso em programâs sociais? Tem V. Ex~ toda a razão nas 
suas colocações. 

O SR. AUREO MELLO -Concluo, Sr. Presidente, di· 
zendo a V. Ex~ que, embora o que atualmente chamam de 
maquiagem para produtos industriais do Amazonas, a verdade 
é que lá na Amazônia a legislação - inclusive essa Lei n<:~ 
.8.387 --:- tem por objetivo fazer com que aumente cada vez 
mais o nível de empregos e a assistência àquele pessoal, o 
que não impede de nós desejarmos também que a indústria 
se expanda naquela região, que os produtos industriais brasi
leiros não sejam-vendidos a preços escorchantes numa verda
deira pirataria, conió tem--acontecido na indústria de informá.: 
tica do Brasil, na indústria de cimento e na indústria de auto
móveis. Não podemos concluir, agora, Senador Eduardo Su~ 
plicy, mas, posteriormente, pois o Senado da República é 
uma Casa de palestras, de troca de idéias e de informações. 
Assim sendo, iremos continuar conversando sobre essa maté
ria. Enfatizo, então, a V. Ex• e a todo o Senado Federal 
a necessidade que se tem de não abandonar a Amazónia no 
concernente à sua industrialização, de não deixar que empre
sas, como a Enasa, se extingam pura e simplesmente porque 
faltaram capitalistas à altura de adquiri-la e de fazê-la movi-

mentar~se. Passei a liderança ao Senador Gilberto Miranda 
porque S. Er, hoje em dia, é um dos industriais mais expres
sivos daquela terra. Mas tantas coisas acontecem e estão por 
acontecer ali que não se justifica a intrOmissão sectária de 
aparência destrutiva de uma agremiação que tem no seu pro
grama assuntos tão alevantados como o PSDB e que deveria 
estar cuidando muito mais dos problemas nacionais de enri
quecimento económico do que esses detalhes que dizem res-
peito à região amazónica. - --

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, prometendo voltar 
para conversarmos mais a respeito da matéria. (Muito bem!) 

Durante o discurso do Sr. Aureo Mello, o Sr. Nabor 
Júnior- -29 Secretário, daixa a cedeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Chagas Rodrigues, I• Vice·Pre· 
sidente. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Alfredo Campos - César Dias - Guilherme Palmeira 
-Jonas Pinheiro -José Sarney - Luiz Alberto -Márcio 
Lacerda- Onofre Quinãit- Pedro Teixeira- Valmir Cam~ 
pelo. 

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

Presentes na Casa 68 Senadores. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pela Sr" }':' 
Secretária. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N' 281, DE 1993 

Nos termos do art. 175, alínea d do Regimento Interno, 
requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de que as matérias 
constantes dos itens~,4 e 5 sejam subnietidas ao. plenário em 
1<:~ e 29 lugares, respectivamente. 

Sala das Sessões, 25 de março de 1993.- Jónia Marlse. 

~o SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Aprovado 
o requerimento, será feita a inversãõ- solicítada. 

Passa-se ao Item 4: 

Votação do Requerimento n9 452, de 1990, de au
toria do Senador J utahy Magalhães, solicitando ao Tri
bunal de Contas da União a realização d.e auditoria 
sobre atos e contratos celebrados pela Administração 
Pública, junto às empresas Avibrás, Engexco, Mendes 
Júnior e outras, que mantiveram negociações com o 
Ministério da Defesa e o Banco Central do Iraque, 
ep1 reSposta ão RequerimentO de Informações n9 336, 
de 1990. 

Em 'votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentado~. (Pausa.) 
Aprovado, 
A PresidênCia fará cumprir a deliberação do Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)·- Item 5: 
Votação, eni turno único, do Requerimento n9 196, de 

1993, do Senador César Dias, solicitando, nos termos do art. 
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172, inciso I, do Regimento Interno, a inclusão em Ordem 
do Dia do Projeto de_Lei do Senado n' 344, de 1991, de 
sua autoria, que dispõe sobre o uso_ de propaganda de bebidas 
alcoólicas. - -

Em votação o requerimento, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) · · 
Aprovado. - -- ------
O Projeto de Lei do Senado n9 344, de 1991, será incluído 

em Ordem do Dia ópõrtunamente. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 1: 

PROJETO OE LEI DA CÂMARA N' 67, 
DE 1992-COMPLEMENTAR 

(Em regime-·âe urgência, nos _t,ennos do art. 336, 
c, do Regimento Interno) 

(Tramitando em conjunto com o Pi'ojeto de Lei 
do Senado n' 46, de 1992- Complementar) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n' 67, de 1992 - Complementar (n' 71/Sg, 
na Casa de origem), que dispõe sobre o processo judi
cial de desapropriação por interesse social, para fins 
de reforma agrária, tendo 

-Parecer, proferido em Plenário, Relator: Sena
dor Alfredo Campos, favorável, na fonna de Substi
tutivo que apresenta. 

A discussão da matéria foi enCeriãda na sessão ordinária 
de 23 do corrente. 

Em sessões anteriores foram aprovados os requerimentos 
de preferência para votação- do substitutivo- sobre o projeto 
e de destaque para votação em separado de parte do substi-
tutiVo~ - -

A Presidência esclarece ao ·plenário que, nos terinôS do· 
art. 288, III, a, do Regimento Interno, a matéria depende, 
para a sua aprovação, do voto favorável da maioria absoluta 
da composição da Casa, devendo a votação ser feita pelo 
processo nominal. 

Passa-se à votação do substitutivo, ressalvado o destaque 
e o projeto inicial. _ 

Essa preferência já fói aprovada, de modo que, em virtu
de disso, será re-nOvada a ·votação do substitutiVó; viSto que 
não houve quorum na última votação sobre a matéria. 

A Presidência solicita aOs Srs. Sf:i13dores que ocupem 
os seus lugares, a fim de se proceder à votação. 
C Como vota o Líder do PMDB? - · 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB - CE) 
-Sr. Presidente, o PMDB vota "Sim". 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Como vota 
o Líder do PT? · 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP) - Sr. Presi
dente, a Bancada do Partido dos Trabalhadores, para mostrar 
a sua boa vontade com respeito à necessidade de se votar 
esse projeto de lei complementar, que exige quorum de maio
ria absoluta dos Sts. Senadores, dá preferência ao projeto 
de lei da Câmara, não obstante as melhorias inSeridas no 
substitutivo apresentado pelo Senador Alfredo Campos. No 
entanto, o PT reconhece a necessidade de votarmos o projeto 
ora em análise sem maiores delongas. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presi
dência solicita aos Srs. Senadores que se encontram em seus 
gabinetes ou em outras dependências do Senado que venham 

ao plenário, a fim de participar da votação de matéria ?a 
maior iit~po:r:!ância, referente a rito sumário nas desapropna-
ções para fins de reforma agrária. . 
·----Na forma regimental, a votação será nommal. 

Como vota o Líder do PSDB? 
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB·BA)- "'Sim", 

Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE ( Cliagas Rodrigues) - Como vota 

o Líder do PTB? 
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB- AP)- "'Sim", 

Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Como vota 

o Líder do PRN? 
O SR. NEYMARANHÃO (PRN- PE)- "Sim", Sr. 

Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Como vota 

o Líder do PT? 
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP)- "Sim'', Sr. 

Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Como vota 

o Líder PDS? 
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS- SC)- ''Sim", Sr. 

Presidente. 
. O _SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Como vota 

o Líder do PSB? 
O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB- SP)- "Sim", 

Sr.~_!esidente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Os Srs. Se
- nadares já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação.) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

Ã:luizio :Bezerra - Àlvaio_ Pacheco_- Aureo Me-llo -
Cid Carvalho - . Eduardo Suplicy..:.. Esperidião Amin -
Francisco Rollemberg- Garibaldi Alves- Gilberto Miranda 
- Iram Saraiva - João França - Josaphat Marinho -
José Fogoça -Júnia Marise -Jultahy Magalhaes-Lnurem
berg Rocha- Nabor Júnior- Ney Maranhão- Paulo Bisol 
- Ronan Tito - Valmir Campelo 

VOTAM "NÃO'" OS SRS. SENADORES: 
· Henrique Almeida- Levy Dias 

-0 SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Mesa 
vai proclamar o resultado. _ _ _ _ _ 
- Votaram SIM 21 Srs. Senadores; NAO 2. 

Total de votos: 23. . . . 
----- Não foi atingido o qüónim- qualificado e exigido pela 

Constituição, já que ·se trata de projeto de lei complementar. 
A matéria fica adiada. 
Também ficam -adiadas as matérias Constantes dos itens 

no;~$ 2, 3 e 6. 
São os seguintes os itens adiados: 

-2-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N' 46, DE 1992-COMPLEMENTAR 
(Em regime de urgência nos tennos do art. 336, 

c, do Regimento Interno.) 
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(Tramitando em CóOjunto com ·o Projeto de Lei 
da Câmara n• 67, de 1992 -Complem!mtar.) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do 
Senado n~' 46, de 1992 - Compleineritar~- de autoria 
do Senador Humbert_o Lucena, que dispõe sobre o pro
cedimento contraditório esp-ecial, de rito sumário, para 
o processo de desapropriação por interesse social, para 
fins de reforma agrária, de imóvel rural que não esteja 
cumprindo a sua função social. 

-3-
PROJETO DE LEI CÂMARA 

N• 13, DE 1991-COMPLEMENTAR 

Votação, em turno único, do Proje~o de Lei da 
Câmara n• 13, de 1991-Complementar (n' 223190-Com
plementar, na Casa de origem), que regulamenta o 
§ 2~' do art. 171 da Constituição Federal, âiSpondo sobre 
a edição e o processo legislativo das ~edidas provisórias 
previstas no art. 62 da Constituição Federal, e dá oUtras 
providências, tendo 

-Pareceres, sob n~'' 49 e 88, de 199f, da -Comissão 
-de Constituição, Justiça e_ Cidadania, "Í~' -pronim.-

ciamento--: favOI-ã.Vel ao Projeto-, colrio-ag -EmeOd3s de 
n<?S 1 a 4-CCJ, que apresenta; 211 pi-onundaffiento:- cõri
trário às Emendas de ncS 5 a 17, de Plenário. 

-6-
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÂO 

N• 23, DE 1991 . . ·-- . . . . 

Votação, em primeiro turno~ da PrOposta de 
Emenda à Constituição 23, de 1991 (45/91, iia Câmara 
dos Deputados), que dá nova redação ao art. 16 da 
Constituição-Federal, tendo 

Parecer favorável, sob n9 24, de 1992, da 
-Comissão Temporária. ' ·---

0 SR- N.EY MARANHÃO -Sr. Presidente, peço a pala
vra, como Ltder, para uma breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao ilustre Senador. 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN- PE. Como Líder, 
para uma comunicação: Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dent.e, encaminho à mesa, nos termos do art. 216, IV, do 
Regtmento Interno, o seguinte requerimento de informações: 

No termos do art. 216, IV, do Regimento Interno 
requeiro ao Ministro Chefe da Casa Civil da Presidênci~ 
da República as seguintes informações: 

1. Quais os municípios noi-destinos que foram 
declarados de calamidade pública? 

2. Quais as determinações da Presidência da Re
pública para minorar o sofriiD.entci das populações dos 
municípios atingidos pela seca'? 

~- Qua~s os mi~téri()~-eft.volvj40s na aÇãO. emer
genctal do Governo Federal, para não deixar morrer 
de fome e sede a gente nordestina? 

4. Quais os recursos do Governo Federal desti
nados ao combate à miséria e à fome nordesti:rl3. em 
caráter emergencial? ' 

5. Quais os recursos destinados a cada Estado 
nordestino? 

6. Qua-nto já ror entregue àS-autoridades conlpe
tentes'l 

7. Gentileza no minar t:lis autoridades~ . 
8. Quais os critérios que prevaleceram ou preva-

lecerão na distribuição de tais recursos? _ _ __ _ 
9. Quais os mecanismos de fiscalização para ter 

certeza que os recursos não serão desviados, como no 
passado? 

10. Afora os recursos emergenciais, quais OS pro:.. 
gramas e projetes do Governo, notadamente na área 
de irrigação - investimentos privados e públicos ........ 
para acabar de uma vez por todas com a miséria e 
a fome da gente nordestina? 

Solicito a V. E~, Sr. Presidente, que faça constar, na 
íntegra, nos Anais da Casa este requerimento de informações. 

DOCUMENTO A Q.UE SE REFERE O SR. NEY 
MARANHÃO EM SEU DISCURSO: 

REQUERIMENTO N• 280, DE 1993 

Nos termos do art. 216, IV, do Regimento Interno, re
queiro ao Ministro Chefe da Casa Civil da Presidência da 
República, as seguintes informações: 

1. Qaai$ os municípios nordeStinos que foram declarados 
de calamicflde pública? 

2. Quais as determinações da Presidência da Repii.blica 
para minorar o sofrimento ,das populações dos municípios 
atingidos pela seca? 

3. Quais os MinistériOs e-nvolvidos na ação emergencial 
do Governo Federal, para não deixar morrer de fome e sede 
a gente nordestina? 

4. Quais os recursos dO Governo Federal deStinados ao 
combate à miséria e à fome nOrdestina, em caráter emer
gen~ial?. 

5. Quais os recursos destinados a cada Estado nordestino? 
6. ouã.nto já toi entregue às autoridadeS competentes? 
7. Gentileza norminar tais autoridades: 
8. Quais os critérios que prev3.1enceram ou prevalecerão 

na distribuição de tais recursos? 
9. Quais os mecanismos de fiscalização para ter certeza 

que os recursos não serão desviados, como no passado? 
10. Afora os recursos emergenciais, quais os programas 

e projetos do Governo, notadamente na área da irrigação 
-investimentos privados e públicos- para- acabar de uma 
vez por todas com a miséria e a fome da gente nordestina? 

Justificação 

Na tarde de ontem, ocupei a tribuna do Senado Federal 
e mostrei a gravíssima situação em que se encontra o nosso 
País. Salientei que é preciso travar ürita luta_ sem trégua contra 
a miséria do nosso povo, se quisermos evitar uma convulsão 
social. 

Defendo uma ação imediata contra a fome, as doenças, 
as··péssimas condições de vida dos brasileiros, principalmente 
da minha sofrida gente do nordeste e, em particular, do meu 
Estado de Pernambuco. 

Mostrei que a situação de miséria, agravada pelo proble
filâ- da seca no Nordeste, está levando a gente que represento 
nesta Casa, ao desespero. Como Senador do Estado que viu 
mais~ de 60Q trabalhadores rurais do sertl:i,o de Pernambuco, 
juntamente com representantes de Federações de Trabalha
dores da Agricultura do Nordeste, clamando por ações correre-
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tas, não poderia deixar de erriprestar-a minha solidariedade, 
a esse movimento contr.a a fome e a miséria da minha gente. 

Por isso, a fim de que possamos contribuir para a solução 
desse gravíssimO prOblema que-aflige mais de 32 milhões de 
brasileiros, estamos querendo saber dos programas e projetes 
emergenciais, bem como os estruturais, para resgatar a grande 
dívida do Brasil para a brava gente nordestina, que há muito 
vem sendo explorada pela "indústria da seca", em benefíciOs 
de poucos. , 

Por úftirilo, devo assinalar, novamente, que tais respostas 
servirão de subsídios para a fundamentação de emenda à Lei 
Complementar sobre IPMF, a fim de que uns 35% sejam 
destinados à irrigação- do Nordeste brasileiro, para; com_a 
produção de alimentos, possa matar a fome da minha gente 
e gerar divisas, emprego e renda para aqu~la sofrida região. 

""Povo de _barriga cheia não pensa em revolução.,. 

Brasíliã, Senador Ney Maranhão. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Volta-se 
à lista de oradores._ . . . . · .:. , -·,--,_:, ~-

Concedo a palavra ao nobre Senador _Cid SabQia de Cai-
valho. 

O SR. CID SABÓIA DE CAI.l.V ALHO (Pt.l:DB - CE. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão __ Q.o orador_._) -:
Sr. Presidente, Srs. Senadores, há dias eu goStaria de ter 
ocupado a tribuna para fazer um J;"egiStro. Infé:lizmente, dada 
a velocidade_ com _que ocorrem_ os fatos e suc.ed~m-~ assuntos
outros, não me foi possíVel o us_o da palavra no momento 
oportuno. 

No último dia 10 deste mês, completou-se o período de 
dois anps da morte do ex~Se.nador Cé~~r Çals de Ol~veira 
Filho, que brilhantemente ocupou esta Casa. 

Quando aqui Mauro Benevides chegou de volta e este 
orador chegou pela primeira vez, César Cais e José. Lins 

de Albuquerque estavam encerrando seus respeCtivos _ _man
datos. 

· César Cals, Sr. Presidente, perte-nCe~ ao.PDS-~a época 
áurea desse partido. Nessa condição política, fói esCOlhido 
para o Governo do Estado do Ceará, oQ.de_ mostr9u um ~xcep
cional desempenho. . . . . _ 
. César Cals foi, sein dúvida, um dos melhores governa

dores do nosso Estado. Com extraordinária visão social, r:fes
bravou o sertão, acreditou na agricultura e na circulação das 
riquezas; abriu e pavimentou estradas. Nessa época, o prefeito 
da cidade era, na realidade, secretário do governador, porque 
ainda não havia sido restabelecida a eleição direta para escqlha 
de prefeitos. - -

Ele nomeou um ho;mem extraordinário para -a- prefeitU.i'â 
de Fortaleza, o atual Deputado e ex-Ministro Vicente Caval
canti Fialho. Essa dupla, Vicente Cavalcanti Fialho e César 
C3.ls, revolucionou o panorama de Fortaleza. O trabalho de
senvolvido por eles só se pode comparar ao realizado recente
mente pelo último prefeito, Sr. Juracy Magalhães, cuja admi~ 
nistração acaba de se encerrar. 

César Cais distinguiu-se pelos extraordinários méritos que 
teve como engenheiro, como militar, como político, -como 
legislador - passou com brilhantismo por esta Cása - e; 
principalmente, como Ministro das Minas e Energia durante 
todo o Governo do General JQão_Baptista de Oliveira Figuei· 
redo. 

Só podemos analisar a figura de um homem, seu trabalho 
e seu desempenho desde que o possamos localizar no seu 
tempo e na sua época. 

César Cais foi brilhantemente ajustado a seu tempo, reali
zando, como governador do Ceará, corno niinistro, como ad
ministrador, um trabalho de grande dedicação. Impressionava 
sua capacidade de trabalho. Ele se dedicava inteiramente 

ao mandato; fiscalizava as obras de engenharia, fiscalizava 
- as obras sociais, fiscalizava todos os setores do governo. E 

garantiu absoluta moralidade durante todo o seu período, 
durante toda a sua gestão. Cuidou excepcionalmente da trans
parência do seu governo. E vejam bem: numa época de gover
no forte, numa época ainda da projeção da Revolução de 
31 de_ março, quando os governadores não poderiam ser ques
tionados. Nesse tempo, ele teve o máximo de transparência, 
o máximo de honradez e honestidade durante toda a sua ges~ 
tão. Os Senadores que tiveram mandato antes desses últimos 
seis anos conheceram muito bem o desempenho de César 
Cais de Oliveira Filho. E os brasileiros, de um modo geral, 
têm lembrança da sua dedicação, do seu trabalho, do afinco 
da_sua gestão, da sua alta percepção, inclusive- quero bem 
ressaltar este detalhe -, quando_ acreditou no álcool, nas 
sõluções advindas do Proálcool, quando acreditou que a pro
d~çã_o do álcool, como combustfvel, era uma grande economia 
de divisas para este País. Naquele tempo, era muito difíCil 
a situação quanto ao petróleo. Ele, então, criou, através do 
Proálcool, esta alternativa; uma alternativa valiosa tanto para 
a nossa economia conio para a nossa autonomia em matéria 
de combustível. Foi exatamente no seu período no Ministério 
das Minas e Energia que a indústria nacional aperfeiçoou 
os niotores movidos a álcool - e sabem os senhores como 
isSo -tem sido importante para o Brasil. Falo no momento 
em que a gasolina parece haver recobrado a sua posição como 
combustível. Mas, na época de Césai" ·cais no Ministério das 
Minas e Energia, ó"que se falava era na falta do_ petróleo, 
no alto preço do petróleo, na subordinação do Brasil ao exte
rior por causa do consumo do petróleo transformado em gaso· 
lina; falava-se na dependência nacional a países do exterior, 
de tal sorte que se o álcool não fosse hoje importante, historica
titerite teria desempenhado um papel substancial na economia 
do Brasil e na política internacional brasileira, quando passa
mos a ter uma certa independência em matéria de combustível, 
o que nos permitiu \imã certa tranqüilidade para a continui
dade de conversações relativas a este setor. O PrOálcool, hoje, 
é desestimulado, de certo modo. Mas, historicamente, nin

guém ousaria adotar no passado a posiç-ão do presente. O 
carro a álcool passou a ser de grande valia. Havia muito mais 
carros- movido a álcool do que movido a gasolina. O desem
penho dos motores passou a ser satisfatório, e airida-lioje 
é muito grande o número de veículos que queimam esse tipo 
de combustível. Um combustível sempre renovável, de origem 
vegetal e que hoje tem uma utilização variada, porque o álcool 
está sendo acrescentado à gasolina; ele é sempre queimado, 
de certo modo, em cada carro que circula no Brasil. Havemos 
de convir que há uma grande economia de divisas sem·pre 
que queimamos álcool ao invés de petróleo. Isso- se deveu 
ao -ex-Ministro César Cals de Oliveira Filho. 

· No Ceará, Sr~ Presidente, Srs. Senadores, como gover
nador, foi um incentivador da cultura. Teve grande sensibi
lidade para as manifestações culturais com caráter regional. 

Durante o seu período, a Secretaria de Cultura teve gran~ 
de expressão e, por que não dizer, no setor de educação 
foi também um homem de grande dedicação. Por isso, foi 
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distinguido, já depois de morto, numa homenagem póstuma 
muito sensível, pela Câmara Municipal de Fortaleza. Há uma 
figura lendária em nosso Estado - Boticário Ferreíra --pes
soa elll razão da qual se fala hoje numa praça que se chama 
Praça do Ferreira. Muitos nomes terttaram dar a essa praça, 
mas era sempre a Praça do Ferreira, a Praça do Boticário 
Ferreira. 

O Sr. Louremberg Nunes Rocha- Permite-me- V. EX' 
'um aparte? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO -~Ouço V. EX' 
com todo o prazer. 

O Sr. Lquremberg Nunes Rocha - Nobre Senador Cid 
Sabóia de Carvalho, gostaria de prestar um testemunho sobre 
a atuação do Ministro César Cais à frente do Miriístérío das 
Minas e Energia. Em 1980, eu era Deputado Federal e tivemos 
em Mato Grosso urri problema muito sério; unia inultinadonal 
de diamantes, a De Beers Intemational, postulava àquela épo
ca uma área tradicional de garimpo local de diamantes. Houve 
uma pendência muito forte; de um lado, os garimpeiros, des
bravadores daquela região, e, de outro lado, a multinacional 
De Beers, titular de um alvará de pesquisa e lavra. Essa pen
dência demorou algum tempo, cerca de seis meses, e foi resOl
vida favoravelmente aos garimpeiros pela intuição, pela inteli
gência do Ministro César Cais que criou,-·naquele momento, 
a primeira área de livre garimpagem: iio 1;\rasil, lá em Mato 
Grosso~--Por isSo--gostaria de prestar esta homenagem à sua 
memória, associando-me àquelas que V. Ex~ está prestando, 
mostrando que, naquele momento, foi um ato de muita cora
gem e de muita decisão do Ministro César Cais, enfrentando 
aquela multinacional e garantindo a pequenos garimpeiros, 
que haviam desbravado uma região, que ali pudessem perma
necer, trabalhar e ter uma vida razoavelmente digna. Por 
isso, associo-me a V. Ex~ nas homenagens que presta hoje 
ao-ex-Ministro CéSar Cais~ -

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Realmente, 
Senador Louremberg Nunes Rocha, o Ministro César Cais 
tinha uma grande sensibilidade) e ainda ia falar das suas preo
cupações para com o ouro, para com o urânio, o petróleo, 
enfim, ·para com todos os valores minerais, põiS, -se houve 
um Miiilstro de Minas que realmente se preocupou com a 
riqueza do nosso subsolo, com as riquezas naturaiS do nosso 
chão, esse Ministro foi exatamente César Cals de Oliveira 
Filho. 

Enquanto Ministro, ele se aprofundou no Proálcool, 
aprofundou as pesquisas relativas ao petróleo, aprofundou 
a questão do urânio, identificou no País inteiro, inclusive no 
Ceará, riquezas_ naturais de grande valia para as· quais desper
tou toda a visão federal e também a visão federacionista. 
Esse homem realmente era um abnegado da causa pública, 
à qual dedicou-se por inteiro, quer como ministro, quer como 
governador, por onde tenha passado sempre teve um grande 
espírito público. Quando deixou o governo do Ceará, foi pai'a 
a Eletrobrás. Depois, foi Ministro. AJ)ós terminar seu período 
no MinistériO. reassumiu sua cadeira aqui, no Senado Federal, 
onde passou dois ano-s e se impôs ao rés-peitO dos_seus Pares. 
Ele tinha essa visão da quar fala V. --EX• Ele tinha, como 
disse, grande pragmatismo e suas soluções eram desse jaez, 
tinham exatamente essa natureza. O Ceaiá-perdeu várias figu
ras importantes em muito pouco tempó.-E ele foi uma dessas 
pessoas que o nossQ Estado perdeu. É de uma família onde 
as pessoas perecem, de certo modo, mais cedo do que se 

espera. Os males do coração atingem de um modo forte a 
seu ramo familiar. E ele foi surpreendidO exaiamente Por 
uma enfermidade_ cardíaca que lhe roubou a vida enquanto 
dormia. · · · · -

A sua falta, hóje,- é sentida etri tOdo 0 Estado do Ceará. 
A verdade é que seus filhos lhe ocupam o espaço, trabalham 
a~negadamente, cobrindo os passos do próprio pai. É seu 
filho o ex-Deputado César Cais Neto; é seu filho o Deputado 
Estadual, Marcos César Cais; é seu filho Sérgio Cals, que, 
hoje, dirige a Rádio Dragão do Mar, no Estado do Ceará; 
é sua filha única, a Doutora Célia Maria Cais, caSada com 
o engenheiro, Sanelva que tem uma larga atividade aqui em 
Brasília. -

Não posso esquecer a figura- -de- Dona M3ria Cais, sua 
viúva, que, quando primeira dama, no EStado do Ceará, teve 
um t_~abal~o ma~s _que _':lbnegado na área so~al. Uma pessoa 
que se preocupOu com a problemática dos bairros mais pobres, 
mais distantes; uma pessoa que se preocupou com a humani
zação das favelas; uma pessoa que acompanhou o marido 
em todas as investidas de seu governo_ no campo social. 
- Faço este registro, no Senado Fed~ral, no momento em 
que o nosso Estado sofre mais uma- seca inclemente, uma 
seca muito séria. - -

Quero dizer que as secas são o tropeço geral de todos 
os governadores. Penso que é impossível Uiii goveriladór pas
sar todo seu mandato sem enfrentar o que o Governador 
Ciro Ferreira Gom-es está enfrentando nesta hora. 

César Cais teve, durante seu gOv:erno, uma visão muito 
grande sobre a problemática do interior do Estado. E procurou 
preparar o Estado para o combate à seca. O mais grave no 
País~ no que se refére ao Nordesté_. é que se 'faz_ o estudo 
da seca sob os mais diversos _aspectos: o pi-oblema social; 
o problema do clima; a _questão científica da seca; por que 
a seca; os efeitos são estuda'cfos detalhadame-nte; mas cada 
seca que se revela é como se nada houvesse acontecido em 
matéria de provi9-ência.prévia. -- - -,- ·· · 

Somos colhidos, sempre, quase que de surpresa, como 
se açudagem não valesse nada, como se a irrigação, apenas 
iniciada, não valesse nada, como s_e não houvesse uma função 
decisiva do Banco do Nordeste do Brasil, aa: _Sudene, do 
DNOCS. A seca sempre é inclemente nos seus efeitos porque 
nos encont:r:a desprevenidos. Os estudos a esse respeito prosse
guem, mas enquanto isso·, ·outrã- vez estamos ártlargando os 
efeitos da seca. -

No Governo César Cais houve, em diversas Secretarias, 
aprofundados estudos para esse combate. Entendia S. Ex~ 
que era preciso prever para prover, e tratou de endereçar 
o seu governo no incentivo a produções para que estas pudes
sem ser guardadas para os episódios mais difíceiS que viessem 
a seguir. Por isso fez estudos no campo da agroriomia, para 
.explorar ao máximo a oportunidade que a natureza nos oferece 
de termos uma produção. O reflorestamento e o replantio 
de cajueiros; a utilização do amendoim em combinação com 
o_cajueiro; depois verificou que era preciso fázef à diversifi
cação nos replantios para fugir um tanto quanto da mono
cultura, cujos efeitos fossem por demais discutíveis. 

AgC?ra, recebe, postumamente, esta hOmenagem. Venho 
a esta tnbuna, exatamente. associar-me à Câmara Municipal 
de Fortaleza que entregou a Medalha do BoticáriO Fen:eira 
figur;1 traçliciOnal da nossa memóri3~ à família_ que- d~sfr~t~ 
dessa distinção concedida ao ex-Ministro, ao ex-Governador, 
ao ex-Senador César Cais de Oliveira Filho. 
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Faço este registro com uma certa emoção porque o conhe
Ci multo de perto. Foi uma pessoa com quem travei muitos 
contatos e acostumei-me a admirá-lo durante a realização de 
certas obras em nosso Estado. Inclusive, foi o homem que 
construiu um dos maiores estádios do Brasil: o Estádio Plácido 
Castelo, o Castelão que existe em Fortaleza. 

Há um aspecto curioso sobre essa obra; o então Gover
nador César Cais de Oliveira Filho era contra a construção 
desses estádios, como o Mineirão, o Maracanã, o Castelão 
do Ceará, o Cilstelão do Rio Grande do Norte. S. E~ achava 
melhor que o governo proporcionasse um númerO ~gi~de de 
pequenas praças de esporte que pudessem se espalhar pelo 
Estado e pelos bairros da capital. Mas, pressionado pela im
prensa, assediado pelos defensores do futebol, S. Ex• se sensi
bilizou e concluiu a obra, apenas iniciada pelo seu antecessor, 
o Sr. Plácido Aderaldo Castelo. César Cais de Oliveira Filho 
tocou ess.a obra que foi inaugurada em 1973, para ser comple
mentada, anos a seguir, pelo Governador Virg~1io Fernandes 
Távora que depois voltou a esta Casa e, no exercício de seu 
mandato, veio a falecer aqui, em pleno trabalho da Assembléia 
Nacional Constituinte. . _ 

Essa obra lembra três governadores: Plácido Castelo, que 
sonhou e começou a obra; César Cais que a levou a uma 
grande promoção; Virgílio que a complementou mais um pou
co, faltando, ainda, o final desse grande trabalho de enge
nharia na capital cearense. 

Quero dizer que tal obra marca o Governo César Cais, 
como muitas outras que foram realizadas no Ceará.-

Ele foi um e mérito construtor. Ele aproveitou todo o 
seu conhecimento de engenharia e foi um homem que deitou 
Obras em nosso Estado. 

Hoje, ele tem o reconhecimento de--tOdO_$_ ç- aqui está, 
portanto, a minha homenagem à sua memória, ao s·eu nome, 
ao seu desempenho, à sua família, aos seus amigos e aos 
seus admiradores. 

O Sr. Ney Maranhão - Permite-me V. Ex• um aparte, 
nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Pois não. Ouço 
V. E r- com todo prazer. 

O Sr- Ney Maranbiio-Senador Cid Sabóia de Carvalho 
quero me solidarizar com V. -Ex' quando está homenageand~ 
o ex-Governador_ César 'Cais, pelo seu passado como homem 
público, pelo trabalho que realizou em sua trajetória coniO 
.Ministro e com~ Governador. Lembro, neste momento, o 
nome de um homem que teve trajetória semelhante: o grande 
líder pernambucano Agamenon Magalhães, que também de
sapareceu no auge de sua carreira. V. Ex• aCaba de citar, 
dentro desse trabalho do Governador César Cais a preocu
pação dele com o maior problema que temos no' N ardeste: 
a seca. Esse é um problema que vem desde a famosa seca 
de 87, Seoad?r, e que, an? após ano, se repete. É sempre 
a _mesma Iadamha. ~ prC?Jetos estão aí. Só cego não vê e 
Sao _Tomé não acredita. Outros países já deram o exemplo 
de como· acabar com necessidade semelhante à do Nordeste. 
Podemos citar o caso de Israel, um deserto onde tive ocasião 
de ir, na época em que _era Vice<PresidenÍe da ComissãO de 
Agricultura da Câmara dos Deputados. Fui lá a convite do 
herói i~raelense, General Moshé Dayan~ que era Ministro 
da Agncultura naquela época. Fui ao deserto de Negev lá 
no Mar Morto, onde·-·há. o famoso. Rio Jordio:.um "riach~"' 
Ali, Senador, eles misturam as ágOO.s do Mar dà Galiléia co~ 

as do Rio Jordão e jogam essa água, com a ajuda de motores 
elétricos, a 800 quilómetros de distância, ou seja, de lá até 
o Sul do Estado de Israel que, naquela época, era menor 
do que Sergipe. O custo da irrigação de um hectare de terra, 
em Israel, hoje, é de 76 mil dólares. Tal é o exemplo desse 
país. Temos aihda um outro exemplo nos Estados Unidos: 
a~Califó_!J?.ia. Ali, um hectare de terra, para ser irrigado-, custa 
4ô mil d6Iares. No nosso Nordeste, custa apenas 10 ou 11 
mil dólares, e ain~~ co~tamos com uin _clima que ninguém 
~m no mundo. o _que falta, senador, é- a-decisâO pOlítica, 
isso é O que está faltando. Não estou culparido este Governo 
e nem o anterior, porque o problema é mais antigo. O grande 
líder nordestino José Américo de Almeida, que era Ministro 
de Viação e Obras Públicas de Getúlio Vargas, já dizia, 
Senador: "O Nordeste não precisa de esmola. O Nordest~ 
precisa apenas viabilizar o Rio São Francisco, seus açudes 
e seus barreires, para molhar as suas terras calcinadas pela 
seca, e tornar-se a Califórnia- da América do Sul, abastecendo 
o Brasil e exportando para o mundo". Se isso tiVesse aconte
-cido durante esses anos todos, nós não teríamos 500 mil hecta
res de terras irrigadas no Nordeste, mas 10 milhões de hecta
res. Assim, o grande representante do povo nordestino, Luiz· 
Goniaga, não teria ocasião de fazer, com a sua sanfona, aquela 
música triste, que traz nie1i:mc61icas lembranças a todos os 
nordestinos que saem daquelas paragens para lutar, deixando 
suas famílias para trás: Asa Branca. Precisamos, Senador, 
tomar a decisão séria de acabar com essas barragens "sonri
sal". O dinheiro que vai para o Nordeste muitas vezes é desvia
do· nessas frentes de trabalho. Fatos como esses, contra ·os 
quais V. Ex' está reclamando e contra as quais o Ministro 
e o Governador Césai Cais lutou, têm que ter um fim. Ontem, 
ocupei a tribuna do Senado para mostrar o caos em que ri.Os 
éncontramos: é a primeira vez, em 31 anos, Senador Cid 
Sabóia de Carvalho, que a SUDENE é invadida. Quando 
o nordestino se revolta é porque não tem mais a quem pedir. 
Parabéns a V. Ex• por esse pronunciamento, homenageando 
o grande filho do Ceará, César Cais. 

O SR- CID SABÓIA DE CARVALHO - Obrigado a 
V.- Ex• pelo aparte que dá e_ enriquece este pronunciamento. 

Quero dizer que os Governadores do_ Ceará, de um modo 
geral, como eu disse, sempre tropeçam nesse problema. Fazem 
estudos, mas, muitas vezes, são estuêlos que não podem se 
consumar, como, por exemplo, a retirada do sal da água, 
mes~o da água tirada do subsolo, porque no Ceará o problema 
é que a água ':'em com muito sal. Como dessalinizar eSsa 
água? Há projetes que foram estudados por vários GoVerilos. 
Quero dizer que, no Governo CéSar Cais, houve muita preocu
pação nas alternativas, que eram estudadas em diversas Secre
tarias, para o combate à seca. Não foi um Governo que tenha 
esqueddo es~ problema. Foi um Governo que viveu em tOda 
pleilltude esse problema e buscou as soluções. 

O Sr. Ney Maraobão - Mas o grande responsável é 
o Governo Fc:.:derai, Senador. _ 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Acredito que 
sim, e talvez a discriminação para com o Nordeste, que hoje 
é tão mal interpretada, chegando-se até a invertei o efeito 
da discrim:inãçâó-para o fãvoreciinento. Isso aí é o calcanbar
de-Aquiles dessa questão. 

O Sr. Beoi V eras -Permite-me V. E r um aparte, Sena-
. qor Cid Sabóia de Carvalho? . 
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O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Ouço v: Ex•, 
Senador Beni V eras. 

O Sr. Bem V eras- Escuto com muita atenção a homena
gem que V. Ex• presta ao ex-Goverriador César Câkdf:- Oli
veira e lembraria que o seu Governo procurou abordar- todOs 
os problemas do Estado do Ceará, inclusive o aspecto ·dor 
plantio dos cajueiros, que o preOCUpou. Mas também queria 
destacar a sua preocupação com o desenvolvimento industrial. 
Na oportunidade, tive contatO com o GoVernador CéSar Cals, 
buscando apoio para a transferência de uma fábrica para 

o Ceará e encontrei~ da -Siia -pã.rtC, a melhor boa vontade, 
instituindo no Estado do Ceará o programa denominado PRO
VIR, que tinha por objetivo incentivar a forniação de inddS
trias. César Oils era um visionário, -qUe tlnlia uma visão do 
Ceará de sonho. Ele acreditava que i:) ceará-pO-deria vencer 
os seus problemas maiores e dar uma vida mais digna para 
a sua população, e alimentou-se desse sonho. Foi uma pessoa 
um pouco equivocada do ponto de vista político porque, no 
último momento do Governo Figueiredo, ainda insistia em 
,:tue aquela gestão deve~ia ser prorroga~a._ Acho que foi um 
equívoco que cometeu, mas que· se permite numa vida tão 
rica como foi a dele-. Associo-me à homenagem que V. EX' 
presta ao GovernadOr César Cais e acho que- ele está inscrito 
como uma das notáveiS- figuras do Estado do Ceará. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- V. EX' tem 
toda razão, nobre Senador. O qUe impressionava em César 
Cais era o seu entusiasmo. Os erros que ele cometeu vieram 
exatamente por conta desse entusiasmo, dessa euforia co:in 
que se e~ava às causas do nosso Estado. 

O Sr. Mauro Benevides -Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Pois não. Ouço, 
com todo prazer, o aparte de V. EX', nobre Senador Mauro 
Benevides. 

O Sr. Mauro Benevides - Nobre Senador Cid Sabóia 
de Carvalho, desejo levar a minha adesão a esta homenagem 
que V. Ex~ tributa, neste instante, ao ex-Senador, ex-Ministro 
e ex-Governador César Cais de Oliveira Fillio, que dignificOu 
a vida pública do Estado do Ceará, ·elegendo-se Chefe do 
Poder Executivo e, depois, alçando-se à condição de Senador 
pela nossa Unidá'de Federada nesta Casa .. Convivi, durante 
um apreciável lapso de tempo, com o Senador César Càls. 
Embora adversários que fomos - ele, militante da Arena, 
e eu, daquele singelo MDB, que era o centro da resistência 
democrática no País~ sempre nos respeitamos mutuãniente. 
Eu, sobretudo, via nele um homem de extraordinária capaci
dade de trabalho, com projetas marcadamente arrojados, que 
objetivavam sobretudo o desenvolvimento do Ceará. Recordo 
para V. Ex• e p3:ra _a Casa, neste insta_rite, que, logo após 
assumir o Governado Ceará, o saudoso César Cais de Oliveira 
Filho acenou com uma alternativa para a nossa estrutura eco
nómica, que era a plantação de cinco milhões de cajUeiros. 
Desejava realmente reformular as nossas perspectivas de agri
cultura e de crescimento económico e se dispôs a copatrocimir 
com a SUDE~E esse pTOgrama de estímul~ ~~-plantio de 
cajueiros nas zonaS ã.pfõpriadas do nosso Estado. No _que 
diz respeito à sUa viS3o Política, ele prom-oveu ou tentOu Pro
mover uma renovação das lideranças do seu partido, buscando 
certamente constituir o seu próprio grupo", no qual, obvia
mente, ele seria o líder mais preeminente, mais destacado. 
Tenho absoluta insuspeição e.m relação a Césai- CalS de Oli-

veira Filho, porque, como V. Ex' sabe, disputei a senatóriã 
em 1974, pela primeira vez, e tive no saudos_o governador 
o mais ferrenho adversário. Após ter apontado a candidatura 
do Deputado Edilson Távora, o Governador se fez um pre
goeiro daquela candidatura, o seu artífice maior e um homem' 
que buscou, praticamente, invalidar a candidatura emedebista 
naquela ocasião. Recorda-se também V. Ex~ que o Sr. César 
Cais prognosticava a vitória do seu candidato por 200 mil 
votos de maioria. A campanha se processou dentro da mais 
abs-oluta tranqüilidade e nenhum desses lances políticos foi 
capaz de distanciar-me daquele homem que, posteriormente, 

-projetou~se na vida pública nacional como Ministro das Minas 
e- Energia do Governo João Fi~eiredo e depois exerceu por 
pouco tempo, é verdade, a cadeira de senador nesta Casa 
do Congresso Nacional. Portantd, com essa rememoração de
sejo levar a V. Ex• a manifestação do.1meu apreço e da minha 
saudade a César Cais de Oliveira Filho, que tem como conti
nuadores do_ seu trabalho político dois dos seus filhos, os 
Deputados César Cals -de Oliveirã Neto, que é primeiro su
plente da nossa representação federal, e Marcos Cais, que 
tem assento à Assembléia Legislativa do Ceará. Foi. sem dúvi
da, um grande cearense, um grande brasileiro·, que soube 
dignificar a vida pública do nosso Estado e do PaísA 

. O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Olirigado a 
V. Ex~ pelo aparte que ilustra sobremaneira o meuprornincia
mento, nesta tarde, no Senado Federal. 
'- Por fim, QUerO dizer que o registro qlle faço é para "desta
car a justeza da homenagem da Câm~ra_lvfunicipal de Forta
leza, que-, há poucos dias, entregou à famma· de César Cais 
a medalha BoticáriO Ferreira. 

Muito obrig~do pelos apartes. 
Muito obrigado a todos que me escutaram. 

- Ü Sr. Pedro Siino-D ·_ Sr. Presideflie, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - V. Ex• tem 
a palavra, na forma regimental. 

O SR. PEDRO SIMON ((PMDB - RS. Pela ordem. 
s-é-rn·· revisão do ol-ador.) ...::... "Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
está sendo votado, na Câmara dos Deputados, um projeto 
sobre licitações que coilsidero da maior importância, do maior 
signifieado. 

Um projeto muito relevante, do Deputado Luís Roberto 
Ponte, foi votado na Câmara dos Deputados; o projeto veio 
da Câmara para esta Casa. Nesta Casa, Sr. Presidente, havia 
um projeto também importante do Senador Fernando Henri
que Cardoso; havia um projeto, também importante, fruto 
de uma Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou 
exatamente a corrupção nas obras públicas. E havia um outro 
projeto, inédito, do próprio Tribunal de Contas da União, 
que, quando percebeu a importância da matéria, fez algo
realmente significativo, que foi elaborar um projeto, um pen
samento daquela Casa. 

Como Relator, na. Comissão de Constituição, JuStiça-e 
Cidadania, fiz um amplo debate. Em primeiro lugar, pratica
mente com a participaç1io de todo o Senado: a ComiSsão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, a Comissão de Econo
mia, a Comissão de Obras Públicas; convidamos os deputados 
das várias comissões, lideranças da Câmara; convidamos asses
sores -do Tribunal de Contas, dos vários ministérios; mãnda
mos o projeto para governadores, prefeitos, entidades repre
sentativas de arquitetos, de engenheiros, da OAB. Fez-se 
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um amplo seminário e um amplo debate sobre_a matéria, 
do que resultou um substitutivo, que é o conjunto dtbsSe deba
te. Esse substitutivo retorna à Câmara. dos Deputados, que, 
com a autonomia e a autoridade que tem, vaí votar a matéria. 

Estou nesta tribuna em decorrência de notícias na impren
sa, uma delas dizendo, inclusive, que tínhamos aberto inão 
de nossas id~ias, com relação ao substitutivo. Tenho vindo 
a esta tribuna, respeitando a Câmara dos Deputados, de um 
inodo muito especial os chamados entendimentos de acordos 
de lideranças da Câmara. Tenho dito, inclusive; que nós, Sena
dores, deveríamos copiar um pouc-o a oUtra Casa, onde mi:}té
rias controvertidas, matérias polêmicas, ao invés de pararem 
e dormirem longo tempo nas gavetas são esclarecidas por 
meio de um entendimento--ou uma fórmula de entendimento; 
de modo que os chamados acordos de lideranças são mUito 
importantes. Mas há matérias que, às vezes, necessitam de 
um longo debate, uma longa discussão, inclusive em plenário, 
para se chegar a um entendimento. 

Diria que esse projeto apresentado pelo SenadO da Repú
blica, fruto de um trabalhq em que a Câmara cóiilpate-eeu, 
em que compareceram o Tribunal de Contas, reptesentantes 
dos mais variados segmentos da sociedade, é um projeto, 
Sr. Presidente, que tem um conteúdo sério.J:'oderá se pergun
tar por que licitações! Ora, Sr. Presidente, é coíh" a maior 
tranqüilidade, porque tenho dito e já o disse desta tribuna, 
que vou repetir: No controle do gasto da campanha eleitoral 
e nas licitações está a origem de tudo que se possa chamar 

corrupção neste País! - · 
Não adianta se falar em outros detalhes, em outras ques

tões que são as conseqüências, quandO não tivemos coragein 
de enfrentar as causas. 

O Sr. Josaphat Marinho- Permite-me V. EX" uin apar-
te? 

. O SR. PEDRO SIMON - Concedo a palavra ao nobre 
Senador Josaphat Marinho. 

O Sr. Josaphat Marinho -Quero apenas fazer justiça, 
nobre Senador, ao seu comportamento como relator na Co~ 
missão de Constituição, Justiça e Cidadania. V. E.x~ l).ãO se 
limitou a ·elaborar o trabalho que lhe parecesse adequado. 
V. Ex• ouviu quem pqde ou devesse ser o~vido, e teve· ainda 
o cuidado de re_meter sempre aos seus _colegas as contribuições 
que resultavam desse trabalho_de ~nte_ndim~nto"-e-~e diálogo. 
E apenas uma declaração em JUsttça ao -seu -p_roced1mento. 

O SR. PEDRO SIMON- Partindo de quem parte, Sena
dor Josaphat Marinho, muito agradeço, mas demonstra que 
o trabalho foi feito. Não foi feito contra nem a favor de emprei
teira; não foi feito contra nem com qualquer parti pris de 
quem quer que seja. Foi um estudo feito nesse -sentido. 

Mas há fatos iiiter-essai:ftes, importan.tes.--Por exemplo, 
uma das questões que estudamos é que não devemos olhar 
só a figura do corrupto, temos que olhar a figura dO corru-ptor, 
porque o que vemos nas CP!, em combate à corrupção é 
denunciar-se o func;ionário -público fulano de tal ou o político 
beltrano, e dizer: "Este é o responsável". Mas e a causa? 
E aquele que deu a origem ao acontecimento? Com ele naQa 
acontece, Sr. Presidente? A esse não se faz nada? É daí que 
vem a origem de permitir que o Tribunal -de Contas tenha 
condições de entrar na empresa que tem ·a responsabilidade 
eventual da corrupção e poder fazer a investigaÇão. Ali~s. 
diga-se de passagem, a idéia, a iniciativa desse dispositivo 
veio do Ministro Carlos Átila, Presidente do Tribu!lal de Con-

tas. Foi ele quem disse: "Nós investigamos, mas em determi
nado ponto temos que parar, porque a nossa ação se limita 
ao corrupto; não temos condições de chegar adiante". Essa 
é a origem-do nosso dispositivo. 

Entrego à Mesa, Sr. Presidente, e gostaria que fizesse
parte do meu pronunciamento, os 17 itens que Correspondem 
a mudanças fundamentais no substitutivo. Entregarei aqui, 
Sr. Presidente~ alguns editoriais de jornais de todo o Brasil 
que falam sobre essa matéria: "A questão das licitações públi
cas", O Estado de S. Paulo; "Ética com concorrência", O 
Estado de Minas; "Licitações moralizadas", Correio Brazi
ííensi; "Moralização protelada", Folha de S. Paulo; ''Satis
fação à cidadania", O Globo; "Correção nas concorrências", 
"Democratização na oportunidade". Enfim, uma série de da
dos, de notas que mostram a importância e o significado dessa 
matéria. 

Sr. Presidente, coloquei à disposição das lideranças da 
Câmara dos Deputados os assessores do Trib4nal de Contas 
da União, do Senado Federal, da própria Câmara dos Depu
tados, do Ministério da Fazenda, de governos estaduais, como 
o de São Paulo, enfim, toda a equipe que nos assessorou 
na elaboração do SubstitutivO. Eles estão à disposição do 
Líder Roberto Freire e de todos os Deputados, para assesso
rá-los. 

Mas por que razão estou na Tribuna, Sr. Presidente? 
Porque o Ueputado AloiziO Mercadante, meu affiigó, 

diz, no Correio Braziliense de hoje, que esft'anhou que na 
reünião das Lideranças ~lguém tenha falado em meu nome 
e dito que eu abria mão da defesa- do SubstitutiVO e eia fa-vorá
vel ao· pensamento do Relator da Câmara. Isso me traz a 
esta Tribuna. Realmente, telefonei para o Relator da matéria 
n-a Cârhata, para dizer a S. EX-' que não partiCipava: da reunião 
que estava senâo feita ·para discutir a ·matéria, porq~e-; naquele 
momento, estava na Comissão de Economia, onde era sabati
nado- o ilustré candidato à Presidência do Banco Central, e 
eu não podia estar em dois lugares ao mesmo tempo. E ao 
Relator eu disse que mantinha meu ponto de vista, mantinha 
a defesa do Substitutivo do Senado, mas respeitaria a decisão 
que a Câmara tomasse. 

Respeitarei, Sr. Presidente, a decisão que a Câmara tei
mar, mas há determinados itens que, se forem ú:je-itados na 
Câmara, assumo, neste momento, o compromisso de reapre
sentar ao Senado, como fiz -diga-se de passagem -- com 
_relação à lei do "colarinho branco", d-a qual alguris itens do 
Substitutivo aprovado pelo Senado não foram aprovados na 
Câmara. Naquela oportunidade, apresentei a esta Casa, por 
inspiração de órgãos da justiça, exatamente os itens que lá 
não foram aprovados. 

Assim, venho aqui porque o Deputado por quem terihO 
muito carinho, Aloizio Mercadante, deve ter sido mal infor
-nlado. Alguém lhe deu uma informaÇão ·que Uão-oorresponde 
à verdade. 

Mantenho os mesmos príndpios, as mesmas -idéias. É 
claro que o nosso projeto - e quando digo nosso, digo do 
Se.1ado ~ deve ter equívocos, erros; é cl.aro que deve haver 
partes que devem ser mqdificadas, que o projeto que veio 
da Câmara deve ter itens melhores que Os do Senado e devem 
ser adaptados. E é claro que ·a Cântara tem autonomia e 
soberania na decisão dessa matéria. Apenas penso que, pela 
importância e pelo significado do projeto, deve haver debate, 
discussão e esclarecimento. 

E se estou aqtii é :Pór cáusa -do meu amigo, Depútado 
Aloizio Mercadante, que manifestou estranheza, ao Correio 
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Brazilieose, que eu tenha mudado de posição. Quem me co
nhece não vai ter dúvidas nesse sentido, mas quem não me 
conhece poderia até, nesta altura, estranhar:- E um projeto 
sobre licitação, trata-se do interesse de muitas empreiteiras, 
etc., o que houve com o Senador Pedro Simon, que mudou 
de posição?'' Por isso estou aqui. Para dizer que sou o mesmo, 
com as mesmas idéias, cóm o nieslno pensamento, que defen
do .o mesmo Substitutivo. E faço um apelo à Câmara para 
que estude com a devida profundidade essa matéria. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Permite-me V. EX' um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON -Com o maior prazer. -

O Sr. Eduardo SupUcy - É importante a manifestação 
de V. Ex•, Senador Pedro Simon, já que temos consciência 
de que o Senado melhorou significativamente o projeto inicial 
s.obre licitações, em especial com as. modificações que foram 
introduzidas por V. EX' A possibilidade, por exemplo, de, 
quando ocorrer qualquer necessidade, ou quando for porven
tura constatada irregularidade, se examinar inclusive as contas 
das empresas contratantes do Governo, é um passo significa
tivo, que deve ser preservado, bem como todas as normas 
que procuram garantir, quando haja licitação, que se observe 
o menor preço possível. Assim, a manifestação de V. Er 
para afirmar que mantém os- seus pontos de vista, que foram 
apr<1vados pelo Senado Federal, é muito oportuna. 

O SR. PEDRO SIMON -Muito obrigado, nobre Senador 
Eduardo Suplicy, Líder do PT. 

Concluo, Sr. Presidente, chamando a atenção para aquilo 
que deve ser a nossa preocupação. Pensávamos, Sr. Presi
dente, que o impeachment, sendo uma página histórica, como 
foi, resolveria todos os problemas do Brasil. Estamos vendo 
que não é bem assim. Imaginávamos que o Presidente Itamar 
Franco, ao assumir o poder com a força que tinha, resultante 
do impeachment, apresentaria as soluções para os problemas 
brasileiros. Sabemos que não é assim. 

Sabemos que a sociedade brasileira olha, hoje, para o 
Presidente Itamar Franco, para este Congresso e para o Supre
mo Tribunal Federal. E a coincidência entre o que está aconte
cendo no Brasil e o que aconteceu na Itália ... A Veja, inclu
sive, publica uma matéria riiuito interessarite sobre eSse assun
to, onde verificamos que, aos poucos, lá, os acusados de cor
rupção estão indo para a cadeia, enquanto aqui, no Brasil, 
temos interrogações permanentes e constantes, que deixam 
perplexa a sociedade. 

Não são poucos os artigos e as perguntas feitas nesse -
sentiÇo. " - Mas, afinal, aquela CPI e aquelas votações na 
Câmara e no Senado foram feitas só para tirar" o Collor? 
Todos aqueles protestos, todas aquelas manifestações da classe 
política aconteceram para depois ficar tudo como estava?·" 
OU alguém imagina que se tirou o Sr. Fernando Collor e 
o mundo mudou? O Sr. Fernando Collor está, Já, nas praias 
'de Alagoas. O Sr. Paulo César Farias está inaugurando empre
sas novas, inclusive: ele tem, hoje, uma empresa nova de 
importação de carros japoneses e está indo muito bem, obriga
do. As coisas continuam. Há os que dizem que, inclusive, 
em cargos do Governo ainda há pessoal do Sr. FernandÇ> 
Collor. Duvido que estejam praticando algum ato maior, mas, 
na verdade, as coisas estão assim, e o povo se pergunta: ". 
-O qUe ·vai mudar?" Será que vamos perder uma oportu
nidade tão importante e tão significativa para, daqui a pouco, 
começar tudo de novo? 

Sim~ Porque isso _é um filme velho, Foi assim nos vários 
setores da República. Várias acusações, algumas verdadeiras 
e outras falsas, inclusive. Para_ mim, em 1954 não existiu 
o mar de lama; fez-se uma injustiça imensa contra o Dr. 
Getúlio Vargas. Para mim, o Dr. João Goulart era um homem 
de bem, um homem digno,_e nada havia cc:mtra ele em 1964. 
o·que vai acontecer, Sr. Presidente, é que todo aquele mar 
de lama sobre o qual a imprensa publicou manchetes enormes 
-e que não era verdade, digo eu, com relação ao Dr. Getúlio 
Vargas em 1954; aquele escândalo do rosário .. em família, em 
1954, a respeito do Dr. Getúlio Vargas, também digo, desta 
tribuna, que não era verdade.~ poderá daqui a 20 anos ser 
objeto de apredaçãiT de alguém que virá a esta tribuna para 
dizer que aquilo que se dizia em 1992 contra o Sr. Fernando 
Collor também não era verdade. Se se ficar apenas no ato 
político, Sr.- Presidente, se não for adiante a manifestação, 
se não levarmos, quer no terreno da apuração das acusações ... 

E o que digo aqui disse, principalmente, ao Presidente 
Itamar Franco, em reunião do Ministério. Eu sei, não devemos 
fazer uma caça às_ biVXªs. Mas temos uma responsabilidade 
oonjunta de levar isso adiante. O Supremo Tribunal Federal 
tem es~a responsabilidade. Ouvi hoje uma manifestação do 
Deputado Benito Gama e não a endosso, mas, na verdade, 
sinto a preocupação do Deputado. Ele diz ali uma verdade. 
Se ele, Benito Gama, e os Deputados e Senadores tivessem 
ficado na expectativa do que viria, não acontec~ria nada. Se 
não saísse o Senador Mário Covas, como ocorreu, para ver 
contas de gasolina, para ir a uma revendedora de carros, 
não teria acontecido nada. 

, Por que estou falando isso? Porque esse projeto começa 
por aí, Sr. Presidente. Nesse projeto está a origem do que 
está aí. Sr. Presidente, o que descobrimos a respeito do Sr. 
P~ulo César Farias foram as perfumarias. Ou alguém pensa 
que um esquema como o do Sr. Paulo César Farias foi feito 
para reformar a Casa da Dinda? Alguém acha que aquele 
esquema, que envolveu a queda de um Pr~sidente da Repú
blica, foi feito para dar um carro para o Presidente ou para 
comprar jóias para a Primeira-Dama? O que descobrimos 
ao ataso, naqueles cheques-fantasmas1 na verdade, foi aquilo 
que c Sr. Paulo César Farias, para não perder tempo, pedia 
à sua '\ecretáriá. que· fiZesse: assinar cheques para pagar as 
contas io dia-a-dia. 

M~ 1 que houve de grosso, de sério, e que teria começado 
na cam1 •ha eleitoral, passa por aqui, Sr. Presídente, passa 
pelas lic. ões, pelo esquema de empresas que foram usadas 

-para isso lto a dizer, é preciso uma lei eleitoral que requeira 
que se dt •stre com clareza os fundos de campanha, para 
que o canu.. o a Presidente não faça nenhum acordo como 
candidato I?ai- ryagá-lo como Presidente. 

E aqui nas 'icitações, Sr. Piesidente? Aqui sãÕ Os dois 
primeiros degrau~1. É claro que há muitos outros degraus, 
maS, seih esses dois, o da moralização e o da seriedade nas 
licitações, não sei onde iremos parar. 

Dizem os Deputados que estamos criando penas e que 
lugar de ·penas é no Código ·Penal. Não é bem assim. Temos 
penas em várias legislações, como, por exemplo, penas que 
dizem respeito ao meio ambiente, que são penas pesadas e 
Qão estão incluídas no Código Penal. 

Outros dizem que a pena é dura e rígida demais. É bom 
que o seja. Se é rígida demais, vamos abreviá-la e diminuí-la? 
O que acontece até o momento é que nunca se aplicou tal 
pena. 
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O ~r. Beni V eras- Permite-me V. Exa um aparte? 

O SR- PEDRO SIMON- V. EX'~ tem a palavra. 

O Sr. Beni V eras- Penso que o País se encontra decep
cionado coro o que tem acontecido até agqra. I:I_ouve um 
esforço grande do Parlamento para que se identificaSSe O ~a~ 
de lama em que se encontrava,m Fermlndo Çollor e sua quadri
lha, porém não houve conseqüências dessa atua_ção parla
mentar até o presente momento. O País assiste aos que usaram 
o dinheiro público descaradamente tomando banho de mar 
em Alagoas e comprando empresas novas. A Justiça realmente 
deve uma resposta ao País. A nossa Justiça serve, infelizmente, 
apenas às classes mais ricas; ela não existe para o povo. Recen
temente, vimos um exemplo no Estado dO ceara muito'inte-· 
ressante: Contrabandistas colombianos foram surpreendidos 
com um caminhão de cocaína, disfarçada sob a foirna de inha
me. A Justiça examinou e puniu o motorista do caminhão, 
soltando os sete cofmp.bianos. Um jornalista denunciou a ques
tão e o jtiiz, em três meses, conseguiu pririir··o jOrnalista. 
E os colombianos? Já estavam muito longe: Há, pOrtantO, 
no País inteiro, u:rha demanda por justiça nãO sãtisfcítã. A 
Justiça é condescendente com o crime, como$_inaus elemen
tos. Então, V. Ex\ ao tentar criar·uma lei que a_coropanhe 
as licitações, busca realmente corta_r um dos nós da desones
tidade no País. É pena que não tenhamos condições dÇ fazer 
com que a Justiça também se compenetre de que essas leis 
são para ser usadas contra os corruptos, como está ocorrendo 
na Itália. No BraSil, a Justiça é realmente muito condescen
dente, e é lastimável que isso ocorra! A preocupação de V. 
Ex~ é cabível, só que vou mais longe. PreocupO-me também 
com o desempenho da Justiça brasileira, que deixa muito 
a desejar na proteção dos interesses do nosso povo. 

O SR- PEDRO SIMON- Senador Beni V eras, foi muito 
importante o aparte de V. Ex~ - -- -- · 

Outro dia, ouvi do Procurador-Geral da República um 
caso que não sei se é esse que V. Ex• acabou de salientar, 

Naquelas reuniões que fazf3.mos da cOin.iss.âQ, qutq)rova
velmente será reativada agora, aquela comissão coordenada 
pelo Presidente do SUpremo Tribunal Federal - está aqui 
o Senador Mauro Benevides, que será testemunha do que 
vou dizer- e composta pelo ex-Presidente da Câmara, Depu
tado Ibsen Pinheiro, pelo Ministro da Justiça, pelo Pr.Oçura
dor~Geral da República, Ministros âõ Tribunal de Contas. 
Como estava dizendo, numa daquelas reuniões, o Procura
dor-Geral d3. República contou um caso ocorrido em Perp_am
buco: S. Ex• disse que tinham descobertO e cons.eguido captu
rar talvez um recorde de contrabando de cocaína em Recife. 
Na gravação, conseguiram pegar os nomes dos chefes da gua
drilha. Mas o que aconteceu? Para a Justiça brasileira,. a grava
ção não tem valor como prova. Então, s6 fofam presos os 
motoristas envolvidos. Com o restante, nada aconteceu. Lem
bra-se desse episódio, Senador Mauro Benevides? 

O Sr. Mauro Benevides - Lembro-me perfeitamente, 
nobre Senador. E quero eXã.Uuiienfe oferece-r o meu testemu
nho sobre o episódio agora mencionado por V. Ex•, Sen3.dor 
Pedro Simon, porqüe fOráin várias as reuriiões que fizemos, 
com a participaÇão de V. EX', do President~ __ do Supremo, 
do Presidente da Câmara, do Presidente do Senado, do então 
Ministro da Justiça, Célio ~orja, e do Procurador-Geral da 
República, objetivando exatamente garantir a punibilidade 
daqueles que transgredissem as normas e as leis do país. V. 
Ex~ foi, sem dúvida, o aralitó e o grande articulador daqueles 

encontros, e. hoje, ofereço o meu testemunho com ab_so_luta 
espontaneidade, para caracterizar a sua iniciativa e a extraOr
dinária ressonância junto a tod_os os segmentos da sOciedade 
brasileira. 

O SR. PEDRO SIMON -'- Agradeço-lhe pelo aparte. 
Quero dizer, inclusive. que está prevista uma nova reunião 
como aquçla. E talv(,!Z nessa re-união, que participarão o Presi
dente do STF e as autoridades representativas, possamos dis
cutir essa matéria. Nessa matéria, o que temos feito é não 
só buscar a lei mas também a aplicação dela. 

Acho que aJustiça brasileira éséri~. respeitável, da maior 
credibilidade, principalmente o seu representante maior, que 
é o Supremo Tribunal Federal. Agora, o que constatamos_ 
e que tem que ser..disc~_tido é_ que as coisa.s estão ficando 
muito difíceis no Brasil. Num país com 32 milhões de pessoas· 
passando fome, é- fácil imaginar-se que já aqui temos 32 mi
lhões de pessoas para as quais não. existe .. Govemo, para as_ 
quais não existe Justiça; o máximo que pode existir para essas 
pessoas é a polícia. 

Nós já teimas uma imens~ minoria de pessoas que não 
passam fome, mas ganham praticamente -até dois salários múii
mos. Eu conheço muita gente que. não conhece igreja; conhece 
polícia. Não casam, _não descasam, não_se separam, não se 
unem. Praticamente_existem à margem do Governo~ à margem 
da Justiça_, à marg~m da religião, praticamente à margem 
da so_ciedade. Conhecem a polícia, sim. · 

Precisamos e.ntender que a Justiça tem de começar por 
cima. Cometemos o primeiro ato: afastamos o Presidente da 
República por corrupção. Mas não podemos ficar só nisSo, 
senão a História vai dizer que afastamos o Presidente da Repú
blica por um ato político. E, daqui a pouco·;·-até o Pedro 
Simon vai ter de explicar por que, após ter coordenado a 
CPI que afastou o ex-Presidente Collor, tomou-se Líder do 
Governo. 

Penso que a hora é realmente import~nte e que cada 
um vai ter de fazer a sua parte. Estou aqui, com muita humil
dade, fazendo a minha parte. Acho que esse projeto das licita
ções, esse substitutivo do Senado é mui~q- inipOrtante~ 

A Câmara tem, primeiro, autonomia, vai dar a Ultima 
palavra.· Tem a soberania, a ·competência, a inteligência e 
a sabedoria de, ante o substitutivo dq Senado e o projeto 
original da Câmara, chegar a uma :rriédia de pensamertt<:r; 
Ela não pode é negar os aspectos importarites_ de avanço na 
tc;ntativa de impedir-coisas tão graves e tão sérias gue aconte
ciaro, acontecem. e e~tão a aconteçer e que temos condições 
de evitar. 

O Sr. Beni Veras- V. Ex• __ m.e·peáriít"e um outro apiirte? 

O SR. PEDRO SIMON - OU:Çô V. Ex• com praze,r. 
O Sr. utni ve:faS- Gostária-dé ·aCréSêeritaf, pOr concor~ 

-----dar_plenamente com o que V. Ex• diz, qúe perdemos um 
pouco a capacidade de nos indignarmos com as coisas que 
se·cometem neste País. Crei9 que precisamos voltar a ter 
raiva, a ter ódio quando ocorrem questões que desconsideram 
o interesse da população, relacionadas com esses que usam 
o dinheiro do povo. Nós temos um certo pudor em discutir 
os problemas da Justiça, mas cre:io._que é hora de começarmos 
a pensar nisso também. Recentemente hoUve ·um cOncurSo 
no Estado do Ceará para Juiz de Direito. Por acaso~ pass~nlm 
14 filhos de desembargadores, sendo quase os únicOs que 
passaram. Além deles parece que passaram mais três. A popu
ht_ção indagou sobre o que tinha havido, que coincidê'ncia 
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tão grande era aquela. Os juízes ameaÇaram os que· tinham 
levantado a questão de processá-los, porque estavam levan
tando dúvidas quanto -à correção da Justiça. É muito estranho 
isso! A Justiça precisa ser mais exposta à luz do soL Nós, 
que somos Parlamentares, temos condições de voltar os o~hos 
sobre isso e até procurar defender a população dos maus 
juízes que existem poi aí espalhados pelo País; do juiz que 
não está ao alcance do povo, funcionando apenas como um 
pretexto, como uma·âesculpa para dizer que existe uma_manei
ra de proteger os direitos do cidadão. Mas, de fato, o nosso 
cidadão brasileiro é um cidadão pouco protegido. 

O SR. PEDRO SIMON _: Que o cidadão brasileiro é 
pouco protegido concordo plenamente com V. E~ Pouco pro
tegido da Justiça, pouco protegido do Poder Público, pouco 
protegido da sociedade. Na verdade, nós vivemos no país 
das minorias, Sr. Presidente! 

Nós estamos aqui representando o povo brasileiro, mas 
se tomarmos a sessãó- de hoje, a sessão de ontem, as sessões 
deste mês, deste ano, __ do _que nós votamos aqui, poderenios 
afirmar com convicção, com absoluta certeza, que chegou 
lá na beira da vida da favela, que melhorou um pouco as 
condi,ções de vida daqueles que precisam? Não sei. 

As vezes há, por exemplo, uma medida provisória COII'I'O 
essa que o Presidente da República est_á a anunciar e que 
destina verbas para a seca do Nordeste. Mas medidas como 
essas são raras e no passado a situação era ainda mais impres
sionante! V. Ex~ tem razão, ou seja, a Justiça, o Governo 
e o Congresso Nacional nem sempre chegam até às popu· 
lações. 

O Sr- Josaphat Marinho- Permite-me V_. Ex• u~ aparte? 

O SR. PEDRO SIMON__; Com o maior prazer. 

O Sr. Josapbat Marinho-Nobre Senador, desejo apenas 
apresentar um dado côm relação ao problema do procedi
mento da Justiça. São múltiplos e por vezes graves os erros 
do Poder Judiciário. Ao apreciã-los, porém, precisamos não 
esquecer a natureza ou o estilo das leis que fazemos, ou das 
leis anteriormente feitas e que devem ser obedecidas pelos 
órgãos da Justiça. 

O SR. PEDRO SIMON- Tem tanta razão V. EX' que 
uma das causas das reuniões que estall).os fazendo é exata
mente essa. Outra questão que devemos debater é o fato 
de haver uma lei. Trata-se da célebre Lei Fleury~ segundo 
a qual o réu primário cumpre a pena em liberdade. O Depu
tado Benito Garria preteiiide apresentar um projeto a respeito. 
Será que em se tratando da questão da, corrupção, principal.: 
mente de corrupção dessa natureza, deve ser invocada a 
Lei Fleury? É como diz o Senador Josaphat Marinho, a lei 
existe; no entanto, reclamamos quando abrimos, por exemplo, 
Um jornal e constatamos que o corrupto fu1imo de tal termi
nou sendo solto, porque há uma lei que assim o determina. 
Será que não é hora de analisannos isso? 

Volto a repetir: não sei o que há aqui ou o que há na 
Itália- dizia isso no ano retrasado~ E agora vemos· o que 
está acontecendo. Na I_tál~!l. ~o Primei:r;-o~Ministro, é o empre
sário, enfim, Se ficou -pro-vado que houve corrupção, ·não im
porta quem seja, vai para a cadeia. 

No Brasil, ao longo da História, nem poÍítico Íleni~empie
sário grande tem conhecimento do que é cadeia. Nos Estados 
Unidos, quem frauda o imposto de renda vai para a cadeia 

.,. .:...:.mesmo o AI Capone: tape.ou.tOdo mundo; quando fraudou 
o imposto de renda foi para a cadeia. 

Aqui, no Brasil, é aquela estória: existem mecanismos 
que fazem com que p-areça até bom não pagar i~posto de 
renda, porque, se descobrirem, há uma moratória e outras 
maneiras de contornar a lei. Acho _que o Senador Josaphat 
Marinho tocou num ponto importante. Daí por que a nossa 
an~~~~ d~ssa questão. 

O Sr. Beni Veras- Permite V. Ex~ mais um aparte? 

~ O~SR. PEDRO SIMON- Ouço V. EX' oom prazer. 

O Sr. Beni V eras -Permite-me V. E~ uma lig~iraobser
vação, pois sou leigo no assunto, com todo_ respeito à opinião 
do Senador Josaphat Marinho. As vezes, o juiz, na forma
da lei, não encontra maneira de punir a presunção do crime. 
Num caso forense em Fortaleza, por exemplo, alegou o juiz 
que a gravação não servia de prova, porque é uma forma 
que a lei não prevê. A meu ver, o juiz pode trabalhar bastante 
na bas~ de sua convicção pessoal. O estudo do Direto é muito 
diferenciado, tem grande influência cultural. O juiz-pode che
gar ao ponto de discernir o que é crime e o que não é, mesmo 
que-a' lei não determine muito bem isso. O valor da inú:rpre
tação do juiz pode pesar mais no julg~Il!_~Il:~. de tal mane_ira 
que as pessoas não se escondam por detrás de uma vírgula, 
de;: um ponto e vírgula, de um detalhe legal, mas, sim, possa 
trabalhar um pouco mais usando a sua convicção, no sentido 
de que ele é capaz de defender o interesse da sociedade -
interesse maior - que propriamente uma falha na lei. Às 
vezes, as pessoas se escondem atrás da forma da lei, quando 
poderiam, como juízes, interpretá-la de maneira a proteger 
melhor os interesses do cidadão. 

O SR. PEDRO SIMON - Agradeço a V. EX' pelo aparte 
e agradeço a V. Ex~, Sr. Presidente, pedindo desculpas por 
ter vindo falar por apenas 5 minutos e ter tomado tanto tempo; 
porém, considero o debate importante. Os aparteantes honra
ram com os seus apartes·. Neste final de semana, neste final 
de tarde, a pretexto de falar de um projeto, vim à tribuna 
lembrar e chamar a atenção para isso que tem sido tão cobrado 
deste País -a Revista Veja publica três matérias a esse 
respeito. 

Sr. Presidente, convém meditar ull_l pouco: a rigor, fize:. 
mos um fato histórico· qUe foi o afastamento do Sr. Fernando 
Collor; todavia, se não continuarmOs, o qüadro poderá rever
ter-se contra nós. 

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. PE
DRO SIMON EM SEU DISCURSO: 

L Anúncio do reinício das reuriióes da co~lsSão coi.ttra 
a impunidade. Sua influência começou em setembro de 1991 
no processo de impeacbment do Presidente Collor 

2. Consciência da Nação contra a corrupção e a impU
nidade. 

3~Esforço do Senado nesse processo. Alte:ra,ções na Lei 
de enriquecimento ilícito e na Lei Orgânica do TCU entre 
as quais a que permite o afastamento dQ administrado; deSo
nesto, já aplicada. 

4. Projetos em andamento no Senado, destacando-se 
o do Senador Ma~uo Benevides, que restabelece a Comis&_ão 
de Fiscalização Financeíra. A Câmara· está examfnando pro-::
jeto mais recente no mesmo sentido. 
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5. Lei de Licitações. Editorais. Seria õtinici se-O Senhor 
pudesse lê-los. 

Elogio ao Senado, que aprovou por unaniroid3ãe, e-Cem
fiança na Câmara. 

Ação das empreiteiras nas campanhas políticas. 
INOVAÇÕES DO SUBSTITUTIVO 

AO PROJETO DE LEI 
DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

1 - S\lpressão dos serviços técnicos especializados como 
espécie justificadora -da dispensa de licitação, someilte admi
tindo-se a hipótese prevista no art. 22, IX; 

2-Redução das hipóteses de dispensa e inexigibilidade; 
(arts. 22123) · · 

3 -Eliminação dos tipos de licitação de preço-base e 
de melhor técnica, permanecendo apenas os tipos de menor 
preço e de técnica e preço; (art. 44); 

4- Eliminação do chamado projeto básico, fíC3ndO obri
gatória apenas a elaboração de projeto completo; (art. 6\", 
VII); 

5-Ampliação da publicidade na hipótese de convite 
para obras; (art. 19 § 39; art. 38, § 4~); 

6 ~Tratamento mais rigoroso na aplicação de recursos 
por convênios, acordo_s e_ ~juste~.-; (art. 116); 

7-Definição de várlõs tipos penais irnprescritíveiS e ina
fiançáveis em função de práticas ilícitas no trato das licitações 
públicas; (arts. 86 a 99); · 

8-Possibilidade de exame pelo Tribunal d~ Contas, da 
contabilidade das empresas privadas que contratem com o
Estado; (art. 113); 

9- Utilização da .modalidade de execução ind.ireta _.POr 
administração (administração contratada) somente para serVi
ços extremamente complexos; (alínea c, VI, ait.- 69; art. 10, 
§ 2'); . 

10- Atualização monetária, quando dos. pagamentos: 
(art. 47, § 2'); ·· - ----· 

11- Possibilidade de acesso das pequenas e microem
presas às licitações do Estado; (alínea a, § 2", art. 3"; art. 
19, § 79; art. 31, inciso Til); 

12-Restrição de subcontratação ou subempreitada de 
obras públicas; (art. 70, inciso ll); 

13-caracterização de responsabilidade solidária n_Q$ ca
sos de dispensa e irregularidade em licitações; (§ úi:J.ico do 
art. 86); 

14- Tratamento mais rigorosO pãi"ã com as aqUisições 
e alienações dos bens imóveiS da União; (art. 15, § to); 

15 --Prerrogativa de a administração escolher qual mo
dalidade de garantia que o objeto do c:ontrato_Of;~ta_; (art. 
5~; . . 

16- Obrigatoriedade de licitação para contratos de pu-
blicidade. (art. 2'). · · 

17 -Controle da execução dos convênio.s pela sociedade 
civil organizada (art, 116, § 2•). 

Segunda-feira- 22 de março de 1993 
Notas e Informações- O Estado _cJ,e s .. _~aulo_ 

A QUESTÃO DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS 

Está criada urn:a celeuma em torno da votação, a ocorrer 
nesta semana, do projeto de lei que regulamenta o art. 37, 
inciso XXI, da Constituição, visando instituir normas-pata 
licitações e contratos da administração pública. A Câmara 
dos Deputados aprovou, na sessão legislativa de 1992, um 
projeto sobre o assunto; e ele foi remetido à Casa rev.sora, 

onde o Senador Pedro Simon o relatou. Foi elaborado um 
substitutivo, aprovado no final de janeiro. Nele se introdu
-ziram alterações profundas no texto oriundo da Câmara, ~ntre 
as--_quais se destacam a que elimina a figura do preço-base 
nas licitações; a que reduz as hipóteses de· dispensa e inexigibi
lidade de licitações; a que introduz vários tipos de pena para 
castigar a prátia do ilícito; e a que pune a administração quan
do não cumpre seus compromissos em dia. Câmara e Senado 
divergem hoje quanto à preferência às microempresas, à elimi
nação do projeto básico. à limitação dos benefícios e despesas 
indiretas (BDI) em obras de natureza social às restrições as 
contratações sob regime de ~mpreitada por preço unitário, 
à eliminação da capacitação técnico-operativa das empresas, 
à vedação da limitã.ção de tempo para a comprovação de 
atividade ou aptidão, à exigência de património líquido até 
o_ yalor do contrato, ao prazo máximo de_ cinco anos para 
execução do contrato e à manutenção do equilíbrio econômi
co-fínailceiro do contr~to. Tratando-se de matéria de natUreza 
eminentemente técnica, o que cabe dizer é isto::seria lOU.vável 
a preocupação dos legisladores no tocante à elaboração de 
lei capaz de representar progresso com relação à atual. 

A eliminação das licitações por preço-base é ponto a 
ser destacado: ela pode acabar defmitivamente com as concor
rências dirigidas. Os participantes da concorrência podiam
prOpor O menor pi:eçO permitido e o desempate era feito por 
nota atribuída à proposta técnica, talvez com fundamento 
em critérios pouco ou nada objetivos. 

Há no texto do Senado um dispositivo moralizador, esti
pulando a obrigatoriedade de os contratantes pagarem seus 
compromissos de 3cõrdo com suas exigibilidades e a possibi
lidade de serem punidos quando não o fizerem, ou quando 
págarem com atraso. À administração cumpre pagar em dia 
o que deve. Há ainda a_ obrigação, que têm os prestadores 
de serviços contratados pelo poder público, de apresentar 
garantias adequadas à adMinistração quanto a cumprimento 
de-preço, prazos e-qualidade dos serviços prestados. A intro
dução, na legislação, do seguro-garantia tem o mérito de dei
xar claro que o menor preço proposto é viável. Deixando 
a empresa de cumprir suas obrigações, a seguradora será acio
nada para ressarcir a administração ·dos prejuízos causados. 
Registre-se porém que a outorga ao Tribunal de Contas da 
União (TCU), de poderes para examinar a contabilidade de 
empresas privadas participantes de contratos com a acbp.inis
tração, escapa às atribuições normais daquele órgão auxiliar 
d9 Poder Legislativo. No máximo se poderia admitir que a 
fiscalização efetuada atingisse material e equipamento usados 
na ·execuçãO do contrato. É importante atentar para o equilí
brio económico-financeiro dos contratos. Basta lembrar as 
difiéuldades que sobreVIeram para restabelecer o equilíbiio 
de muitos e muitos deles, graças aos diversos choques impostos 
pelo governo à economia, desde os Planos Cruzado, Bresser 
e v_ erão, até os Planos Collor, I e II~ 

O dispositivO que restfinge a contratação de obras e serVi
ços por preço unitário, sob a forma de empreitada, pode atri
buir para emperrar o funcionamento normal do poder público. 
A experiência mostra e prova que a contrapartida, a contra
tação por preço global, é danosa para a administração. Nin
guém desconhece que não há condições_de colocar em licitação 
obras completas e de longo pr&zo de execução com projeto 
completo. Há obras que não podem ter seus serviços quanti
tativos previamente avaliados: estradas, barragens, fundações, 
dragagens. Aí só cabe -avaliação das quantidades a executar 
depois que o serviçO for sendo concluído: antes, não. 
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Importante é que a nova legislação signifique progresso 
sobre a vigente. É indispensável iniciar um período de morali
zação das licitã.ções públicas, com a introdução de critérios 
objetivos no julgamento delas - _9 na conseqüente _exe_cuçáó 
dos contratos a que dão origenl:-Não p-ãrece haver ju-sl:ífi~iya 
para que se dê, por exemplo, preferência às microempféSa·s 
ou empresas de pequno porte, na tentativa, talvez, de levá~las 
a crescer muito e depressa. A filosofia do substitutivó ~o 
Senado _foi permitir até que elas se organizasse_~!'-__ em_ pool 
a fim de que tivessem maior poder de competição nã.S coriCót=
rências. Até aí, sim; -ir-além não seria defensável. Quanto 
a concessões e permissões, O Senado justificou que--Iõssern: 
mencionadas na lei porque üm diploma genérico sobre licita
ções não poderia deixar de lhes fazer referênCia.- Pina lei 
posterior que cuide delas_ lhe~ dar~. claro, contomqs esped
ficos e sobre as normas ~da lei geral prevalecerão as da lei 
especial. No entanto, enquanto esta_ última nã_o ~xistir·;-roelliõr 
será rião abandonar o tema, ·com lacunas, à herme_nêutica 
jurídica. A Câmara tem a palavra final sobre o projeto, defen
dendo, o relator, posições contrárias, consideradas por muitoS 
como retringindo o acesso de muifas ãs licitações. á impor
tante, na votação, que n._ãQ ::,;e dê atenção a questões meil_pr~:;; 
ou a preocupações subalternas. 

EM DIA COM A POLÍTICA 

Ética em concorrência 

O Congresso Nacional deve licitar i!sta -~mana sua im;t.-: 
gem junto à opinião pUblica; -o õbjetívà_ ein questão é a nOva 
Lei de Licitações Públicas, em_ tramitação na Câmara _dos 
Deputados~ Estão concorrendo_ duas corrente$ _a.ntagônicas. 
Uma, com o apoio do governo Itamar Franco, luta para manter 
a proposta aprovada no Senado _Fe_deial, que acatoU vários 
dispositivos do senador Pedro Simon (PMDB -RS), Outra 
trabalha em sentido contr_ário, pela aprovação de modificações · 
nos trechos mais rígidos e moralizadores 4a proposta original 
vinda da Câmara Alta. Quando o projeto da nova Lei de 
Licitações for votado em plenário, será poSsível verificar até 
que ponto influiu na postura parlamentar os reclames da socie
dade por ética e mo_ralidade na administração pública. Até 
que ponto a vontade dos empreiteiros fala nã.ls-ãlto na Câmar.a 
Federal. 

O projeto da nova Lei de Licitaçõe$_fú.blicas _aprovado 
no Senado está deixando os_ costumazes aproveitadores do 
erário público em pânico. Não é para menos. Alguns d\'1 seus 
dispositivos facilitam a açáo fiscalizadora, e as punições que 
prevêem são severas. Está_ previsto, por exemplo, penas de 
prisão, í_mprescritíveis e inafíançávels-para os -corruptos, e 
finalmente também para os corruptores. Este ponto,,:aliás, 
está sendo bombardeado. Alegam, os que tentam defender 
o indefensável, que é assunto para o Código Penal. Outro 
dispositivo em destaque é a permissão, ao Tribunal de Contas 
da União, de investigar a contabilidade d.e empresas que esti
vererr,t sob suspeita de favorecimento ilícito em cqncorrências. 
Também corre risco de ser r_ejeitado. 

O projeto da nova Lei de Licitações, não por acaso, 
tem o apoio e a defesa dos membros do Ministério Público 
e dos auditores do Tribunal de Contas da União. C_onta ainda 
com ·extrema simpatia junto ao Palácio do Planalto, tanto 
é que sua elaboração é do líder do governo no senado, Pedro 
Simon. Conta ainda com o referendo da vontade popular,_ 
já que os brasileiros não foram às ruas no ano·passado apenas 

-para trocar <>"presidente da República. Foram para moralizar 
e exigir ética e. probidade na administração pública. Inclusive, 
e principalmente, nas licitações. 

Brasflía, quinta-feira, 25 de março de 1993 
Correio Braziliense 

LICITAÇÕES MORALIZADAS 

A prática de eScândalos e irregularidades será sensivel
mente diminuída com a aprovação, pela Câmara dos Depu

-tados, do projeto de lei que regulamenta o artigo 37, inciso 
XXI, da Constituição. que fixa normas para licitações e contra
tos da administração pública. Estanca-se desta maneira, com 
atíva participação do Çongresso Nacional, longa e continuada 
sangria de recursos públicos, desatada por influência de sinis
tra mancomunação entte empresários gananciosos e servido
res desonestos. _ 

Há muitos ·anos, o tema da moralização das licitações 
tem sido o perferido de parlamentaristas atuantes _ _que se dedi
cam a vigiar Os governos: diuturnamente. O estado de coisas 
se_ agravou de tal maneira que alguns jornalistas se- permitiram, 
até com declarações em cartório, antecipar os nomes das em
presas vencedoras. Recentemente, um incidente desta natu
reza foi assinalado no Ministério da Saúde, com imediatas 
e corretivas repercussões, graças à firmeza de titular da pasta. 
É de se_ supor que, para uma falcatrua detectada a tempo, 
dezenas se efetivem e proporcionem -pingues lucros às quadri
lhas atuantes. É por aí que se esvai uma parte considerável 
de r~cursos financeiros, que POderiam ser muito bem aplíca
dos, por exemplo, no combate às secas e à colera, 

Um dos aspectos decisivos e inovadC?res da nova legislação 
é a exigência de que os futuros vencedores de licitações públi
cas apresentem um ~e_guro-garanti~ relativo ao cumprimento 
de preço, prazos e qualidade dos serviços prestados. Tal obri
gação permitirá a introdução da sistemática do "menor preço", 
considerado como básica e indispensável para atingir-se ao 
desiderato da moralidade do processo licitatório. Um objetivo· 
manifesto do legislador, ao tornar obrigatório o seguro-_ga
rantia, foi o de assegurar a continuidade da qbra ou serviço, 
em caso de interrupção de contratos, até mesmo por falência 
ou concordata do contratado. Pelo sistema da lei anterior, 
a caução e a fiança bancária apenas ressarciam a administração 
pública com um quantitativo, no máximo, até cinco por cento 
dá-valor do contrato, muitas vezes a preços simbólicos. 

-- Moraliza-se, finalmente, o processo licitatório no Brasil 
e a nova sistemática tem um efeito bastante positivo para 
a economia nacional, no ramo do mercado de seguros. Tal 
fato é comprovado por pesquisa realizada entre as 138 segura
doras em funcionamento no Brasil. Ficou cabalmente demons
trado que 96 estão aptas a operar com o seguro-garantia, 
assim se eliminando qualquer dúvida quanto a impedimentos 
técnicos para o cumprimento da novellegislação. 

O otimismo natural, resultante do advento de uma legisla
ção mais aperfeiçoada, não pode, contudo, desconsiderar cer
tos fatos da vida brasileira, em particular aqueles ligados ao 
exercício dos direitos dos cidadãos e das pessoas jurídicas. 
Promulga-se uma lei e, ato contínuo, especialistas muito bem 
pagos buscam os desvãos do texto legal e indicam aos seus 
clientes sendas a serem percorridas para que os obj_etivos mo
ralizadores se frustrem, mediante simples truques ou_ àrtifícios. 

O legislador deve certificar-se de que o texto da lei é 
claro, de que não restam dúvidas quanto à sua interpi"efaÇãõ, 
pois hermeneutas há de sobra, para perverter as intenções 
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dos que pretenderam reprimir e punir oS desonestos. Quanto 
ao aspecto punitivo, convém manter o prirtcípio de que as 
penas só serão eficazes e-·{!xemplares se forem proporcionais 
aos delitos praticados. Os juízes sabem como agir nos Casos 
específicos, mas os legisladores não devem estabelec;er penas 
que, por exageradas e inadequadas, tomem quase impossível 
administrar justiça. - - -- · 

MORALIZAÇÃO PROTELADA 

Durou pouco o impulso de aproximação do CongresSo 
com a opinião pública. Na atual convocaç.ão extraordinária, 
em que pese a exceção da reforma do _setor portuário, são 
escassos os exemplos de coincidência de interesses entre a 
sociedade e seus representantes. Depois de aprovar o injusti
ficável IPMF; os deputados decepcionaram outra vez ao adiar 
a votação do projeto que traria sensíveis avanços à calamitosa 
esfera das licitações públicas. _ · 

O relator da_matérla na Câmara, Deputado Luís Roberto 
Ponte (PMDB-RS), afirmou não ter como analisar em tempo 
d~s alterações feitas no Senado, há duas semanas_._ Termina 
assim, amanhã, o esforço não tão concentrado do Congresso 
sem que os parlamentares se mostrem capazes de decidir um 
dos pontos mais relevantes d3: pauta extraordinária, até por 
sua relação com os_escând~los que derrubaram CQ.Y.5)r. 

Desperdiçou-se com isso ótima_ chance de demonstrar 
a presteza que a população espera do Legislativo no combate 
à corrupção. De fato, o texto em tela comporta vários avanços 
já apontados ne_ste ~spaço. A proposta de eliminar a figura 
dos preços mínimo e máximo, por exemplo, incentiva a compe
tição e pode garantir ao Estado o menor custq possível. 

Outro mecanismo modemizante do projeto é a necessi
dade de concorrentes fornecerem seguros-garant!a para a rea
lização da obra. Parece _eq\l_ivocado, porém, limitar tal exigên
cia a uma parcela do custo clãs obras, em vez de estender 
a cobertura a 100%_do valor, 5:0mo nos performaoce boods 
norte-americanos. 

A ninguém oco ire ria a ingenuidade de acreditar que -a 
simples alteração das regras erradicaria as mazelas das licita
ções públicas, em face do falido modelo atual, no entanto, 
representaria um progresso indiscutível. Por morosidade dos 
parlamentares, contudo, para a qual não terá faltado o incen
tivo de inúmeros lobbies afetados, esse esforço de moralização 
fica novamente protelado. _ 

Folha de S. Paulo, 11-2-93 

SATISFAÇÃO À CIDADANIA 

Está_ na Câmara para votação o substitutivo do Senado 
ao projeto sobre licitações e contratos administrativos. Sobre 
a importância da votação, não há que duvidar; quem admi· 
nistra recursos públicos, não o fazendo jamais em nome pró
prio ou por prerrogativa pessoal, tem que se ater ao disposto 
pelo público, fonte de tais recursos. Tampouco sobre a oportu
nidade: descoberto o imenso e:_squema de corrupção que impôs 
o impeachment do presidente da República, é mais que hora 
de fe~har as brechas para onde ela se introdUZiu. 

Definido pOr sua origem, o dinheiro público tem que 
manter essa característica por todo seu fluxo. Ninguém doa 
dinheiro ao Governo. O cidadão que se desdobra em contri-

buinte adquire o direito de saber em quee como foi tal dinheiro 
aplicado. Ele e mais todos os isentos ou incapazes de qualquer 
prestação fiscal. Todos têm o direito de sabe_r da des~inação 
~o _dinheiro de que o Goverpo não pode livremente dispor. 

É satisfação à cidadania, pois, uma legislação acurada 
sobre licitações e contratos administrativos. Manifesta, no caso 
do s .. ubstitutivo em pauta de votação na Câmara, pelo que 
se le, por exemplo, no art. 40, § l!': "Qualquer pessoa é 
!'arte legítima para impugnar edital de licitação por irregula
ndade na aplicação desta lei". Qualquer pessoa é parte legíti
ma para reclamar a utilização correta do dinheiro público. 

_ . E não prospera, entretanto, a impugnação daquele que, 
comvente com a irregularidade na licitação, venha a denun
ciá-la menos por espírito público que por interesse particular 
contrafeito: uDecairá do direito de impugnar, perante a Admi
nistração, os termos do edital de licitação, aquele que, tendo-o 
aceit'? _sem objeção, venha a apontar, depois do julgamento 
defimtlvo, falhas ou irregularidades que o teriam viciado". 

Estimuladora dp_ espírito público, a lei deve estar igual
mente prevenida contra a trama coletiva que cria os cartéis. 
Burlando a lei e tripudiando sobre qualquer espírito público. 
Pela legislação ainda vigente, há uma reserva de mercado 
de obras públicas de vulto para empreiteiras de longa tradição, 
que leva à cartelização. Exige-se capacitação técnica das pró
prias pessoas jurídicas inscritas na licitação, o que desqualifica 
empresas ainda sem nome, mas de corpo técnico respeitável. 

Pelo substitutiVo, passará a· ser crime "frustrar ou fraudar 
mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente: 
o caráter competitivo do processo licitatóriO, -com o intuito 
de obter. para si Ou para outrem, vantagem decorrente da 
adjudicação do objeto da licitação" (art. 87). A finalidade 
da licitação é selecionar a proposta mais vantajosa para admi
nistração pública, vedadas preferências ou distinÇões em razão 
da naturalidade, da sede ou do domicílio dos licitantes" (art. 
3•). . 

A dispensa de licitação, tão fáctl antes quanto decidir 
discricionatiamente sobre o que é çaso_ de urgência e de inte
.,ress_e público, passa agora a ser rigidamente inibida. A hipó
tese tem que ser examinada e previamente autorizada, confor
me o caso, pelo ministro de Estado, por autoridade de nível 
correspondente nas demais esferas de governo, ou pela autori
dade máxima nas autarquias, fundações públicas e empresas 
·públicas (art. 24). Não se repetirão, assim, episódios como 
os verificados no Ministério da Saúde na administração Alceni 
Guerra, quando o ministro desconhecia o contrato das bicicle
tas compradas nas Lojas do Pedro. 

Está nas mãos da Câmara um projeto de múltiplos bene
fícios- para a economia; instaurando a realidade do mercado 
e dissuadindo a formação de cartéis; para a moralidade públi
ca, dando transferência a licitações e contratos; e para acida
dania, que precisa volta_r a confiar nos mandatários que esco
lheu para a administração. 

Brasília, qUinta-feira, 17 de setembro de 1992 

Correio Braziliense 

CORREÇÃO NAS CONCOR~NCIAS 
O Tnõunal de- Contas da União procede a avaliação final 

sobre a vigência da atual legislação que estabelece normas 
e critérios para as concorrências públicas. A questão vem 
ganhando nos últimos anos sucessivos dispositivos legais, a 

_partir do ocaso do governo Castelo Branco, com a edição, 
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em 1967, do Decreto-Lei n~>200, cujã vigência ac3.bou alterada 
pelo Decreto-Lei n' 2.300, de 1986. 

Nos últimos seis anos todas as licitações refeà:rite_s a 
obras, serviços e aquisição de material para a administração 
pública federal seguiram as normas estabelecidas pelo famoso 
2.3.00, dando curso a uma série de irregularidades, com abusos 
sendo praticados por administradores que agiam muito mais 
em benefício próprio e Do ~de tê:rci:l!os, deixando de lado 
o interesse público. 

Ao longo d~_ v~rios _ ÇJ?iS_~dio~t _ <?~9rr!~9s e !O:_ processos 
de licitaÇão,--a eficiênchi ·e a fuilcio-nalidade: do_~ecreto-Lei 
n'? 2.300 foi questionada quanto aos resultados conseguidos 
pela União nas obras de sua responsabilidade. Rodovias, fer
rovias, portos, saneamento básico, construção de prédios pú
blicos~ levantamentos de -~sa~_ populares, integram um folclo
re rico e diversificado na história d~s grandes _empreitadas 
nacionais. O mesmo aconteceu com a aquisição de material 
e equipamento para -órgãos ministeriais, em cujas conCOrrên
cias detectou-se situações de _extrema indig_éncia moral, _çQm 
a prática de abusos inomináveis, tais e tamanhas a desfaçatez 
e a sem-cerimônia de alguiis -agentes governamentais. O _mãis 
retumbante deles, relativo a bens dur_áveis, ocorreu na Funda
ção Nacional de Saúde, com o esCândalo das bicicletas denun
ciado por este jornal e_ da aquisição de guarda-chuvas, me
diante uma imagirtosa ~urla dos termo~_ do _Decreto-Lei n<? 
2.300 cujas exigências e poder de contenção às falcatruãs-fo-
ram ignoradas por inteiro. · 

Não é sem outra razão que o Presidef1te_ do Tri\?unal 
de Contas da União, Ministro Carlos Átila, -assegurou para 
a imprensa que aquele diploma legal é conf}itante, possui 
muitas lacunas e permite a ocorrência de falcatruas nas licita
ções federais. Em função dos ofícios do T(:U, aprecian,do 
as contas dos administradores de verbas orçamentárias, para 
custeio e investimentos, é qtie o seii Presidente, secUndado 
por outros ministros. COncluiu que_ a lei em questão é falha 
e conflitante, dificulta"ndo a fiscãlização dos gastos feder~is 
e impedindo, assim, que -haja rigor e exação da ação do TCU. 

A atuallegislação está sendo reformulada pelo Congresso 
Nacional, nos termos de um projeto de lei, de autoria do 
Deputado Luís Roberto Ponte, do Rio Grande do Sul, moUifi
cando aprofundadamente os procedimentos nas licit_a_çóes pú
blicas. Tal proposição acha-se no Senado Federal, tendo como 
relator o Senador Pedro Simon. 

Com a finalidade de cooperar com o Legislativo, o TCU 
preparou um documento onde sugere modificações indispen
sáveis a fim de dar à nova lei a instrumentação necessária 
para evitar a prática de ilícitos-nas colicotrênciaS. 0 refafof 
da matéria, no âmbito do TCU, fOi o Mhi,_lstx:o Paulo Afonso 
Martins de Oliveira, que manteve as crítfcis ao Decreto-Lei 
n9 2.300. Colocou em evidência as vulnerabilidades da atual 
legislação, a exemplo da permissividade que resulta em distor
ções descabidas na aplicação de verbas públicas, a exemplo 
dos "esqueletos" de construções não concluí_das por falta de 
um projeto completo, no qual sejam destacados todos os cus
tos, com vistas à garantia de viabililidade económica, inversões 
quando estão em causa recursqs_ do Tesouro. Insiste ainda 
o MinistrO Paulo Afonso, em busca do aperfeiçoamento da 
nova lei, na extinção da chamada "notória especialização", 
o ponto de fuga para arranj"os e ~·combinemos", em detrimento 
do bem público. . - -_ 

O tempo do oportunismo inconseqüente e do desperdídio 
de verbas federais têm os seus dias contados. A aprovação 

pelo_ Senado da nova proposição sobre concorrências dará 
a essa prática administrativa garantia e segurança de bom 
uso dos recursos fixados no orça~ent? ?~ UJ?i.ão. 

Correio BraziUense, 4 de março de 1993 

DEMOCRATIZAÇÃO DE OPORTUNIDADES 
Henrique Luduvice 

O substitutivo do projeto de lei de licitações, recente
mente aprovado no Senado Federal, apresenta, no seu artigo 
28, que trata da capaCidade técnica das empresas, uma concei
tuaç~o completamente distinta daquela con~tante do texto 
aprovado na Câmara dos Deputados, de autoria do_deputado 
Luís Roberto Ponte. 

A Comissão de Cónstituíção,JUStíça-e Cidadania e poste
ri.onnerite o Plenário do Senado aprovaram emenda oferecida 
por dezenas de instituíções de engenhaii3. que, mi justificativa 
da proposta apresentada, esclareciam que o tema, da forma 
como estã proposto no projeto original, desvaloriza a enge
nharia. prejudica sensivelmente as pequenas e médidas empre
sas, carteliza segmentos do mercado em benefício de grandes 
construtoras, além d~ desestimular o sUrgimento de novos 
empreendedores. 

O conteúdo do denominado Projeto Ponte. no que con
-cerne a qualificação técnica, mostra-se'cartorial e excludente. 
A 'interpretação da proposta leva à constatação de que o pró
j_eto prevê que empresas que já tenham executado determi
nado tipo de obras ou· serviços estariam capacitadas a execu
tá-las ad aetemum,. ainda que perdessem toda a equipe de 
profissionais reSponsáveis Pelos trabalhos. Impressiona perce
ber que o projeto estabelece ainda que empresas que não 
tenbam executado certo tipo de obras ou_se_rviços jãmais pode
riam vlr a fazê-lo mesmo que contratassem o melhor corpo 
técnico' existente rio País ou planeta. Mesmo que essas empre
sas venham a ser furidadas por iniciativa dos melhores quadr9s 
técniCos, os verdadeiros detentores do conhecimento da á·rea 
em que atuam. 
--- Ressalte-se também, conforme descrito na justifiCativa 

da emenda, que o projeto propicia a perpetu"ação de um supos
to status quo empresarial, criando castas e escalas difíceis 
de serem rompidas. Ficariani consignados cartéiS- pani. obras 
de conhecimento específico, dificultando a entrada de empre~ 
sas em diversos ramos de atividades. Representa pois, nesse 
item, o caminho inverso da evolução, ~o progresso, do desen
volvimento. Reduz espaços para novàS enrpre·sas. Simboliza 
a antítese da democratização de oportuf!.idade. 

Necessário se faz registrar que, no Senado, a tramitação 
do projeto, sob a coordenação do relator, Senador Pedro 
Simon, passou por um processo significativo de discussão e 
envolvimento dos diversos _segmentos organizados_ da socie
dade interessados no tema, mediante, inclusive, a realização 
de um amplo seminário denominado Licitação: A--Caminho 
da Transparência, no qual tivemos a honra de colaborar du
rante sua formulação e de intervir representando instituições 
expressivas da engenharia nacional. 

Nesse evento, foram apresentados e discutidos, além da 
matéria oriunda da Câmara dos Deputados, um projeto de 
!CU,_ Um oUtro do Ministro Fernando Henrique Cardoso, 
à época no exercício do mandato de senador, e um terceiro 
resultante de uma CPI daquela Casa. relatado pelo Senador 
Elcio Alvares. Estiveram presentes centenas_ de_ participantes 
interessadOS ri: O ·assunto. 

Henrique Luduv:lce é presidente do Crea/I?F 
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Registre-se, por dever de justiça, que durante os debates 
nas Comissões e no Plenário do Senado a emenda das institui~ 
ções de engenharia, apresentada durante o Seminário, contou 
como apoio vigorOso êdecisivo do Senador Jutahy Maga111.ães, 
que em posicionamentos bem argumentados, conseguiu sensi
bilizar e convencer os demais senadores a aprovar· aquela 
proposta, resgatando os valores requeridos em processos 1icita-
tórios verdadeiramente isentos e democráticos. 

Após o retorno- do projeto à Câmara- as iítstilifiÇOes de 
engenharia· estão atuando junto aos deputados e lideranças, 
defendendo a manutenção do texto referente à capacidade 
técnica, aprovado no substitutivO do Senado, visando sempre 
a ~ntribuir para a aprovação, neste País, de um projeto de 
lei de licitações que democratize oportunidades, impeça a 
formação de cartéis, valorize o cidadão consumidor e propicie 
o desenvolvimento da Nação em padrões reconhecidamente 
democráticos. - - __ - -

PROJETO DE LEI DQ SENADO N• 1.491-D 
(Projeto n• 59, de 1992) 

Em race do Projeto de Lei n• 1.491-C, de 1991, 
da Câmara dos Deputados. 

CONSIDERAÇÕES DO PROF. TOSHIO MUKAI 

J - Histórico 

O projetO de lei disciplinando as licitações e contratações 
públicas foi -elaborado originariamente pela Cãniara dos De
putados (Projeto de Lei n• 1.491-C). Aprovado no âmbito 
da Câmara dos Deputados, foi encaminhado ao Senado Fede
ral, que, por se constituir em iitstância revisora,- enteildeu 
de apresentar um Substitutivo ao Projeto, fazenc.]o uma fusão 
de diversos· projetes que tramitavam -ifa- Casa, ou Seja, dos 
projetes da CPI das Obras Públicas, do Senador Fernando 
Henrique Cardoso, do Tribunal de Contas da União e o da 
própna Câmara. 

Tendo aprovado o referido Substitutivo~ o Senado Fede
ral encaminhou à Câmara ·dos Deputados o projeto. Agora, 
no âmbito desta Casa, o nobre Deputado Walter Nory, em 
seu Relat6rio, propõe a rejeição do Substitutivo do Senado 
Federal e a aprovação, mediante destaques que propõe, de 
dispositivos que não serão incluídos ou substituído§ 'º-o_ todo 
ou em parte, do texto da Câmara. 

II- Proposta do Re1ator,Dep. Walter Nory 

Ao final do seu Relatório, o nobre Deputado Walter 
Nory propõe que seja rejeitado pela Câmara o Substitutivo 
do Senado Federal e que seja aprovado o texto do projeto 
original, oriundo da Câmara, n~' 1.491-_C/91, com diversos des-
taques. -

De modo geral, entendemos que o Substitutivo do Senado 
é superior em relação ao Projeto n~ 1.491-C/91, da Câmara, 
posto que incorporou, além das idéias e princípios deste proje
to, diversas disposições constantes de outros projetes integrais 
que estavam em tramitação no _Senado, tais como o do Senador 
Fernando Henrique Cardoso, o da CPI das Obras Públicas 
e o do Tribunal de Contas da União. 

Portanto, o Substitutivo tratou de aperfeiçOar o projeto 
da Câmara e não pode, sob pena de leviandade, ser abando
nado a meio caminho, somente para, em atenção· a vaidades 
pessoais, aprovar-se siniplesmente o projeto da Câmara. 

Os comentários feitos pelo ilustre Relator da matéria 
no ·âmbito da Câmara não são de todo procedente$, no ~entido 
de justificar a rejeição do Substitutivo. 

Senão vejamos: 
1) Inclusão indevida das expressões concessões e permis~

sões .. O fato_de existir projeto de lei tramitando no âmbito 
do Senado, disciplinando a questão, não ilide a necessidade 
de referência às concessões e permissões num texto de lei 
sobre licitações, como é óbvio. 

2) Preferências às microempresas. 
A referência às microempresas é concretização, exata

mente do disposto no art. 179 da Constituição Federal. 
3) Eliminação do projeto básico._ 
Essa eliminação, exigindo-se sempre o projeto executivo 

é de sentido moralizador e de cunho económico. Visa evitar 
duplicação de necessidades de recursos com o projeto básico 
e_, após, com o executivo. 

4) Limitação do BDI em obras de natureza social. 
Trata-se de medida natural, em se tratando de obras so

ciais, pois a limitaçao visa evitar o encarecimento das obras 
referidas. 

5) Restrições às contratações sob o regime de emprei
tadas por preço unitário. 

A medida·vis~evitar superfaturamento e pagamentos in
d~vidos,:,!)endo moralizadora das atividades públicas. 

6} Eliminação da capacitação técnico-opérativa das Em
píesas. 

O Substitutivo não elimiri.à i!Ssà capacit3çãó. Apenas, pa
ra evitar as licitações. dirigidas, como tem sido comum no 
País, aboliu a importância da nota-técnica, ao excluir cómó 
tipos de licitações, a de melhor técnicà e a de preço-base. 
Permanece apenas o-tipo de técnica e preço, onde o subjeti
vismo da nota-técnica é dilUida e não se permite, com isso, 
as licitações dirigidas. 

7) Vedação da limitaçãO de tempo para comprovação 
de atividade ou aptidão. 

Ao contrário de ser anacrónica e cOntraproducente. como 
diz o ilustre Relator, a medida é necessária para se evitar 
a quebra do princípio da igualdade nas licitações. Sem dúvida 
nenhuma, toda limitação de-sta ordem será discriminatória-. 

~) Exigência de património líquido até o valor do con
trato. 

Nada há de inuSitado ou discriminatório nesta medida, 
vez que, p. ex., a Lei n_,. 6.544/89 do Estado de Sã_Q_ Paulo. 
prevê exatamente, ·um capital mínimo de até 100% (cem por 
cento) do valor do contrato(§ 2•do art. 28) e a Lei n• 10.544/88, 
do Município da Capital de São Paulo, prevê um limite de 
até 150% (cento e cinqüenta por ceilto) do valor_ do contrato 
(art. 36)-

9) Prazo máximo de 5 anos improrrogável para os con
tratos. 

~ALei n• 6.544/89, do Estado de São Paulo, prevê 5 (cinco) 
anos de duração 'máxima dos contratos (art. S2) e a Lei n"' 
10.544/88 também contém a mesma regra (art. 71). 

10) Manutenção do Equilíbrio Econômico-Financeiro do 
Contrato. 

Neste ponto reconhece-se que o ilustre Relªtor tem razão, 
pois atrelar-se o restabelecimento do equih'brio mencionado 
à deçi_~o j_udicial, num País oride sabida e notoriamênte a 
justiça é mOrosa e lenta é condenar os contratados à ruina. 

11) Rescisão contratual. 
A crítica apresentada pelo Relator da Câmara dos Depu

tados, Deputado Walter Nory, ao art. 76 do projeto do Sena-
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do, referente à rescisão contratual, é decorrente de falha de 
futerpretação do caput do artigo. 

Ao buscar-se uma interpretação harmónica e inteligente 
do artigo, não há outra saída senão apreendei que as quatro 
hipóteses levantadas pelo Relator, incisos XIV a_ XVII do 
art. 76, podem obviamente ser invocados pelo contratante 
somente porém, na via judicial. _O privilégi~ -~~ __ se_ rescindir 
administrativamente um contrato- só é conferido à Adminis
tração, por conseqüência da posição de supremacia em relação 
ao particular que ela ocupa. 

··As hipóteses de rescisão em'apreço referem-se a situações 
sofridas pelo contratante ensejadas pela Administração.-Serla 
inadmissível que a Administração invocasse suas próprias fa
lhas como justificativa-de uma rescisão contratual. Tal hipótese 
só nos pode parecer ~bsurda~ _ _ _ _ __ _ _ _ ___ _ 

Os incisos XIV, XV, XVI e XVII só podem ser invocados 
pelo contratante e mais, na via judiciàl, Cô-mo éstãbeleCe o 
art. 77, III do Substitutivo do Senado. 

12) Penalidades. 
Quanto à crítica apresentada ao càpítulo-IV do Substi

tutivo, que tipifica crimes, estabelece penas e normas proces
suais, temos que é consenso entre a com~ut_idade e· ã necessi
dade de um maior rigor na fiscalização e responsabilização 
dos atos ilícitos e imorais praticados Das licitações: 

Não há óbice algum em se tipificar crimes e--estabelecer 
penas e normas processuais na: própria· lei. Ressahe~se- aliás 
que esta prática -tem sido adotada modernamente._ A título 
exemplificativo citã.rilos o Código do COnsu~idór- e- a Lei n~ 
6. 766, referente ao parcelamento do solo. TãiS normas trazem 
em seu bojo a tipíficação e penalidades atinenies â --matéria 
por elas versadas. 

13) Por fim o Relator elecan pontos qUe, em suas pala"
vras, considera como "aperfeiçoamento do texto aprovado 
pela Cárnara''. Demonstrando, po~ta_I!_~~-· gualidades relevan-
tes do Substitutivo. - -- -

Em face dessas considerações_ veflfiCa:se -qUe- o iluStre 
Relator da matéria no âmbito da Câmara dos Deputados não 
conseguiu, sequer tangeilcialmentc, demonstrar que o substi
tutivo do Senado seja inferior ao Projeto original da Cámara. 

III- Na realidade o Substitutivo do Senado é altamente 
moralizador e tecnicamente mais perfeito e claro do (jue o 
projeto da Câmara que, além de não ter trazido nenhuma 
contribuição no sentido da moralização das Iicitaç6es, que, 
ultimamente são objeto de inúmeraS íi'"rcgularidades, é, sob 
o aspecto técnico e redacional, bastante imperfeito, _a ponto 
de, muitas das suas disposições serem ininteligíveis e de difíCil 
entendimento, dados os termos técnicos empregados sem ne
Iihuma explicação. 

Além disso, o projeto da Câmara manterá a -nota técniCa, 
pois admite a licitação áe melhof técnica e, na de técnica 
e preço, ao invés de admitir a classificaçãO de diversas empre
sas pelo critério técniéO mínirilo (coirio- d"et-enllina o Decreto 
n~ 30/91) impõe uma ponderação aritni.ética cmde- entram a 
nota técnica-(COID tó0.0-0 subjetivismo natural daf"fe-sU.ftaflte) 
com o preço, resultando em notas finais totalniente dirigíveis. 

Assim, nesse aspecto, o projeto da Câmara, ciO invés 
de banir as denominadas ''licitações dirigidas";- reforça a possi
bilidade das suas manipulações e realizações. 

Além desse aspecto altamente negativo, o Projeto n" 
1.491-C/91, da Câmara contém diversas impropriedades e de-
feitos, a saber; -

1-Admite, inconstitucionalmente, que O-as empieSaS co-
tem seus preços em moeda estrangeira. - · 

2-Proíbe a obtenção de recursos financeiros como parte 
do objeto da licitação, contraria:Odo prática tradiciónal,_O de
nominado turn-key. 

- 3- Permite a impugnação-da licitação poi' terceiros Que 
não participam da Iidtáção, o que acarretará sérios problemas 
para o andamento normal da licitação. - -

4 - Impõe a avaliação relativa aos fatores "qualidade 
e garantia do objeto da licitação", rendimento e prazos de 
fornecimento previamente â análise dos preços, mas não será 
aqUela levada em conta para a análise dos preços ... ". É uma 
norma inócua, portanto. 

5- Êxclui o tipo de licitação de "preço-base" mas inclui 
o de preço-referência, O que resulta praticamente no mesmo. 

6 - A declaração d_e in~doneidade é de competência 
do Ministro, Secretário Estadual ou Municipal- norma abso
lutamente inconstitucional pois ofende a autonomia dos Esta
dos e Municípios. 

7-Dá efeito suspensivo ao recurso contra o julgamento, 
o que não tem nenhum sentido. _ _ 

8 -Em outra inconstitucionalidade, determina no art. 
96 que Estados, Distrito federal e Municípios e suas entidades 
da administração indireta deverãá adaptar suas normas sobre 
licitações e cõritrãtos ao disposto na Lei (na íntegra). 

9- Idem, relativamente às sociedades de economia mis
ta, empresas e fUndações públicas e demais entidades contro
ladas diretamente pela União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios, deverão editar regulamentos próprios devidamen
te pUblicados, ficando sujeitas às disposições da Lei (outra 
inconstitucionalidade e incongruência do projeto da Câmara). 

-IV-- Conclusão: Em face da comparação, entre as dispo
sições do Substitutivo do Senado Federal e a do Projeto n9 

1.491-C/91, da Câmara dos Deputados, não temos dúvida 
nenhuma em afirmar a superioridade do primeiro, em termos 
de consistência moralizadora de suas n()rmas, da co_ndição 
de sintetização clara e objetiva de ~uas nor~as, perfeitamente 
inteligfveis e, enfim, de urna hã.rmonia maior entre as suas 
várias disposições, sem que se possa ~squecer que o referido 
substitutivo resultou de_4 (quatro) projetes anteriores: o da 
Câmara, projeto original n' 1.491-C/91, o da CP! das Obras 
Públicas, o do Senador Fernando Henrique CardQs_o e o do 
Tribunal de Contas da União, o que, por si só, representa 
um leque de colaborações que, evidentemente, o projeto da 
Câmara não poderia contemplar. 

São Paulo, 12 de março de 1993. -,Toshio Mukai. 

Nota 

A Associação do Ministério Público junto aos_Tribunais 
de Contas;vem, de público, manifestar total apoio à tedação 
do substitutivo elaborado pelo Senador Pedro Simon ao Pro
jeto de Lei n' 1.491/91. · · · · · 

Nós, do Ministério Público Especial, que convive-mos co
t!dianamente com a fiscalização de procedimentos licitat6rios, 
estamos co.nvi~tos de que a proposta do Senador Pedro Simon 
é a ·que melhor ate~ç:Je os pririCípióS C9nstituciõnais da morali
dade, impessoalidade e publicidade que devem reger o ato 
adminístrativo. 

Infelizmente, o relatórío S/n~> da Câmara dos Deputados 
não-se solidariza, em profUrididade, com o mencionaqq substi
tutivo. O trabalho desenvolvido pelo Senado Federal, certa
mente, emprestará ao ínstit\ÚCida licitação correto e necessário 
aperfeiçoamento. 

Temos esperanç-a-, cõlitUdo, de que a Cámara dos Depu
~dos saberá rever sua decisão, adequando-a aos fumos histó-
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ricos por que passa a Nação, que clama, já tardiamente, pelo 
correto emprego das verbas públicas, em _atcnd_i_m~_nto fiel 
ao interesse coletivo. _ ·--

Brasília, 11 de março de 1993. ~Jorge Ulisses, Diretor 
Executivá. -

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ~Concedo 
a palavra ao nobre Senador Aluizio Bezerra. (Pausa.) 

S. E~ não se encontra no momento em plenário. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Lucídio Portella. 

O SR. LUCiDIO.PORTELLA (PDS~ PI. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr_. Presidente, 
S~. Senadores, retorno hoje a esta tribuna, contando com 
a habitual benevolência e compreensão dos ilustres Colegas 
do Senado, à semelhança do que fiz com respeito à epidemia 
de cólera para chamar a atenção das autoridades sanitárias 
do País para o recrudescimento da epidemia de dengue. Tal 
epidemia, que se alastra no Triângulo Mineiro, põe em risco, 
pela sua rápida propagação, toda a população brasileira. 

Este assunto foi objeto de ampla reportagem do Jornal 
Nacional do dia 17 do mês corrente. 

Há, inegavelmente, um risco potenciaJ de_ssa enfermidade 
atingir toda a população brasileira, uma vez que o- mosquito 
transmissor - o aedes aegypti - estã presente nos nossos 
grandes centros urbanos~ _ _ ___ __ _ __ 

A gravidade da situação está caracterizada não apenas 
pela presença da dengue, causadora de enormes prejUízOS 
económicos em função do absenteísmo que a_ enfermidade 
engendra. Corremos Qjisco, principalmente, de sermos atingi
dos por uma epidemia de dengue hemorrágica, que, ·aléirl 
dos gastos com internações hospitalares, pode levar até à mor
te. 

Há, também, o riscó potencial, muito presente, da urbani
zação da Febre Amarela. Essa doença, sob a forma de febre 
amarela silvestre, existe naturalmente em nossas matas do 
Brasil Central e Região Amazónica, num ciclo que se perpetua 
entre um mosquito do gênero haemagogo e os macacos. (Sim, 
os nossos macacos são passíveis de ter febre amarela.) 

Nas matas onde existe o mosquito inJectado e o macaco 
hospedeiro da febre amarela silvestre, aparece o homem mine
rador, caçador· ou agricultor de uma nova fronteira agrícola. 
Uma vez picado pelo mosquito infectado, esse homem passa 
a ter a febre ~mareJa silvestre. Ocorre-que esse homem doente 
prOcura recUrsos médicos na cidade. Nesse instante é q6e. 
pode ocorrer uma tragédia em termos de saúde pública, por
que o homem enfermo pode ser picado pelo inseto transmissor 
da dengue, já que o mosquito aedes aegypti transmite tanto 
a dengue quanto a febre amarela. 

Essa febre amarela que passou daquele primeiro homem 
infectado na mata, e que foi transmitida pelo aedes aegypti 
para outra pessoa, passa a se chamar não mais de febre amarela 
silvestre, mas sim de febre amarela urbana. 

Clinicamente, a enfermidade é a mesma e de extrema 
gravidade, com altíssimos índices de mortalidade, ~as a dife
rença se dá pelos modos de transmissão: a febre amarela 
silvestre é transmitida por um mosquito que habita nas matas 
e a febre amarela urbana por um mosquito de hábitos eminen~ 
temente domésticos, como é o- caso do aedes aegypti. 

Fiz questão de descer a esse nível de detalhamento para 
enfatizar que o reconhecimento da dengue, no Triângulo Mi
neiro, é um seriíssimO assUntO-de saúde pública e, diria até 
mesmo, de segurança nacional, pois a dengue hemorrágica 

será uma tragédia nacional caso venha a instalar~se, e a febre 
amarela urbana uma tragédia ainda maior! 

Embora tenhamos a melhor vacina contra a febre ama
feia, a quantidade exigida numa epidemia Para vacinar a popu
lação brasileira seria de tal ordem que levaóamos, na melhor 
das hipóteses, três anos para fabricar o produto nas quanti
dades exigidas. É importante ressaltar que o Brasil é quem 
produz a melhor vacina e que a mesma não está disponível 
no mercado mundial. 

Ao pesquisar em jornais Sobre a repercussão da dengue 
no Brasil, constatamos que esta teve o seu ponto mais alto 
nos anos de 90 e 91. O clamor público, naquela oportunidade, 
foi muito grande, principalmente dos EStados do Rio de Janei
ro, São Paulo, Ceará e Mato Grosso. 

Naquela época, o risco da urbanização da febre amarela, 
através do Estado de Mato Grosso, era de apenas 100 km 
- distância que separava o mosquito tranSmissor da febre 
amarela silvestre do mosquito transmissor da febre amarela 
urbana. 

Naquele mesmo período, o Rio de Janeiro também vivia 
momentos dramáticos em virtude da explosão d.l epidemia 
de __ d~engue, agravada pelo aparecimento Qa 9engue hemor
rágica. Houve registro de muitas mortes e excesso de lotação 
de _leitos hospitalares. 

~o Ceará, em especial a Capital- Fortaleza e a Grande 
Fortaleza -,-momentos de grande apreensão foram vividos 
em face dos números alarmantes da doença. · 

São Paulo também viveu momentos de grande expectativa 
por saber que, além da presença marcante do aedes aegypti, 
fo1 registrada a do mosquitO aedes- albopictus, que é também 
transmissor em potencial tanto da dengue como da febre ama"' 
rela silvestre. 

As autoridades sanitárias da época agiram muito rápido, 
em uma ação coordenada das esferas municipal, estadual e 
federal. Os jornais exibiram fotografias de ·soldados do Exér
cito que participavain ativamente do combate ao mosquitO~ 
tarito na IaSe larvar como na fase alada. Determinada reporta~ 
gem informou que só no Rio de Janeiro o Exército colocou 
1.200 soldados; as Prefeituras Municipais _do Grande Rio, 
quase 3.000 home_ns; a .Sucam, 3.50(lgu-ardas sanitários e ins
petores. Com essas medidas, romperam~se os elos da cadeia 
de transmissão da dengue e da dengue hemorrágica, afastan
do-se a possibilidade da urbanização da febre amarela. 

Citei esses exemplos para demonstrar que, apesar da gra~ 
vidade da presente situação, é posSível que a epídeinía de 
dengue do Triângulo Mineiro_s_éJá-debelada, bastando, para 
tanto, vontade política e o indispensável apoio dos profis
sionais da saúde, bem como da sociedade. 

Reconheço que, nesse período de Governo, o Ministério 
da Saúde já teve quatro titulares. _Reconheço também que 
é quase uma tradição da administração pública brasileira, com 
as mudanças ministeriais, não se dar continuidade aos traba
lhos que estavam sendo desenvolvidos, Reconheço mas não 
aceito que seja dado um tratamento marginal, por parte do 
Governo, à saúde_ pública brasileira. 

O Exm"' Sr. Ministro da Saúde Jamil Haddad, na reunião 
ministerial do dia 18 de março de 1993, presidida pelo Excelen
tíssimo Senhor Presidente da República, Itamar Franco, relam 
tou os alarmantes novos casos de cólera no país e disse que 
os recursos repassados pelo Governo Federal, no período de 
janeiro de 92 a março do corrente ano, para as ações preven
tivas do tratamento da cólera. eram insu_ficientes. 
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Ex~ 

O Sr. Josaphat Marinho- Permite V. Er. um aparte? 

O SR. LUCIDI()l'ORTELLA -Com prazer, ouço V. 

O Sr. Josapbat Marinho- Nobre Senador Lucídío Porte
lia, V. Ex' trata de assunto da maior gravidade e a respeito 
do qual os governos, sucessivamente, nos últimos tempos, 
não vêm dando a devida atenção. Não se trata de acusar 
este ou aquele ministro. O que se trata é de Observar -
e é o que está na linha geral do seu disc~~ ::-::-que há enfermi
dades ou moléstias que atingem parcelas ponOeráveis da popu
lação e que seus efeitos maléficos, terrivelmente maléficos, 
não estão sendo devidamente obsetvados. Médico que é, V. 
Ex• poderia acrescer aos fatos que vem referindo o que se 
observa com relação à tuberculose, que volta a crescer em 
diferentes regiões do País. E só há tendência a se multiplicar 
com a miSéria em curso. Mas nem por isso as providências 
oficiais estão cUidando devidamente da matéria. Parabéns a 
v. EX' por seu cuidado. 

O SR. LUCÍDIO PORTELLA- Sr. Senador Josaphat 
Marinho, oportunamente, V. EX' se referiu ao próblema da 
tuberculose. Sou um profissional da medicina e durante muito 
tempo dediquei-me a esse setor. Portanto, posso informar-lhe 

. que, no fim do Governo Figueiredo, entregamos ao País uma 
projeção modelar de assistência à tuberculose. _ 

No entanto, de lá para cá nada tem sido feito; abando
nou-se completamente a luta. E tem-se notícia de que a tuber
culose, encontrando um pasto como a miséria, a fome e a 
promiscuidade que assolam o País, está adquirindo níveis já 
assustadores! 

Prossigo: _ _ _ ~- - _ 
.O Exm• Sr.· Ministro da Saúde Jamil Haddad, então, 

considerou qoe os·re-cursoseram insuficientes. O mais grave 
é que as autoridades sanitárias foram alertadas pelos técnicos 
em saúde pública e pela Organização Pan-americana de Saúde 
que a cólera seria apenas uma questão de tempo. A responsa
bilidade é ainda mais grave, pois esses técnicos n_aCionais e 
estrangeiros apontaram todas as áreas de risco d_o País, che
gando mesmo a quantificar os recursos necessários. 

Ora, se para combater a cólera, o-ministro confessa que 
não há recursos nos quantitativos necessários, podemos imagi
nar o que não estaria acontecendo co~ os demais programas 
prioritários do ministério que não têm o mesmo apelo da 
núdia, quais sejam os da tUberculose, da lepra, da doença 
de Chagas, da malária e da febre: amarela! 

Estamos há um ano e três meses aguardando a chegada 
da cólera; e há um ano e três meses nada fazemos para reduzir 
o impacto da doença, principalmente nas áreas de maior risco, 
exatamente as áreas onde residem a miséria e a fome. Quem 
será o responsável por todas essas mortes e pelo sustento 
das famílias, daquelas que, por descaso do Governo, perderam 
seu sustentáculo económico? 

No caso da dengue, a responsabilidacle do Governo é 
total, pois, após um trabalho Sério de intensificação -do con
trole da população alada e larvar do mosquito, em.t990 e 
1991, através de um plano de emergência, com resultados 
extraordinários de rompü~1ento do~ ~los da cadeia de trans
missão da dengm:, pou ;,t• ou nada _._oi feito de lá para cá. 
A única coisa, n~sta área, que o Ministério da Saúde faz 
questão de apurar (Mi:r-irrtto Gol.-!emberg, Ministro Jatene 
e Ministro Haddad) é a responsabilidade daquelas pessoas 
que tiveram a coragem de agir no momento certo e acabar 

com a transmissão da dengue no Rio de Janeiro, Ceará, Mato 
Grosso, São Paulo e demais localidades do País afetadas pela 
epidemia. 

A Comissão Parlamentar de Inquérito nada apurou de 
irregularidades nesse plano de emergência. O inquérito -da 
Polícia Federal foi arquivado pelo Juiz Federal da l(r- Vara, 
de acordo com o seguinte despacho conclusivo da Procuradora 
da República, Dr' Deborah Macedo Duprat de Brito Pereira: 

"Coilsiderando, assim, que não há sequer indício de ilícito 
penal na hipótese, opina o Ministério Público Federal pelo 
arquivamento dos autos." 

Resta saber a quem interessa esse inquérito administra
tivo disciplinar instaurado no Ministério da Saúde para apurar 
posSíveis irregularidades na condução do plano de emergênci~ 
de combate à dengue. A Comissão Parlamentar de Inquérito 
e a Polícia Federal examinaram exa!,l.stivamente es~ plano 
de emergência, e nos autos Só OOD.stam palavras elogiosas 
pelo trabalho realizado. Mas o Ministério da Saúde mantém 
o inquérito há um ano e dÕis meses, ferindo a própria legisla
ção, que prevê um prazo máximo' de quatro meses para a 
conclusão desse tipo de inquérito. Chego a desconfiar, Srs. 
Senadores, que o Ministério da Saúde é contra a extinção 
da epidemia de dengue, porque mantê-la seria bom para pres-
sionar por verbas. _ 

- Essa desconfiãnça está embasada no fato de não se ter 
dado continuidade ao trabalho de combate ao mosquito trans~ 
missar da dengue com a intensidade requerida. A dengue 
voltou a atacar com toda a força no Triângulo Mineiro, e 
o mosquito aedes aegypti continua se expandindo em todo 
ó Teiritório Nacional. Sem que haja um monitoramento da 
população daquele mosquito, sabe~se que, depois de um certo

~:ilúifiC:ro deles, cria~se um ambiente favorável para o desenca-
deamento de uma nova epidemia. _ 

-Pina exemplificarmos como o Governo Itamar está usanw 
do dois pesos e duas medidas para fatos idênticos, cito a 
apuração das denúncias do Governador António Carl()S Maga
lhães feitas a qua't!o ministr9S do atual Gov~_mo. O Ministério 
da_J~stiça gastou menos de 30_dias entre as denúncias, a 
apuração dos fatos e a decisão finaL O inquérito administrativo 
-disciplinar instaurado no Ministério da Saúde já consumiu 
-pasmem, Srs. Senadores -455 dias, e não se tem a menor 
idéia de seu término, apesar de os inquéritos semelhantes 
da Comissão Parlamentar de Inquérito e da Polícia, Federal 
de há muito terem sido encerrados. 

Concluindo? apelo para que o Presidente Itamar Franco 
solicite ao Ministro da Saúde a conclusão imediata desse inqué
rito administrativo disciplinar. Que sejam apontados os res
ponsáveis, se houver, pois niitgiiêm melhor que a Comissão 
Parlamentar de Inquérito e a Polícia Federal estiveram interes
sadas em apurar irregularidades nesse episódio. E, após exaus
tivos trabalhos, decidiram pelo arquivamento dos processos, 
dizendo "sequer haver indicio de ilícito penal na hipótese". 
Só faltaria mesmo, para justificar o esforço de três Ministros 
da Saúde, condenar as pessoas cujo único "pecado", meus 
Srs. Senadores, foi o de acabar com a epidemia de dengue 
no País. 

Ao invés de o ministério ter dado continuidade aos traba
lhos de controle da população de mosquito, numa vigilância 
entomológica contínúa e inínterrupta, buscou, isto sim, abrir 
inquéritos sem uma Sindicância prévia, caracterizando-se uma 
imaturidade em processos administrativos, tendo como obje
tivo primordial dizer à mldia que também ele estava à caça 
de corruptos. 
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O descaso na manutenção dos trabalhos fez recrudescer 
a dengue. __ -

A dengue está de volta. Muitas mortes poderiam ser evita
das. A cólera está .ai., com seu rastro de sofrimento e dor. 
O risco potencial da dengue hemorrágica e o da febre amarela 
urbana estão presentes. 

Sr. Ministro, determine a abertura de um inquérito para 
·apurar os verdadeiros responsáveis pelo caos da saúde pública 
brasileira e certamente V.- Ex• terá o apoio de .toda a Nação. 
Identifique os responsáveis por todas as mortes que vêm ocor
rendo sob o silêncio perturbador das autoridades sanitárias. 
São mortes causadas por doenças hoje sabidamente evitáveis 
por medidas relativamente simples de saúde pública, tais como 
educação sanitária, saneamento básico, vacinas e medicamen
tos. 

Permita, Sr. 'Ministro, qüe os se-us- técnicos trabalb~m 
em paz; não procure intimidá~los com inquéritos já ultr~p~ 
sados e extemporâneos. Tenha a coragem de dar um basta 
nessa irracionalidade de procedimentos. Assim agindo e 
apoiando os tr~balhos ~rios que esses téCnicos desenvolvem, 
Sr. Ministro, a população brasileira certamente estará a salvo 

, dessas epidemias. 

O Sr. Eduardo Suplicy __:_Senador Lucídio Portella, V_ 
Ex!' me concede um. aparte? 

Ex~ 
O SR- LUCIDIO PORTELLA- Com prazer ouço V. 

O Sr. Eduardo Suplicy -Chamo a atenção deste PleQário 
para a forma como novamente a dengue se espalha pelo Bràsil, 
com focos graves, como, por exemplo, no Triângulo Mineiro. 
V. E~ mostra como, em algumas ocasiões, soube o Governo 
brasileiro limitar e extingüit e-ssa epidemia. Ressalta que, por 
vezes, o Governo sabe ser rápido para concluir a apuração 
de inquéritos de irregularidades. Aprendi com o discurso de 
V. Ex•, particulannente, no que diz respeito ao problema 
da saúde pública e das medidas para atacar o problema da 
dengue. V. Ex• bem ressalta a importância de logo serem 
concluídos os inquéritos em andamento, uma vez que, se foi 
possível logo definir-se o que aconteceu diante das denúncias 
formuladas pelo Governador da Bahia, por que não se dar 
a devida pressa também a inquéritos administrativos que aca
bam, quando não concluídos, tendo conseqüências sobre a 
eficiência da administração, sobretudo na área da saúde? Coo~ 
sidero procedentes, portanto, as observações e recomenda
ções feitas por V. EX' 

O SR. LUCIDIO PORTELLA -Muito obrigado, Sena
dor Eduardo Suplicy, pelo seu aparte que ilustra o meu dis
curso_ 

Assim agindo, Senhor Presidente Itamar Franco e Sr. 
Ministro, estaremos reduzindo significativamen-te o caldo de 
cultura que alimenta a miséria, a fome e o descaso com as 
questões sociais. -

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

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presi
dência cOnvoca-Sessão conjunta a realizar~se hoje, às 19 horas, 
no plenário da Câmara dos Deputados, destinada à apreciação 
da Medida Provisória o• 313, de 4 de março de 1993. 

O Sr. Beni Veras- Sr. Presidente, peço a palavra para 
uma comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
-a -palavra a V. E~, na forma regimental. 

O SR. BENI VERAS (PSDB- CE). (Para uma comuni
cação. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senado
r~s, acabo de receber do Unicef uma carta, a qual passo a 
ler: 

"Sr. Senador, 

Temos a satisfação de enviar a V. EX' a publicação 
anexa: "Direito à Vida - O Caso do Ceará - ~or
deste, Brasil, 1987 - 1992", editada por ocasião da 
entrega do prêmio Maurícfo Pate 1993, concedido ao. 
povo e ao Estado do Ceará pela Junta Executiva do 
Unicef em Nova York, em fevereiro -deste ano~- em 
reconhecimçnto à expressiva redução em um terço da 
taxa de mortalidade infantil durante o período de 
1986~1989, e aos avanços conseguidos na proteção e 
desenvolvimento da criança, a despeito d_os e_levados 
frtdices de pobreza da região. 

O Estado do Ceará foi selecionado entre 11 reco
mendações vindas da África, Américas, Ásia e Europa, 
sendo esta a primeira vez que o· Prêmio é concedido 
pata a América do Sul. Na avaliação, foi destacado 
o esforço conjunto dos governos estadual e municipais 
e das organizações não governamentais, em especial 
a atuação da Igreja através da CNBB/Pastoral da Crian
ça." 

Junto a esta correspondência, o Unicef enviou~me a revis
ta Direito à Vida, da qual citarei alguns trechos apenas para 
conhecimento de V. Ex•s: 

Ressalta que o Ceará tem unia população de 6,4 milhões 
de habitantes, dos quais 70,4% dos menores de 18 anos que 
vivem nas áreas urbanas e 94% nas rurais pertencem a famílias 
com renda per capita correspondente à metade do salário 
núnimo, cerca deUS$ 50,00, em 1989. 

Em seguida, lembra o esforço que o Estado do Ceará 
fez no sentido da cobertura de vacinação das crianças menores 
de um ano. Na questão da mortalidade destes, por diarréia, 
houve uma redução de 48% para 32%. 

· No que diz respeito à notificação de casos d~ doenças 
previníveis com vacinas, houve uma queda, no caso da Pólio, 
de 35 para O; da Difteria, de 97 para 17; e do Tétano Neonatal,_ 
de 26 para 9-

No caso da cobertura vacinai, passou-se de 62% para 
84%. . . 

Dos 178municípios existentes; de 1988 a 1992,-110 instala
ram os Conselhos Municipais de Saúde; de 1990 a 1992, 144 
instalaram o Conselho de Defesa dos Direitos da Criahçi.--

Quando se iniciou o Programa de Proteção à Criança, 
no Estado do Ceará, na gestão do ex~GovemadorTasso Jereis
satit a cobertura para as crianças era feitã ·apenas através 
de Postos· de Saúde espalhados pelo Estado_ S. S• adotou 
o sistema de agentes de saúde, que hoje conta com 7.890 
pessoas que visitaril tódas as casas do Estado, procurando 
açompanhar a cobertura vacinai e as doenças mais comuns 
entre as crianças car.entes, como ti sarampo e outras, mas 
que são a grande çausa de mortalidade infantil. 

Esse acompânhamento feito pelos agentes de saúde mar~ 
cou uma diferença fantástica, sendo o principal responsável 
pela queda da mortalidade infantil. 

"Em pouco menos de 5 anos, o Unicef aplicou 
cerca de US$ 650-<JOO no Ceará - 40% para a área 
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de saúde e 60% para as demais - , realiZando eventos 
de mobilização e capacitação de_ recursos hUmanOs, 
implementando sistemas de informação, adquirindo 
equipamentos de apoio à imunizaÇão, materiais didá
ticos ou de diVulgação, em cooperação técnica e finan
ceira com organiZações governamentais e não governa-
mentais. -

Algumas estratégias se mostraram vitoriosas: aliar 
a edpcação formal à comunicação de massa, difundir 
amPiameó.te informações sobre a situação da criança 
e ministrar~ com D?~'as metod9lo~as, a capa_c~tação. 
de profissioilaisL . . . 

Ainda há muito a fazer na educação, maS .desde' 
1992 existe um significativo investimento do~ organis
mos estaduais na capacitação de educadores irifantis ... " 

Nesta área, o Governo do Estado teril feito um esforço 
muito grande, de tal maneira que a pOpulação pobre possa 
contar com apoib educacional. 

"Globalmente, no Ceará, há razões para se-olhar 
os próximoS finos com-espefáiiç3. e-dtiníiSrilo.-ProceSsos 
positivoS forain- en-cariiirihaâOs e prometem· frutos para 
anos seguintes. A çolheita desses frutos poderá ter atra
sos--devido às importantes limitações de concentraÇ<io 
de renda· e posse da terra. No entanto, a participá.ção 
popular, a descentralização administratiVa e a denl.ocra
tizaçãCi das iriformações ... •• -e a determinação gover
namental, acrescento - " ... sáo- fatos fortes pOr natu
reza e pouco propensos ã. -regredir_ e, num prazo bas
tante curto, podem ficar incompatíveis com aS aiuais 
difeienças- s'ociais e éêonôniicas ·entre os· ciãidãos, aj~-: 
dando a rerriover causas estruturais da pobreza e do 
atraso." 

Essa constatação-" do Unicef muito -orgi.dha o Governo 
e o_ povo do Ceará, mas, ·acima de tUdo, ·o ex-GQvemador 
Tasso_ JereiSsati, que foi quem deu _origem a esSe Processo 
e nele jogou toda a força do Estado. No período a -que se 
refere o prêmio do Unícef (1980-1989),0 Ceará foi governado. 
pelo Sr. Tasso Jereissati, e, agora, ·-sob --a--aãmiO:istração do_ 
Governãdor Ciro Góriles, o processo continua a pieno vapor, 
de tal maneira que as populações pobres do Ceará, Principal
mente as crianças, têm podido receber do Estado o apoio 
de que precisam. · 

Para se ter uma· idéia do resultado -final disSO tudo, a 
taxa de mortalidade infan~il antes de um ano de idad_e passou 
de 135 em cada 1000 crianças pata 62. Esse é um resultado 
bastante expressivo, que honra e orgulha o povo do Ceará. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presiderite:- · · 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra à nobre Senadora Júnia Marise. (Pausa.) 

S .. Er não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney :Maranhão. 

(Pausa.) · · 
S. Er não está presente. 
Concedo a palaVrã ao nObre Senador Valmir Campelo. 

O SR. _V ALMIR CAMPELO (PTB ___: DF. J:'r,;nu~cía 
o_ segumt7 d1~urso.) -_Sr. Presidente, Srs. SenadoreS, a: reVi
sao_ C?nstituCional preyts!a pata est_~ _ano fói uma àãs idéias 
maiS mteres~antes e inteligentes abraçada pelos ConstitUintes 
de 1988. · 

É razoável que um país, que muda com a velocidade 
do nosso, não se veja erilbaraçado por artigos, itens ou concei
tos contidos em sua ConstitUição. A atualização da nossa Carta 
de Leis é uina necessidade. É uma eXigência da dinâmica 
que caracterizã o Ii osso processo dé desenvolvimento. 

Urge procedermos a pesqUisas e estudos para verificar 
se os conceitos funcionaram bem e alcaÍlçafam seus objetivos 
dentro do texto constitucional. E quais os artigos que, por 
redação defeituosa ou equívoco na própria formulação; não 
tiveram o mesmo êxito. A idéia dos Constituintes foi e-Xtepcio
nàlm.ente importante. Nós, neste ano. ~e 1993, vamos executar 
o·que nós solicita o Co-nstituinte de 1988, Ou seja, rever· o 
textO que- já" feri provado na prática de cinco anos e adequá-lo 
àS neceSsidades dO Brasil no fmal do milêrtio. -

Tenho percebido, no entanto, Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, que uma polêmica em tomo do adianl.ento da revisão 
constitucional está ganhando consistência, através dos jamais, 
e iStO parece~nie ·extremamente preocupante. 
_ Ilustres e respeitados parlamentares têm defendido o 
adiamento da revisão constitucional, sOb o argumento de que 
a reforma só seria urgerite se g3:nhasse o -Parlamentarismo 
no plebiscito- de al;l:ril, mas que, sendo previsível e notória 
a vitória do Presidencialismo, essa adequação da Carta Magna 
não tem iazão de ser~ 

": Enteiu:fo, si-. Pre:S~de~t~, Srs. _senadores, que o que não 
tem razão de ser é esta proposta de adiamento da revisão 
constitucionaJ.. Entendo que a reforma da nossa Carta de Leis 
deve ser antecipada, para se realizar logo após o plebiscito 
de 21 de abriL 

· Uma vez decididas a forma e o sistema de &overno, um 
--amplo OOrijuiito' de aiti::iaÇões na ordem jurldícO-administra

tiva do País terá que ser concretizado imediatamente. 
A Nação não pode mais ser submetida a um novo período 

de. incertezas, com inegável desgaste para todos os setores 
, da sociedade. A estabiliZaç-ão económica~ tão almejada por 
- todos, não pode_ ser atingida sem que ocorra um processo 
de consolidação das instituições que regulam a vida juiidica 
e política do País. 

_ Incorrem em grave erro de avaliação aqueles que enxer
gam risco de a reforma da Constituição ocorrer "enl meio 
às paixões de uma eleição casada", conforme noticia o Jornal 
do Brasil, na página 2, da edição de terçá...;feira passada 
(23-3-93). .. 

Na v~rdade, as -eleições abrangentes que ocorrerão em 
1994 só reforçam a tese de que, ao invés de adiar, é preciso 
antecipar a reviSão constitucional. 

Essas amplas eleições, de Senadores, Deputados -Fede
rais, Governadores de Estado e Deputados Estaduais, eviden
ciam a necessidade de que se inicie a· campanha de 1994 com 
o suporte jurídico que regula o pleito perfeitamente definido. 

Além disso, poder-se-ia enumerar, no campO económico, 
outros tantos aspectos que indicam a sensatez de uma anteci
pação e nunca o adiamento da revisão prevista. Mencione--se, 
apenas para o fim de argumentação, que o processo inflacio
nário e a ausência de investimentos externoS são exemplos 
de conseqüências diretas das indefinições jurídiço-políticas do 
sistema administrativo que regula a SOCÍ:edade brasileira. 

Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, partindo da pre
missa de que o BraSil n,ão dispoe de tempo para mergulhar 
num longo processo revisional, e muito menos suportaria o 
adiamento puro e simples da necessária reforma de sua Carta 
Magna, estou defendendo, nesta tribuna, a antecipação da 
revisão constitucional, nos termos da Proposta de Emenda 



Março de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçãoii) S~xta-feira 26 2757. 

à Constituição ri<f 1, subscrita por 31 Senadores, que encami
nhei à Mesa em 27 de ja,n_e_iro último. . 

Entendo que assim exige a segurança das relações jurídi
cas, assim postulam todos os segmentos sociais é assim deman
da a própria estabilidade democrática. 

Muito obrigado,_ Sr. _President~. 
A S~ Júnia Marise -Sr. Presidente, peço a palavra 

para uma breve comunicação. 

O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V. EX' tem 
a palavra, na forma regimental. 

A Sr' Júnia Marise (PRN- MG. Para uma breve comuni
cação. Sem revisão da oradora.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, há uma grande preocupação, nesses últimos dias, por 
parte de toda a sociedade brasileira- empresários, trabalha
dores, qonas-de-casa, enfim, todos os se tores produtivos deste 
País - em virtude dos boatos que vêm se acumulando a 
respeito de algumas possíveis decisões que seriam tomadas 
pela área económica do Governo Federal. 

Falo, Sr. Presidente, dos_boatos_sobre um programa de 
choque e congelamento,_ sobre_o fim do "Fundãon (sistema 
de aplicação financeüa) e taritbém da preocupação com a 
falta de um planejamento e de um programa económico para 
o País. 

Pois bem, Sr. Presidente, com ioda_es.si-Preocupação, 
levei o assunto ao Ministro Eliseu Resende. Fui ao Ministério 
da Fazenda, no início da tarde de hoje, para esclareCer todas 
essas questões. __ _ 

E vou, aqui, de forma sintética", procurar transmitir aquilo 
que nos foi dito pelo próprio Ministro. S. Ex~ foi categórico 
ao afirmar que não será implementado nenhum programa 
de choque ou _congelamento_ no Brasil, e que considera que 
todos os programas económicos dessa nô,\tur~m- já_ implemen~ 
tados no País - Plano Funaro, Plano Bresser, Plano Verão 
I, Plano Verão II, Piano C.ollor I e Piano Collor II - fracas
saram neste País, exatamente porque não tiveram -a sUSten
tá-los um programa, uma reforma fiscal que pudesse viabilizar 
o futuro e o ordenamento económico deste País. 

Mais do í[Ue isso, quando o Ministro Eliseu Resende, 
de forma catf:W"tríca e -affiniafiva; aborda essa questão com 
uma Senadora da República, evidentemente, S. E~ está falan
do com a responsabilidade de_ Ministro da Fazenda, o que 
vem trazer a tranqüilidade, porque no momento em que se 
alastrou o boato de_que se vai acabar com o fundão, todos 
aqueles que têm as suas pequenas economia,s aplicadas nesse 
sistema financeiro, evidentemente, correram para outros ren
dimentos, inclusive, até para o dólar. Daí essa alta vertiginosa 
que alcançou o dólar, inclusive no paralelo. 

Com relação ao programa económico, às linhas definitivas 
e claras que a sociedade brasileira reclama há tanto tempo 
neste País, para que possamos saber o que vai acontecer no 
dia de amanhã, depois de amanhã, daqui a 30, 60 dias, daqui 
a um ano, inclusive com as nossas próprias economias, com 
o nosso próprio salário, o Ministro Eliseu Resende está estu
dando e pretende encaminhar ao Congresso Nacional, já_ nos 
próxirilos 60 dias um Plano de Estabilização Económica defini~ 
tivo, baseado na reforma fiscal que será discutida e aprovl!da 
pelo Congresso NacionaL _____ _ 

Sr. Presidente e Srs. SenadofeS~ ienho a iMpreSsão -de 
que estamos iniciando um novo te_xnpo nessa questão, na dis
cussão de um ordenamento económico para o Brasil. Exata
mente porque estamos sentindo que o Ministro da Fazenda 
está consciente ·da responsabilidade de promover uma ampla 

discussão com toda a sociedad~ brasileira via Congresso Na-cio
nal, via_emenda constitucional _a ser aprovada pelo Congresso 
Nãcíónal e que envolverá,- certamente, todos os segmentos 
da sociedade brasileira para a aprovação de um plano econó
mico que vai redirecionar a econom,ia deste País e vai restabe
leCei e resgatar para a Nação as regras definitivas e claras 
que todoS desejamos para o nosso País. O qUe não aceitamos 
mais é que sejamos, de uma hora para outra, tomados de 
susto por uma decisão por parte da área económica do Go
verno - que, de repente, confisca nosso dinheiro, congela 
e promove choques económiCos, que, na realidade, não repre
sentam a eliminação doS problemas conjunturais e económicos 
deste País para fazer face e, ao mesmo tempo, conter o pro
cesso inflacionário. 

Soube, no decorrer desta Semana, de um fato extrema
mente curioso: os empresários da área de supermercados deste 
País- inclusive, relatei esse fato ao Ministro Eliseu Resende, 
alertando-o para essa questão - estão colocando nas prate
leiras dos supermercados os produtos jã com os preçOs lá 
no-pico; por exemplo, se um produto custa 20 ou 30 mil 
cruzeiros, eles elevam o preço do produto e colocam uma 
placa de promoção com o valor inferior, que diz: compre 
até o dia 30, pagando a metade do preço ou com 30 e 40% 
a menos; exatamente porque eles estão contando essa boataria 

-de que haverá um congelamento; e se houvesse, eles congela
riam o preço superior àquele estabelecido na plaqueta dos 
pre_Çds colocados nas prateleiras dos supermercados. 

O pior ·é que está havendo uma_ remarca_ção diária de 
preços em todos os supermercados deste País. 

Daí, Sr. Presidente, o meu alerta ao Ministro Eliseu Re
sende, porque, dessa forma, não haverá condições de conter 
o processo inflacionário e a alta do custo de vida. Há uma 
defasagem nos salários dos trabalhadores brasileiros e, nesse 
sentido, o- Ministro do Trabalho prometeu ·elevar o salário
núnimo a 100 dólares, mas hoje ele está entre 50 e 60 dólares. 

Por isso, -são necessários esses esdãreCirilentos definitivos 
por parte da área económica, para que todos os setores da 
sociedade, principalmente os empresários, convençam-se, de 
uma Vez pbr todas, de que está havendo seriedade na condução 
da economia deste País e que nada se fará de conformidade 
com esses boatos em prejuízo do povo brasileiro. 

Por isso, entendo que essa informação e os esclareci
mentos que nos foram dados hoje pelo Ministro da Faze-ilda, 
Eliseu Resende, são extremamente importantes e oportunos 
para que possamos colocar, de uma vez por todas, uma pá 
de_ cal nessa questão e, acima de tudo, denunciar aqueles 
que estão fraudando o consumidor brasileiro, burlando o bom 
senso, a seriedade e a honestidade na condução dessas ques-
tões. · 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas) 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao último orador inscrito, o nobre Senador Eduardo 
Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, S!"5

• e Srs. Senadores, 
estou encaminhando à Mesa, neste instante~ ofício, também 
assinado pelo Líder do Partido do.$ Trabalhad_ores, Deputado 
Vladimir Palmeira, na Câmara dos beputadõS, bem como 
pelo Deputado Paulo Bernardo, que é Vice-Líder e Coorde
nador da Bancada do PT da Câmara dos Deputados, na Comis
são Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. 
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"Considerando o parecer do Senador Magno Ba
celar, aprovado sob protesto do Líder do PT, Deputado 
Paulo Bernardo, uma vez que não havia quóruin-legal 
pela Comissão Mista de Planos, Orçamentos _Públicos 
e Fiscalização sobre questionamentos apresentados pe
los Srs. Senadores Eduardo Matarazzo Suplicy, Pedro 
Simon, Maurício Corrêa, José Paulo-Bisai, Jutahy Ma
galhãeS e pelos Deputados Eduardo Jorge, Jaques 
Wagner e José Dirceu, conforme Ofídõ n9 116, de 
16 de junho de 1992, encaminhado aO -Presidente do 
Senado Federal, Senador Mauro Benevides, em rela
ção à tramitação do Projeto de Lei Orçamentária pará 
_o exercício financeiro -de 1992, em que foi apontada, 
na versão final publicada no Diário Oficial dá União, 
a inclusão _de 759_ emendas, terido como baSe o que 
havia sido aprovado no dia 19 de dezembro de 1991, 
temos a informar que: - -

As delegações dadas pela Comissão, na reunião 
concluída na madrugada do dia 19 de _dezem.bro, ao 
Relator Geral foram: "I- corf'igir e-n;õ:S_materiais 
que viessem a ser identificados, II- remanejar valores 
de emendas para outras indicadas pelo autor, III -
converter os destaques em sugestões, quando as condi
ções assim O permitissem." Todavia, os destaques con
vertidos em sugestões, para serem acolhidos pelo rela~ 
tor, estavam condicionados ao item II (citado à página 
5 do parecer): "remanejar valores de emendas para 
outras indicadas pelo autor". Assim, os parlamentares 
que apresentaram destaques, que foram posteriormen~ -
te transformados em indicações, informariam por escri
to (página 7 do parecer) as emendas que seriam dadas 
como fonte pata que ·seus destaques fossem aceitos 
e, com base ·nesses pedidos escritos dos parlamentares, 
o relator aprovaria os destaques, elaborando uma lista 
que seria apresentada aos partidos na tarde do dia 19 
de dezembro. 

Vale relembrar, como está bem explfcito no pare
cer, mais claramente à página 14, que õ sr. Deputado 
Ricardo Fhíza, se&iuido as suas próprias palavras, havia 
se comprometido a entregar uma lista contendo todos 
os destaques até as 16 horas do dia 19 de dezembro 
de 1991, portanto,_ antes da votação (jo projeto de lei 
orçamentária pelo Plenário do Congr_esso_~-~l!!_i_~F!~o, 
como tal lista não foi apresentada, o que foi apreciado 
pelo Congresso foram as emendas aprovãaas e publi
cadas nas listagens dos dias 17 e 18 de dezembro de 
1992. 

O Senador Magno Bacelar cometeu _o equívbco 
em seu parecer ao afirmar que não houve alterações 
na Lei Orçamentária, baseando-se no próprio docu
mento deturpado - a redação publicada no dia 7 de 
fevereiro de 1992. Reafirmamos que o Congresso Na
clonai votou o que tinha em mãos, ou seja, as listagens 
dos dias 17 e 18 de dezembro de 1992, que era o único 
documento, aprov~do pela Comissão Mista de Planos, 
Orçamento Público e Finanças, existente e disponível 
para exame do Congresso Naciorial na sessão que apro
vou a Lei Orçamentária, incluindo a sua redação final, 
em 19 de dezembro de 1991. 

O Senador- Magno Baceiar, ademais, deixou de 
esclarecer a inclusão Ue 170 novas emendas do Relator 
Geral que apareceram· ·n-ã Leí jnlblicada no dia 7 de 

fevereiro de 1992, e que não constavam das listagens 
aprovadas no dia 19 de dezembro pelo CongresSo Na
cional. As normas citadas nos itens I, II e III para 
a apreciaçã-O dos destaques do~ parlamentares não fa
zerii- sentido em se tratando de emendas do Relator 
Geral, pois isto configura a esdrúxula hipóteSe de o 
Relator não concordar com o seu próprio parecer. 

O Partido dos Trabalhadores não está de acordo 
com a conclusão do parecer do Senador Magno Bace
lar, aprovado sem que se permitisse a verificação de 
quórum na reunião da Comissão Mista de Orçamento. 
A aprovação deste parecer equivale à convalidação de 
procedimento irregular. _ 

Ressaltamos que em nenhum _momento houve da 
parte de qualquer parlamentar·do PT sentimento pes
soal contra o Relator Geral, Deputado Ricardo Fiúza. 
Houve unicamente a defesa de procedimentos transpa
rentes, condizentes com as normas regimentais. 

O PT quer, outrossim, evitar a repetição de seme~ 
lhantes irregularidad~es no futuro. Por e:stª razão, não 

,. "a"êê:íú!rá· a yOtáção da Lei Orçamentária de 1993 sem 
que haja conhecimento prévio e·pteno de sua redação 
final. Daí a importância de ser colocãáo na rede de 
dados do Senado Federal o sistema OR-93, onde estão 
arquivadas todas as informações relativas ao Orçamen
to do corrente ano, ou seja, permitindo que cada parla
mentar, pelos terminais de computador de seus gabine
tes, possa ter pleno acesso ao conteúdo da Lei de Meios. 

Atenciosamente, 
Senador Eduardo Suplicy, Deputado Vladimir 

Palmeira e Deputado Paulo Bernardo. 
Ao Exm"' Sr. Se_nador Humberto Lucena, Presi~ 

dente do Congresso Nacional, com cópiãs para os Sena
dores Mauro Benevides, Magno Bacelar, Deputados 
Messias Góis e--Ricardo Fiúza." 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, gostaria também de regis
trar que amanhã, a convite da Associação dos Pioneiros e_ 
Veteranos da Embraer, com o apçio significativo da Sr• Pre
feita de São José dos Campos, Angela M. Guadagnin, do 
Presidente da Câmara Municipal de São José dos Campos, 
Vereador Jairo Pinto, e com a participação do Diretor Supe
rintendente, Ozires Silva, da Diretoria EXecutiva da EIÍlbraer; 
de inúmeros Deputados Federais e Estaduais e Senadores, 
haverá um ato públíco e o lançamento da Frente Parlamentar 
em Defesa da Embraer e da Tecnologia Nacional. 

Haverá uma visita à empresa e um ato público em São 
José doS Campos, a partir das 17 horas, na avenida Fundo 
do Vale, quando estarão se pronunciando o Presidente da 
PVE, Capitão Paulo de Vasconcelos, inúmeros parlamenta
res, representantes de sindie;_atos dos trabalhadores, de sindi
catos patronais, a Prefeita Angela Guadagnin e vereadores. 
Haverá, inclusive, a particip~)ãO da cantora Elba Ramalho. 

Será" uma manifestaçiio em defesa da tecnologia nacion31, 
em defesa de medidas que possam, talvez, promover uma 
reconversão da Embraer. Se, porventura, está havendo difi
culdades para a venda de produtos historicamente produzidos 
naquela empresa, em razão de ter sido ela uma das empresas 
mais importantes para o avanço da tecnologia e da e~genharia 
nacionais, seria importante procurar garantir a sua sobrevi
vência. Temos, em países desenvolvidos, inúmeros casos de 
empresas que fOrain reconvertidas, aproveitando-se o seu par
que produtivo, e, no caso, ainda mais em função da impor-
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tância histórica da Embraer para a vida de tantas pessoas 
que ali trabalharam e ,trabalham. Portanto, ela é importante 
para toda a vida, não apenas de São José dos __ Campos, mas 
das cidades do Vale do l'araiba. Muito obrigado. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Tem a pala· 
vra o nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem reVisão do orador.) -:-Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, o Senhor Presidente da República enViou aO 
exame do Congresso Nacional a Medida Provisória 119 314, 
que dispõe sobre a remuneração de cargos de provimento 
em comissão da Advocacia-Geral da União_ e dá potras provi· 
dências. 

A Medida Provisória, Sr. Presidente, tem, porem, um 
artigo que nós, que militamos durante anos nos tribunais deste 
País, ficamos surpreendidos. Diz ele o se-guinte: ·· 

"Art. 6' - Ficam interrompidos por 120 dias os 
prazos em favor da União a partir da vigência desta 
Medida Provisória." 

Ora, V. Ex~ sabe .....:.- e todo o País - que a Fazenda 
já tem prazos privilegiados quando ingressa em jufZo.--"Pois 
agora vamos parar, durante 120 dias, todas as ações q_ue inte
ressam à Fazenda Nacional, em que ela seja parte, e essa 
prestação de serviços, que· já é enormemente retardada, ficará 
tumultuada. São 120 dias. E o que se terá elaborado durante 
esse tempo'? O que se terá elaborado durante eSses-120 dias? 
As ações que não entraram, as citações que não se fizeram, 
as perícias que não foram praticadas,_ enfim, tudo que for 
do interesse da União fica parado por 120 dias. Quando rea~rir 
o prazo, imagine V. Er a quantidade de serviços que irá 
cair Das costas dos Juízes! 

Penso que isso é um equívoco. A Fazenda já tem tOdos 
os recursos para defender os seus interesses -nos prazos privile-
giados de que dispõe. . 

De modo que, peço a atenção de V. Ero, eminente jurista, 
advogado que conhece os dramas dos que militam no foro, 
para o equívoco do art. 6" da Medida _Provisória que- repito -
-diz o seguinte: 

"'Art. 6\" São interrompidos por 120 dias os_ piaZOS -em 
favor da União, a partir da vigência desta medida provisória. •• 

Aprovada a medida provisória, o que já ocorreu_ desde 
a data da sua publicação, estão parados durante 120 dias todos 
os processos de interesse a União. Evidentem~nte, e~_ artigo 
. foi um equívOCO de quem redigiu essa medida provisória. 

Minha intervenção - atendendo· apelos generalizados 
que tenho recebido de vários advogados que militam no foro 
carioca - é no sentido de que o Poder Público e o Congresso 
Nacional atentem para o equívoco desse dispositivo qUe Oiio 
deve ser aprovado, sob pena de tumultuar ainda mais os servi
ços judiciais onde se discutem os interesses da União Federal. 

Sr. Presidente, era essa a breve advertência -que -queria 
fazer, antes que fosse cristalizada aquela impressão comum: 
Não há nada, é apenas fixação de encargos de remuneração 
das autoridades. Não, esse artigo destoa da medida provisórla 
e vai causar um tumulto imenso e injustificável no foro, não 
só dessa cidade, mas onde houver interesse da União. E sãiba 
V. EX' que numerosos são os processos e:Õl que a União é 
parte·. 

Era essa a -consideração que queria formular, esperando 
q,ue o próprio Ministro da Justiça. meditando sobre as conse
qüênciãS- desse dispositivo, tome a iniciativa de obter do Con
gresso a aprovação da medida provisória, contra a qual não 
há por que me opor,·mas com. a eXclusão _desse dispositivo. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra aO riobre Senador Odaçir Soares. 

O SR. ODACIR SOARES (PFL - RO) - Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do oi'adC:ir~) _:.:sr. Presidente, 
S~. e Srs. Senadores, tenho reiterado nesta Tribuna que mais 
me agrada ocupar-me dos eventos posítiVoS, do que comentar 
e verberar notícias desabonadoras, envolvendo quem quer 
que seja. 

Se, ainda recentemente, não poupei críticas à incúria é 
aos descaminhos do Governo de Rondônia, revelados na ad
ministraçãO inábel das insatisfações que lavram no seio do 
funcionalismo público estadual, assiin agi, movido pelo propó
sito de sensibilizar a quem de direito, para a situação de penú
ria a que foi relegada a laboriOSa cla-sSe ·dos servidores públicos 
de Rondônia. 

Não obstante, minha preferência é e continua sendo pela 
boa notícia, comq esta que me chegou, em ofício endereçado 
pela ilustre e dedicada Superintendente Estadual do INSSI 
RO, dando conta dos elogios de que foi alvo aquela superin
tendência pelo seu destacado desempenho em opetações que 
estão sendo executadas pelo Ministério da Previdência Social. 

Com efeito, a Sr' "Superintendente Estadual do INSS/RO 
acaba de receber duas mensagens que eleva o conceito daquele 
órgão no plano federaL 

Refiro-me à mensagem do Ministro Antônio Britto regis
trando e cumprimentando o excelente desempenho da Procu
radoria e dos funcionários da área de arrecadação da Superin
tendência, na operação de parcelamento de dívidas devidas 
ao INSS. É bom que se saiba 'V'e aquela Superintendência 
firmou, somente no mês de fevereiro, contratos de parcela
mento de débitos na ordem de Cr$ '447.918.083.705,46 (qua·· 
trocentos e .quarenta e s.ete bilhões, novecentos_ e dezoito mi
lhões, oitenta e três mil setecentos e cinco cruzeiros e quarenta 
e seis centavos). 

Refiro-me, também, à mensagem do Presidente do Insti
tuto Nacional do Seguro Social, transmitindo os cumprimentos 
do Ministro da Previdência à Superintentente Estadual do 
INSS/RO, pelo encerramento be~ sucedido dos trabalhos de 
revisão dos benefíciOs conc_edidos no período de 5-10-88 a 
5·4-91 . 

De ambas as mensagens, Sr. Presidente, deve-se extrair 
duas constatações altamente positivas: a primeira é a de que 
o Ministro da Previdênçia continua em merecida evidência, 
graças a seu esforço em prol do Sarieanl.ento da Previdência 
Social. 

A s·egunda, e a de que ne~te esforço_~ StJ.perintendência 
de Rondônia houve-se tão be..QL_ que mereceu louvável desta
que no plano federal, fazendo jus aos elogios do titular da 
Pasta. 

Ao repassar notícias tão auspiciosas·, quero que sejam 
registrados, Sr. presidente, l)OSSQ1i ~lor.osos ~ncõmios à Sr"
Meria:m Co-rrêa Brasiliense e' aos zelosôs funcionários da Supe
rintendência Estadual do INSS/RO. 

Obrigado. 
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O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Francisco Rollemberg. 

O SR- FRANCISCO ROLLEMBERG (PFL - SE. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~. e Srs. 
Senadores, estou encaminhando ao Ministério da Educação, 
na pessoa de seu Titular, cópia de subscrição dos se.ryidores 
da Escola Agrotécn~~ Federal de São Cristóv.ão, _estado de 
Sergipe, que pleiteiãm a justíssima concessão de auxílio-ali-

. mentação, conforme prevê a lei n9 8.112, de 1990. 
A petição me foi dirigida pelo Sindicato Nacional dos 

Servidores da Educação Federal de 19 e 29 Graus, por inter
médio da Seção Sindical daquele município, e se· insere r:ium 
contexto maior que o do simples atendimento ao que preceitua 
a norma jurídica. 

Na realidade, o auxílio-alimentação pretendido é apenas 
uma vertente minguada de uma causa abrangente, que não 
se resolve pela adoção de uma medida_ isolada. A situação 
ali sintetizada é a da fome que assola Sergipe, que assola. 
o Nordeste, que assola o País. _ _ _ 

Para sua erradicação, não bastam medidas tomadas pelo 
lado emotivo, que normalmente conduzem à constituição de 
comissões ou de grupos de trabalho voltados para a produção 
de estudos adequados às convenções acadêmicas, mas disso
ciados de uma prática eficaz e concretizadora de políticas 
destinadas à efetiva solução do problema. 

Tantos programas caíram no descuido da administração 
pública, como a merenda escolar ou o tfquete do le~te, inicia
tivas providenciais quando se pensa em criar condições básicas 
para o sustento -de crianças e prepará-las, desde a mais tenra 
idade, para enfrentar as agruras da vida. 

Ao analisar-se a Campanha da Fraternidade para 1993 
constata-se que o conteúdo da mensagem da Conferência Na· 
clonai dos Bispos do Brasil globaliza a questão do déficit 
de moradia, desvinculando-o da edificação de casas pura e 
simplesmente, mas buscando examinar todos os determinantes 
do direito de morar, como a criação de serviços básicos de 

infra-estrutura urbana e o oferecimento de emprego, de educa
ção, de serviços de saúde e de segurança, a fim de concretizar 
o conceito de habitabilidade. 

O mesmo se repete no presente caso- da aUmentação. 
Não bastam programas desvinculados do contexto maior da 
fome, a partir de todos os seus condicionantes sócio-econô
micos, com destaque especial para saúde, trabalho e sal.ário 
digno. 

No entanto, enquanto fatores estruturais continuem im
pedindo o acesso da maioria esmagadora dos brasileiros a 
uma situação de vida condizente com o_ potencial do Pafs 
e com a própria natureza humana, medidas paliativas precisam 
ser reforçadas em detrimento de um mal maior. 

Foi de acordo com essa perspectiva que fiz o encamíilha
mento do abaixo-assinado dos trabalhadores da Escola Agro
técnica Federal de São CristóVão ao Ministro Hingel, aguar
dando de Sua Excelência o pronto atendimento ao preceito -
legal, mesmo porque assim estará resguardado o próprio prin
cíP,:iO de isonomia com as Delegacias Regionais e com a admi
niStração central do MEC, já beneficiadas com a concessão 
do auxt1io-alimentação. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. FkAN
ClSCO ROLLEMBERG EM SEU DISCURSO: 

FAX 224-3618 
Bras_ílía, 23 de março de 1993 

Exm9 Sr. 
Prof. Murilio de A velar Hingel 
DD. Ministro de Estado da Educação e Desporto 
Nesta 

SenhOI' Ministro Murilio Hingel, 
Passo''às mãos de Vossa Excelência documento em anexo 

dos servidores da Escola Agrotécnica Federal de São Cristo
vãO, para o qual peço o melhor empenho no sentido de ser 
atendida aquela reivindicação. 

Cordialmente, Francisco Rollemberg, Senador. 

SINASEFE ~i&\ fi,,,,,, ~.ei<'n•1 doe s.,...w.,.. 
t:J~t.·:.~:., ··~ ..... de a.• • 2.• .. 

IEÇXO SINDICAL I.>E :SÃO CRISTOVXO. SERGIP 
Cllr. "-~•ft • .......... -(OQ)IN·- • CIP, • .o!O 

, , - . 
Noa, anvidoz:ea da EacolB Agrctacnica Federal do Sao Criot.2 

vâo - Sergipe, o filiadas à Seçãa Sindical de SÕo Criatovão-SE: de SirJASE:F"t, vem 

atravéu deste ebaixa-aswinado, aolicitar da V.Sa., providànciea no eentido do 

Ncebimento do Au.!lio-Ali..,ntaçÕo para todo• os aerv1dol'8a civis pl'8visto no 

Regime Jur!dico Único, Lei nQ 6.112/,00 tunda em vista que o ~IEC/Sras!lia a às 

Dulagaciaa Rag onai j~ ••tão aando beneficiada• com estes direitos • 

.1. • .. ~ 
z: , tiro Uf~ ,ttP?Íi 
3-~~t/--~ ~~-
~~-~ f!.x·~I-A--..o-4 /"tU..>::, ~ 
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Março de 1993 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Ronaldo Aragão. 

O SR- RONALDO ARAGÃO (PMDB- RO. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, S~. e Srs. Senad_ores, 
assomo mais uma vez à tribuna do Senado Federal, para trazer 
ao conhecimento da Nação, conseqüentemente ao Ministério 
dos Transportes, a lamentável situação em que se encontra 
a rodovia BR-364, importante e única estrada federal que 
dá acesso à Amazónia Ocidental. 

As vezes as autoridades até fazem ouvidO de mercador 
quando temos, sem muito resultado, reclamado e pedido 

~exta-feira 26 2763 

·~ 

maior atenção col!l os grandes e graves problemas da região 
amazónica. Até parece de propósito Que as açóes governa
mentais não acontecem na Amazônia. Temos vários exemplos; 
inúmeros discursos já foram feitos em todos os setores, seja 
econômicó, social, financeiro, de incentivos fiscais para· o de
senvolvimento regional, saúde pública, e não observamos von
tade política pót parte do Governo Federal para encontrar 
a solução. 

Ao contr~rio, quando se fala do Sul/Sudeste, as ações 
gov~rnamenta1s são quase de pronto. Dou exemplo: na Ama
zóma o problema da malária é secular e as ações governa-
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mentais são periódicas, a política para o Setor eriCóntra os 
maiores entraves, mas quando se detútou o dengue no Rio 
de Janeiro todo o Ministério e recursos foram urgentemente 
acionados, liberados, se fez uma movimentação nÇtcion:ll e 
por decisão política a solução se iniciou. Mas o_ problema 
da malária na região amazónica continu'a espetãriâO -por-Uillã 
decisão política. ___ _ 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o prOpó_sito deste pronun~ 
ciamento é mais uma VeZ dizer, Clamar, pedir, tentar sensibi
lizar, para que se faça urgentemente alguma coisa de concreto 
para pelo menos dar condição de tráfego à BR-364. Não é 
mais possível 9-ue o DNER continue a não fazer nada, vidas 
humanas precmsas continuam sendo ceifadas diariamente na
quela rodovia que, insisto em dizer, é um sonho que a popu
lação de Rondônia cultivou por muitOS anos e que apóS fO 
anos da inauguração da estrada vê que a mesma está acabando. 
Além da ceifa de vidas, os prejuízos materiais diariamente 
são enormes, os preços dos transportes aumentam penalizando 
ainda mais a população do Estado. ---

A malha viária de Rondônia tem muito poucas rOdovias 
fe;derais e mesmo assim as dificuldades para que elas sejam 
VIstas com melhores olhos são ainda maiores. Infelizmente, 
no Brasil, a federação é sinónimo de desigualdade qUando 
se caminha para o atendimento a estados menos desenvol-
vidos. -

Temos sempre afirmado que o Estado de Rondônia não 
pede e nem quer esmolas, simplesmente deseja qo~ o Governo
Federal propicie oportunidad~ para que o Estado cresça e 
participe efetivamente para o--desenvolvimento nacional. Al
guém já disse: "Não se fortalece os ricos esquecendo os po-
bres". - -

A BR-364 é vital para o desenvolvimerlto da re&ião da 
Amazónia Ocidental e de importância ímpar para Rondônia. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

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

O SR. MARCO MACIEL (PFL ~ PE. Pronunc{a ose: 
guinte discurso.) -Sr. Presidente, _S~_. e Srs. Senadores, 
a caprinocultura e a ovinocultura deSianada estão deixando 
de ser explorações de subSistência do Nordeste semi-árido, 
ligadas diretamente ao consumo familiar, para se transfor
marem em atividades de real importância econômica, além 
de social. Essa alteração no· quadro da pecuária brasileira 
se deve basicamente à ação da pesquisa e ao reconhecimento, 

.··tanto por parte dos governos qua:rtto doscriadores,_das poten
cialidades que as espécies caprina e ovina podem ProPorcionar 
ao desenvolvimento regional e nacional. 

Como Governadorâe Pernambuco, Sr. Presidente, tomei 
como um dos_ pontos mais importantes da Adniinistração a 
adoção de medidas de apoio a esse setor. 

Vejo, agora, com grande satisfação que os esforços desen
volvidos têm continUidade através do "Programa de Desenvol
vimento Integrado da Ovinocaprfnocultura dos EstadOs de 
Pernambuco e Paraíba", um passo de tão grande significâdo 
para o desenvolvimento do País _que ~erece a nossa atenção 
e o nosso inteiro apoiamertto.-:Nós, brasileiros, muitas vezes 
nos deixamos prender pelas nossas dificuldades? pelas nossas 
mazelas, e, dessa forma, ignoramos o trabalho empreendido 
por alguns setores, cotno este? que são de vital importância 
para o futuro do Brasil. 

Os ovinos e os Caprinos foram, como se sabe? inúOduzidos 
no Nordeste pelos colonizadores e, até um passado recente, 

eram explor~dos e~clusivameri:te para reprodução de carne, 
e as peles comercializadas por intermediários. Embora ainda 

-se pratique a ovinocaprinocultura eXtrativista, e- às vezes Pre
datória, ~egistra-se, atualmente, a produção, em escala comer
cial, de leite de cabra e derivados, em es:pecial de queijos, 

-iogurtes e cosméticos, bem como o início da implantação de 
pólos pele-calçadistas no Nordeste e_ fora dele. 

No sistema tradicional extratiViSta,- os rebãnhos ficavam 
sujeitos à irregularidade na oferta de- ãiimentOs, decorrente 
da disponibilidade cíclica da fitomassa, em função das grandes 
secas ou das secas estacionais de todos os anos, ocasionando 
uma adaptação dos animais com perda de porte e redução 
no-desempenho produtivo. A baixa disponibilidade de alimen
tos provocã, também, a elevação dos índices de mortalidade 
e morbidade e diminui o índice de reprodução. 

Além de terem diminuído o porte, estes animais sofreram 
uma perda de rendimento de carcaça, em virtude de uma 
seleção negativa para a função_ de produtores de carne, uma 
vez que, nas secas estacionais, os piodutores eram forçados 
a vender para abate justamente os animais mais carnudos, 
permanecendo no rebanho os menos aptos a produzir carne, 
que normalmente passaram ao desempenho da função de re
produtores. 

De maneira geral, o desempenho reprodutivo da espécie 
_ainda é baixo, devido, principalmente, à baixa prolificidade 
e ao_ longo período decorrido entre __ o parto e a concepção, 
o que interfere diretamen~e no intervalo el!tre partos. Segundo 
pesquisas realizadas no setor, a distribuição da precipitação 
pluvial na região semi-árida, que delimita 9ut:ts difer_en_tes épo
cas ao longo do ano, uma seca e outra chuvosa, também 
influencia no desempenho reprodutivo da fêmea caprina. 

Os rebanhos caprinos e ovinos existentes no Nordeste 
represeritanf, hoje; 92% do total n~ional, e, apesar de peque
nos em relação à área disponível, observou-se, nos últimos 
dez anos? a expansão das explorações para todas as regiões 
do País, notadamente da caprinocultura leiteira para o Sudes
te, Sul e áreas do litoral, do Agreste e da Zona da Mata 
do Nordeste, assim como da ovinocultura desJanada para as 

-regiõe_s Norte, Nordeste, Centro e Sudeste do País. 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o s·emi-árido nordestino 

oferece inúmeras vantagens pai-a a criação desses pequenos 
ruminantes, que se adaptam melhor do que os bovinos à preci
pit.ação estacional ~ 4 vegetação çia caatinga, com maior resis
tência ã adversidâ.de do· IDeio. Além das restrições ambientais, 
há os fatores económicos específicOS, felã.tivOs às distâncias, 
à infra-estrutura e aos padrões dos proprietários. Nessas cOndi
ções, a ovinocaprinocultura constitui um empreendimento sin
gularmente importante para a região, tanto do ponto de vista 
econôrttico quanto social. 

Durante os longos períodos de estiagem no Nordeste, 
quando se enfraquece a economia rural, o pequeno produtor 
se desfaz inicialmente do gado bovino, na certeza de que 
este será o primeiro a sucumbir, vítima da seca. Algum lucro 
aí obtido será revertido para os ·rebanhos caprino e ovino, 
cuja sobrevivência é mais garantida, até que novos tempos 
possibilitem novos investimentos. Eis uma função da ovinoca
prinocultura ....._uma verdadeira "caderneta de poupança" do 
produtor- que contribui para a fiXação do homem-no ciimpo. 

Aliás, reconhecendo a importância da ovinocaprinocul
tura para a região nordestina, e a necessidade de transferência 
direta aos produtores dos resultados da pesquisa realizada 
no setor, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agro pecuária -
EMBRAPA, estabeleceu em Sobral, no Ceará, a partir de 
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1977, o Centro Nacional de Pesquisa de Caprinos- CNPC 
cujas principais atividades têm sido direcionadas para a descri: 
ção precisa dos sistemas de produção e o levantamento de 
propriedades produtoras de ovino_s e caprinos do Nordeste 
brasileiro. Dessa forma, a Embrapa oferece subsídios para 
a substituição do sistema tradicional, ainda utilizado por mui
tos ~riadores, por um sistema que tome mais lucrativa a explo
raçao dos rebanhos, aumentando sua produtividade. 

No mesmo sentido é que foi elaborado, em dezembro 
do ano passado, o "Programa de Desenvolvimento Integrado 
da Ovioocaprinocultura dos Estados de Pernambuco e Paraí
ba"', resultante do esforço articulado da iniciativ(j:)rlVãda com 
o poder público, visando ao desenvolvimento sócio-económico 
da região semi-árid-ª do Nordeste, com base na exploração 
racional da ovinocapfínocultura. 

O "Programa de Desenvolvimento Integrado da Ovinoca
prinocultura dos Estados de Pernambuco e Paraíba'' tem como 
proponentes as Secretarias de Agricultura e as Associações 
de Criadores de Capriilos e Ovinos dos dois Estados, junta
mente com a Associação Brasileira de Criadores de Caprinos
- ABCC, e conta, ainda, com a participação do Banco do 
Nordeste do Brasil; da Sudene; dos Bancos Estaduais_ d~ Per
nambuco e da Paraíba; das Universidades Federais dos dÜ-is 
Estados; e das Prefeituras Municipais de Campirii -Grande 
(PB) e de Gravatá"(PE). · 

Pelas características de integração e interdependência de 
todos os segmentos envolvidos no Programa, acredita-se que 
este poderá vir a ser um referencial para novas formas de 
relações na agropecuária nacional, além de possuir capacidade 
de crescimento e absorção imediata de investimentos. Pará 
se ter uma idéia deste potencial, basta dizer que países árabes 
já fizeram várias investidas no sentido de importar carnes, 
e até animais vivos,-ein quantidades mínlriias anuais qi:.te ultra
passam em até cinco vezes a produção proposta pelo Pro
grama. 

Para solucionar _a dificuldade que os produtores rurais 
têm de distinguir o crescimento real de suas dívidas e o cresci
mento nominal - dificuldade esta que os torna_ r..ef:ratá.Oos 
à tomada de crédito rural- , o Programa apresenta, paralela
mente ao contrato Agente FinanceirO/Produtor Primário, uma 
opção de contrato tripartite, A.gente/Produtor/Indústria, no 
sentido de realizar a conversão produto/moeda, como uma 
nova alternativa para o produtor. Uma variante deste contrato 
triparti te poderá, a:inda, ser• feita através de um adendo ao 
contrato convencional, ou da inserção de uma cláusula especial 
no mesmo. 

~ A partir da compreensão da natureza semi~árida da zona 
de abrangência do Programa, pretende-se tirar partido de 
suas imensas potenciãlidades, estimulando os produtores do 
segmento primário a prOmove_iem a interdependência de cada 
segmento das fazenda_s_de_cria.çã---º, e incentivando sua organi
zação sob a forma de _ _a_s_s_o_c_i_a_ções de classe. Com essa finali
dade, o Programa I~tegrado de OvinocaprinocultUra definiu, 
como objetivos específicos, o controle, a assistência sanitária 
e o melhoramento genético do rebanho, bem como a erradi~ 
cação de doenças e a introdução de novas raças; o fortaleci
mento de infra~estrutura físicã e a rilodemização das fazendas 
de criação, inclusive quanto à produção de forrageiras para 
suporte alimentar; o treinamento de mão-de~obra _especia
lizada; a difusão de técnicas de esfola de animais; e a introdu~ 
ção da pesquisa aplicada_ a9 sistema de produção. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a ovinocaprinocultura 
conta com inúmeras 3reas propíciaS à sua expansão, e um 

forte mercado interno e externo para seus produtos. No entan~ 
to~ a contribuição deste setor para a economia brasileira, e 
em especial para a regiãO Nordeste do País, ainda está abaixo 
do esperado, levando-se em conta a representatividade numé
rica e o potencial biológicO da ·espécie. 

As peles caprina e ovina, por exemplo, possuem uma 
posição de destaque entre os produtos exportados pelo Brasil, 
porém ainda se verifica um eriorine pr~jufzo neSse setor. pois 
as peles costumam apreseritar vários defeitos --causadOs por 
arranhões em cercas, cicatrizes, sarnas, pequenos furos ou 
má conservação -e são, geralmente, muito pequenas, com 
medidas inferiores ao padrão exigido para exportação. Falta
nos até mesmo a simples difusão da técnica de esfola desses 
animais, para valorização das peles. 

O Programa Integrado dos Estados de Pernambuco e 
Paraíba poderá, a curto e médio prazos, contribuir, em se
qüência aos esforços feitos em governos anteriores. inclusive 
dutã.nte o meu período, para tomar a caprinocultura e a ovino
cultura deslanada competitivas com outras atividades do setor 
primário, promovendo a produção, a organização e a comer
cialização tanto dos laticínios quanto da carne e da pele, além 
de desenvolver, na área de biotecnologia, um suporte para 
a preservação e o melhoramento genético das espécies. A 
longo prazo, o Programa estabelece como prioridades o apri~ 
moramento das técnicas de manejo, nutrição, saúde e reprodu
ção, cOm vistas à formação de rebanhos geneticamente supe
riores, porém adaptados às condições climáticas da região. 

A o'vinocaprinocultura tende, portanto, a assumir um pa
pel cada vez mais relevante no contexto socio-econômico bra
sileiro, e .. a criação desses pequenos ruminantes significa, hoje, 
uma das r:p.ais viáveis alternativas pecuárias para o semi-árido 
nordestino, onde há visíveis possibilidades de sucesso para 
todos aqueles que quiserem investfr no-futuro do nosso País. 

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

. .. O SR. PRESII)ENTE (Chagas Rodrigues) -Esgotou-se, 
hoje, o prazó previsto no art. 91, § 3'\ do Regimento Interno, 
se_m que tenha sido interposto recurso, no sentido de inclusão 
em Ordem do Dia das seguintes matérias: 

Projeto de Lei do Senado n~' 62/92, de autoria do Senador 
Valmir Campelo, que altera o inciso VI do art. 29 da Lei 
n' 8.025, de. 12 de abril, de 1990; e . 

Projeto de Lei do Senado n•201191, de autoria do Senador 
,Darcy Ribeiro, que dispõe sobre a utilização das vias públicas, 
acidentes de trânsito e dá outras providências. . 

As matérias foram aprovadas em apreciação conclusiva 
- pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania . .-

Os projetas vão à Câmara dos Deputados. 

É o seguinte o Texto Final aprovado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 62 DE X99.2 .... 
Texto rmat aprovado pela Comissão de Constitui~ 

ção, Justiç8 e Cidadania, em sua reunião de 17 de março 
de 1993 · · -

Altera ·o inciso VI do art .. 2~ da Lei n~ 8.025, de 
12 de abril de 1990 •. · 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1' O inciso VI do art. 2' da Lei n• 8.025, de 12 

de abril de, 1990, passa a vigorar com a seguinte r"edação: 

"VI -O contrato de compra e venda, ainda que 
o pagamento integral seja feito à Vista, conterá cláusula 
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impeditiva de o adquirente, no prazo de 2 (dois) anos, 
vender, prometer vender ou ceder seus direitos sobre 
o imóvel alienado nos termos desta Lei . ., 

Art. z~ Esta Lei entra em vigor na data de sua pubilca
ção, aplicando-se às alienações anteriormente efetívadas na 
vigência da Lei n' 8.025, de 12 de abril de 1990. _ -

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Na presente 
sessão terminou o prazo para apresentação de emendas ao 
Projeto de Lei da Câmara n~ 56, de 1991, que disciplina a 
criação do Banco de Desenvolvimento do Centro-Oeste. 

Ao projeto foram apresentadas duas emendas, que·serão 
lidas pelo Sr. 1" Secretário. 

São lidas as seguintes 

EMENDAS OFERECIDAS AO PROJETO DE 
LEI DA CÂMARA N' 56/91 (N• 1.45l/88, NA CASA -
DE ORIGEM), QUE DISCIPLINA A CRIAÇÃO QÓ 
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO CENTRO
OESTE, NOS TERMOS DO ART. 235, II, D, DO 
REGIMENTO INTERNO. -

Emenda nç 1 

Art. 1~ ....... ..,~.,HM••···~···•·•·•············"'"• .. •u•••··-···-······ 
§ 1" O Banco de Desenvolvimento do Centro-Oeste

BDCO, será instalado e entrará em funcionarriento na mesma 
data em que entrar em vig·or a Lei Complementar que regida
mentará o artigo 192 da Constituição Federal. 

§ 2"' O Banco do Brasil S.A. transferirá a administração 
e o património do Fundo Constitucional, de Desenvolvimento 
do Centro-Oeste -FCO, para o Banco de Desenvolvimento 
do Centro-Oeste- BDCO,após sua instalação e entrada 
em funcionamento. 

§ 3~' Após a transferência a qUe se refere o § z~ deste 
artigo, o Banco do Brasil S.A., permanecerá corno_ aplicador 
do Fundo ConstituciOnal de Desenvolvimento do Centro-Oes
te- FCO e agente ·financeiro do Banco de Desen\folvimento 
do Centro-Oeste- BDCO. 

Justificação 

Atualmente a Câmara dos Deputado,s, no âmbito da ·co
missão Especial do Sistema FinanceirO, estáefabOiaridO pro- . 
jeto de lei complementar que regulamentará o artigo 192 da 
Constituição Federal de forma a promover o desenvolvimento 
equilibrado do País e a servir aos interesses da coletividade. 

Assim sendo, considerando os aspectos relativos a custos, 
é de. todo conveniente para a região Centro--Oeste.oe; por 
isso in.esmo, para o País, que o Banco de Desenvolvimento 
do CentrO-Oeste- BDCO, seja instalado quando estiverem 
bem definidas as diretrizes que estr_uturação ~ _ ~istema finan-
ceiro nacional. · 

A permanência do Banco do Brasil S. A., como aplicador 
do Fundo Constitucioiial de Desenvolvimento do Centro-Oes
te- FCO, e ãgente financeiro do B~nco de Desenvolvimento 
do Centro-Oeste·-·BDCO, viSa que não haja solução de 
continuidade na promoção do desenvolvimento da região. 

Sala das Sessões, 25 de março de 1993. -Senador Epitá
cio Cafete,ira. 

EMENDAN•2 

Art. 3' .... ·--- -·- _ .... : ......... ------------------·------------~- .. 
Parági'.afo únicO. O Banco de Dese~olvimento do Cen

. tro-Oeste - BDCO -aplicará o~ recursos..destinados à região 

Centro-Oeste através do Banco do Brasil S.A., dos bancos 
estaduais dos estados-membros da região e de outras institui
ções oficiais federais de crédito. 

Justificação 

A inclusão das instituiÇões oficiais ·de crédito referidaS 
na nova redação do parágrafo único ·do artigo 39 visa a otimizar 
os instrumentos que já se encontram à disposição da promoção 
do desenvolvimento da região. Há que se considerar as dificul
dades que o País enfrenta atualmente e que o espírito público 
exige se lance mão da estrutura bancária oficial já existente, 
de forma que se possa direcionar para as atividades-fim a 
maior parcela possível dos recurs9's do Fundo ~nstit_ucion~ 
de Desenvolvimento do Centro-Oeste - FCO. 

A propósito, as instituições oficiaiS de crédito respo~nl 
por importante parcela d~s créditos concedidos na região Cen
tro-Oeste, além de possuírem mais da metade da rede de 
· ágt!ncia~ instaladas em toda a área. 

Sala das Sessões, 26 de_março de 1993. -Epitácio Cafe-
teira. · · ·-

0 SR, PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A matéria 
retótfla.t:á à Comissão:.de Assuntos Económicos para exame 
das emendas. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Nada mais 
havendo a tratar. a Presidência vai encerrar 6s trabalhos, 
designando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 67, DE 1992-COMPLEMENTAR 

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

, (Tramitando-em conjunto corç. o_Projeto de Lei do 
Senado n' 46, de 1992-Complementar) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n' 67, de 1992-Complementar (n• 71/89, na Casa de origem), 
que dispõe sobre_ o processo judicial de desapropriação·por 
interesse soeial, para fins de reforma agr_;iria, tendo 

-Parecer, proferido em Plenário, Relator: Senador Al
fredo Campos, favorável, na forma de Substitutivo que. apre
senta. 

-2-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N• 46, DE 1992-COMPLEMENTAR 

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

(Tramitando em c~:mjunto com o Projeto de Lei 
da Câmara n' 67, de 1992 -Complementar) 

. Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
n~ 46, de 1992- Complementar, de autoria do Senador Hum
berto Lucena, que dispõe s.obre o procedimento contraditório 
especial, de rito sumário, para o processo de desapropriação 
por interesse social, para fins de refonna agrária, de imóvel 
rural que não esteja cumprindo a sua função so_cial. 

-- O SR. PRESiDENTE (Chagas Rodrigues)- Está encer
rada ~ sessão. 

fLeva.nta:-:~e a seSsão ~s 17 horas e 5.5 minutos.) 
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SENADO FEDERAL 
RESOLUÇÁO N• 82, :OE 1992 

Autoriza o Governo do Estado do Paraná a contratar operação de crédito externo, 
junto ao Banco lnteramericano de Desenvolvimento - BID, no valor de até US$86, 750,000:00 
''Corredores de Transporte do Paraná''. 

RETIFICAÇÃO 

Na publicação feita no DCN (Seção II), de 4-3-93, pág. 1871, da Resolução n' 82, de 1992, do 
Senado Federal, na letra h, do art. 2• 

Onde se lê: 
h) .......................................... ~~ .............. ~ ........................ , ................... "·'·····--··'······· 
Comissão de Inspeção e Supervisão. Geral: US$86,750.000,00 (oitenta e seis milhõés e setecentos 

e cinqüenta mil dólares norte-americanos). 
Leia-se: 
h) .......................................... --""'~·-··--· ..................................... ·'·· .. ·'···'·.·'. c..:' .•.......... 
Comissão de Inspeção e Supervisão Geral: US$867,500.00 (oitocentos e sessenta e sete mil e 

quinhentos dólares norte-americanos). 

SUMÁRIO 

1993 
1- ATA DA 41• SESSÃO, ÉM 26 DE MARÇO DE 

1.1 -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 
1.2.1 - Requerimentos 

- N» 282/93, de autoria do Senador Louremberg Nu
nes Rocha, solicitando que seja considerada como licença 
autoriZada os dias 19, 2, _3, 5, s-; 9, 12, 15, 16, 19, 22 e 
23 do corrente mês. Votação adiada por falta de quorum. 

- N9 283/93, de autoria do Senador Francisco Rollemw 
berg, solicitando que seja considerada como licença autoriw 
zada o dia ;2.6 de_ março corrente. Votação adiada por falta 
de quorum. 

1.2.2- Comunicações da Presidência 
-;-Recebimento do Ofício n' S/33, de 1993 (n' 171193, 

na ongem), do Governo do Estado da Paraíbªl solicitando 
autorização para refinaitcíamento--dà dívida daquele Esta
do, junto -~o Banco do Brasil SI A. oriunda de empréstimos 
por anteCipação de receita orçamentária, vencidos desde 
dezembro de 1988. 

··--~~---··---------~ 
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EXPEDIENTE 
Cl!)rl'llO OllAPIOO DO !II!NADO PI!DI!IIAL 

MANOEL VILELA DE MAOALHÁES 
Oirator.OuaJ do s .. ado Pedlnl 

. AGACIEL DA SILVA MAJA 
OiraiOI' E.AIIIIO 
CARLUS HOMERO VIEIRA NINA 
Oire10r ..W.iailtn:tl\00 

DIÁRIO DO CCNOU.O NACIONAL 

ASSINATURAS 

!.~ ll. CARLOS BASrOS _,., ······-······: .................... , ........... , ... , ... ,, ... , ... ,.--.----- Cl$10.000.00 
DirtiDr lacl•lnal 
l'l.ORIAN AUGUSTO OOI.TnNHO MADRIXiA 
o;,.,.. MJuiO 

-Recebimento dos Ofíciosn~~mo; 31 e 32, de 1993 
(n~ 2.226, 31e.52/93, na origem), dos Governos dos Esta
dos de S3nta Catarina', Bahia e Mato Grosso_do Sul. solici
tando autorização para contratarem operações de cx:,édit9$ 

1.2.6- Diversos 

externos, para os fins que especifi~an:-. ' · 

_ - N"'_ 3/93,_ de autoria do Deputado Wilson Campos. 
tepoitahdo-se sobre a matéria publicada na edição de 18 
de março corrente no jornal Folha de S. Paulo, intitulada 
'~Gt).ia- do PlebisCitof'., em que, segundo o refirido perió
dicO, foi fOrmulada pergunta sobre o assunto ao Senador 

1.2.3- Discursos do Expediente 
SENADOR EPIT ÁCIO CAFETEIRA- Coloca

ções sobre mandado de segurança im_petrado_ pelo Su~pro-
curador-Geral da República em exercício, \Vãgner GOnçal
ves, contra o Ministro do Exército, Zenildo Lucena, exigin
do a imediata demarcação da área indígena Gu"ató. · · · 

SENADOR ALUÍZIO BEZERRA- Considera' 
ções sobre pronunciamento feito pelo Senador Almir Lan
do, relacionado à aprovação de destaques ocorridos_ por 
ocasião da reunião da Comissão Mista de Orçamento. A 
importância da biodiversidade da região amazónica. 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Tratamen
to diferenciado que estaria sendo dado pela TV Bahia à 
administração da Prefeitura de Salvador. 

SENADOR MAURO BENEVIDES, Como líder
Apelo ao Presidente Itamar Franco e ao Ministro Alexan'
dre Costa no sentido de apressar a edição da Medida Provi
sória que liberará recursos para a seca no Nordeste. 

1.2-4 - Diversos 
- N"' 2/93, de autoria do Deputado Inocêncio Oliveira 

encaminhando cópia do pronunciamento do Se:p.hor José 
Genoínio, na sessão plenária de 4-3-93, a propósito do 
programa da Frente Presidencialista veiculada naquela da
ta, em que, segundo S. Ex\ te.ria sido atingid_a a imagem 
do Congresso Nacional e de s~us membros. 

1.2.5- Discursos do Expediente (continuação) 
SENADOR MAGNO BACELAR -Justificativa 

pessoal diante dos fatos de suposto agravo à Câmara dos 
Deputados e ao seu Presidente. Considerações sobre _a 
desobediência partidária no parlamentarismo. 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES~ Solidarie
dade ao Senador Magno Bacelar no -ePisódio de suposta 
ofensa à Câmara dos Deputados. 

SENADOR ELCIO ALVARES- Solidariedade ao 
Senador Magno Bacelar. Impropriedade da ação levada 
a cabo pela Mesa da Câmara dos Deputadas. 

Magno Bacelar, informando -ainda que a Mesa, em reunião 
realizadaem 18 de março corrente, decidiu encaminhar o 

- exame da matéria à Procuradoria Parlamentar, órgão en-
carregado de promover, em colaboração com a Mesa, a 
defesa da Câmara, de seus órgãos e membros, quando 

: . ãt~qgidos em s~ h(n~r.a Ou imagem perante a sociedade. 
>. 

1.2. 7 - Oficies 
- N• 174/93,.doPresidente do Senado Federal, ccmu

nicando o recebimento do Ofício SGM/P n~ 138, por meiió 
do qual o Deputado Inocêncio Oliveira encaminhou notas 
taquigráficas de pronunciamento do Senhor Deputado José 
GeD.Ofno a propósito do prográma da Frente Presidencia
lista veiculada em 4 de março corrente. 

- NQ 192/93, do Presidente d_o Senado Federal, comu
nicando o recebimento do Ofício n"' GSE/GPS-1193, de 
18 de marçO cOrrente. firmado_ pelo senhor _Primeiro Secre
tário, Deputado Wilson Campos, sobre declarações atribuí
das ao Senador Magno Bacelar, encaminhando cópia d_e 
Moção de Desagravo da Mesa Diretora da Câmara dos 
Deputados. 

1.2.8 - A viso da Secretaria de Planejamento 
- N"' 90/93, encaminhando ao Presidente do Senado 

Federal, providências tomadas relativas à reunião do Clube 
de Paris realizada em 26 de janeiro próximo passado. 

· 1.2.9- Requerimentos 
- N"' 284/93, de autoria do Senador Esperidião Amin, 

solicitando s"'eja considerada como licença dos trabalhos 
da Casa nos dias 26 e 29 do corrente. Votação adiada por 
falta de quorum. 

- N• 285193, de autoria do Senador Almir Lando, 
solicitando seja considerada. como licença dos trab~lh_os 
da 'Casa os dias 29, 30 e 31 de março corrente.Votação 
adiada por falta de quorum. 

1.2,10 - Comunicação da Presidência. 
-Designação da Comissão para analisar a progra

mação de rádio e televisão no País. 
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1.3-0RDEM DIA 
Projeto. de Lei da Cãmara no 67, de 1992- Comple

mehtar (no 71/89, na Casa de origem), que dispõe sobre 
o processo judicial de desapropriação por interesse_social, 
para fins de reforma agráriã. (Tramitando em conjunto 
com o Projeto de Lei do Senado n~' 46, de 1992- COmple
rnantar.) Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Lei do Senado n° 46, de 1992 - Comple
mentar, que dispõe sobre o procedimento contraditório 
especial, de rito sumário, para o processo de desapropria
ção por interesse social, para fins de reforma agrária, de 
imóvel rural que não esteja cumprindo a sua função social. 
(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei da Câmara 
n° 67, de 1992- Complementar.) Votação adiada porfalta 
de quorum. 

1.3.1 - Discursos após a Ordem do Dia 
SENADOR NABO R JÚNIOR- Defe$a·do Instituto 

de Previdência dos Congressistas- IPC, e da pensão parla
mentar. 

SENADOR NEY MARANHÃO- Considerações 
acerca do artigo publicado no jornal O Globo, tl edição 
de hoje, intitulado "Verba contra a sca atrasa e Governo 
dá explicações", do artigo publicado no O Estado de S. 
Paulo, edição de hoje~ intitulado '"PrefeitOs de Per:nambuco 
são acusados de reter feijão da seça~'. 
Apelo para a edição de medida provisória que providen· 
ciará reCursOs para-O-Nordeste. 

SENADOR CARLOS PATROCÍNIO- Bom de
sempenho do MinistrO-Antônio Britto, da Previdência So-

cial, no amparo aos aposentados. Morosidade e dificul- _ 
dades da Previdência no pagamento de benefícios da apo
sentadoria rural em_Tocantins. A utilização dos Correios 
no pagamento dos benefícios do INSS em localidades que 
não disponham de rede bancária. 

SENADORA JÚNIA MARISE -Abuso nos reajus
tes de preços nos supermercados. Dados do IBGE reve
lando a miséria e a violência da infânçia b.ra_sileira. Alerta 
ao Ministério.da Saúde sobre a volta da, lepra no BraSil. 

SENADOR V ALMIR CAMPELO :.._Medidas que 
estão sendo adotadas pelo GoVe-inó do Distrito· Federal, 
visando o incentivo às_ microempresas. 

SENADOR LOUVIVAL BAPTISTA- Transcri
ção, nos Anais do Senado, do artigo publicado no jornal 
A tarde de 18-3-93, intitulado "Conferência marca os 56 
anos de criação do IBJT", sobre palestra do Dr. Jorge 
Pilheu, Professor de Pneumologia da Faculdade de Medi
cina de Buenos Aires e Vice-Presidente da Liga Argentina 
contra a Tuberculose, na comemoraç~o dos 56 anos do 
Institº"to Brasileiro para Investigação do tórax. 

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

1.4-ENCERRAMENTO 

2- MESA DIRETORA 

3- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 
4- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA-. 

NENTES 

Ata da 41~ Sessão, em 26 de Março de 1993 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 49~ Legislatura 

Presidência do Sr. Chagas Rodrigues 

.ÀS 9 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SE-
NADORES: ~ 

Aluízio Bezerra - Amir Lando - Chagas Rodrigues 
- Epítáció Cafeteira- Flaviario Melo - Jutahy Magalhães 
-Marco Maciel- N abor Júnior -~Ney Maranhão -,: ValmiJ 
Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) __,A lista de 
presença acusa o comparecimento de 10 Srs. Senadores. 

Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 
Sob a proteção de Deus, inicianios nossOs trabalhos. 
O Sr. l!> Secretário procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 
ExPEDIENTE 

A VISO N• 90/SEPLAN 
Brasllia, 4 de fevereiro de 1993 

A Sua Excelência o Senhor 
Seriador Humberto Lucena 
Presidente do Senado Federal 

_ Excelentíssimo Senhor Presidente do_ Senado Federal, 
Em cónfonnidade com as diretrizes da política económica 

externa que visam à inserção soberana e coffipetitiva do Brasil 
na economia internacional, o Brasil participa, no Clube de 
PariS~ das reuniões multilaterais de renegociação das dívidas 
dos_ países do Leste Europeu e afriCariOS- nã_o~lusófonos de 
que é credor. As renegociações das dívidas dos países latino-a
mericanos e africanos lusófonos são realizadas bilateralmente. 

2. Em ·reuniãO do Clube de Paris realizada- em 26 de 
janeiro próximo passado, com o propósito de examinar pedido 
.da Mauritânia de re~calonamento de sua dívida, o represen
tante brasileiro escolheu a opção "C" do Menu de Tririidad, 
que não implica redução de principal nem de juros, mas conce
de prazos bastante longos de carência (16 anos) e maturação 
(25 anos, já incluída a carência) para o pagamento, a taxa 
de juros de mercado, da parcela reescalonada. 

3._ O representante brasileiro entregou ao Secretariado 
do Clube de Paris carta que assinala a necessidade de autori
zação dessa augusta Casa para a assinatura do acordo bilateral 
r.:spectivo, que venha a implementar e dar validade jurídica 
à Ata de entendimentos da citada reunião. 
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4. Esta Seplan. em colaboração com o Banco Central 
do Brasil, está tomando as_devidas providências para que 
o texto da Ata de Entendimentos seja submetido à elevada 
consideração dessa Casa Legislativa o n:Úús breve possível. 

Atenciosamente, Yeda Rorato Crusius, Ministra de ESta
do Chefe da Secretaria de Planejamento, Orçamento e --coor
denação da Presidência da_República. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Expe
die'nte lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 
1" Secretário. 

São lidos o-s ·seguintes 

REQUERIMENTO N• 282, DE 1993 

Senhor Pres'ídente: 
Requeiro" nos terffios do art. 43, incisO II, do Regiriie:õ.tO 

Interno, que seja considerada como de licença autorizada os 
dias 1•, 2, 3, 5, 8, 9, 12, 15, 16, 19, 22 e 23 do corrente 
mês, em que tive de me ausentar dos trabalhos desta Casa. 

Nestes Tetmos;- -
P. Deferime-nTo. 
Sala das Sessões, 26-de março de 1993. - Sena.d.or Lou

remberg Nunes Rocha, Líder do PTB. 

. REQUERIMENTO N• 283, OE 1993 

Requeiió seja considerada como licença autorizada nos 
termos do art. 43, incisO II, do Regimento Interno do Senado 
Federal, minha ausência de_ Brasília, no_ dia 26 de março de 
1993, a fim de participar. em Nossa Senhora da Glória, das 
solenidades cl,e lançam..e~to do progra~~ e.mergenci~l.c_9?tra 

a;e_~~~~d_as.se~ões,~26.dé março de' iQ9.3. ~Senado-r Fran
cis-co Rónem.berg. 

O s·R. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A votação 
dos requerimentos lidos fica adiada por falta de quorum. 

A Presidência recebeu, do Governo do Estado da Paraí
ba, o Ofício n• S/33, de 1993 (n' 171/93·, na origem), de-23 
do corrente, solicitando, nos termos da Resolução n9 36, de 
1992, do Senado Federal, autorização_ para refinanciamento 
da dívida daquele Estado, junto ao Banco do Brasíl S/A, 
oriunda de empréstimos por antecipação de receita orçamen
tária, vencidos desde dezembro de 1988.· 

O eXpediente ·será encarriíilliado à ComiSSão de Assuntos 
Econôniicos. - -- - ~ -- -

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presi
dêncía- recebeu, dos GovernOs dos Estados de Santa Catarina, 
Bahia e Mato Gross_o do Sul os Ofícios no$ S/30, 31 e 32, 
de 1993 (nl"õ 2.226, 31 e 52/92, na origem), solicitando, nos 
termos da Resolução n~ 36, de 1992, do Senado Federal, auto
rização para contratarem operações de ciéditos externos, para 
os fins que especifiCam. 

As matérias serão despachadas à Comissão de As_suntos 
Econónllcos. -

O Sr. EpitacJO Cafeteira - Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma comunicação de Liderança. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas. Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador, na fonna regimental. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PDC~MA. Para uma 
comunicação de Liderança. Sem revisão -do orador.) Sr. Presi
dente, Srs. Senadores; a imprensa destaca hoje um fato, no 
mínimo, inusit3.do: um mandado de segurança contra um rn:i-

nistro do Governo- o Ministro do EXército. E isso é solici
tado por nada mais nada menos do que a Funai. 

Até entendo que o Ministro da Justiça, se não conseguisse 
um entendimento com o Ministro do Exército. determinasse 
uma medida que-eu consideraria extrema, porque seria uma 
luta entre dois Ministérios de um mesmo Executivo, mas não 
ê -o que ocorre. É-a -Funai que aCiona a Jilstiça através do 
"Subprocurador-Geral da República, em exercício, Dr. Wag
ner Gonçalves, impetrando uril rilandado de segurança, com 
pedido de liminar contra o MiniStro.do Exército Zenildo Luce
na, exigindo a imediata demarcação da área indígeD.a Guató, 
na ilha Insua, localizada na divisa do Mato Grosso do SUl 
cóffi a: Bolívia." 

Sr. Presidente, antes de dizer qualquer coisa sobre essa 
demarcação, parece-me importante mostrar que esse conflito 
adveio de uma posição tomada pelo Ministério do Exército, 
pelas Forças Armadas, que consideram o seu posicionamento 
naquela ilha necessário à defesa da integridade do território 
nacional. 

Passo a ler o que diz o jornal: 

"Contrariando a decisão do Ministério da Justiça, 
que determinou a _demarcação da área de 12.716 hecta
res pela Funai, o Ministro do Exército, segundo o docu
mento do Subprocurador-Geral, não permitiu que o 
trabalho fosse feito e nem autoriza a entrada dos índios 
onde está instalada uma unidade militar" 

Vê-se, então, Sr. Presidente, que os índios, além do que 
estão fazendo na Ferrovia CarajáS, fdrtaleiCeram-se a ponto 

-de quererem entrar nas unidades militares, como aquela insta
lada na ilha de lnsua. E continua o artigo: 

"O Ministério do Exército, segundo ofício encami
nhado à Funai em dezembro, é contrário à criação 
de uma área indígena na ilha Insua. Nesse ofício, reco
menda "o estudo de uma solução que resulte num con
vênio entre as partes, possibilitando à Funai prestar 
sua assistência aOs índios Guató, sem que o Exército 

_ abra mão de sua jurisdição sobre a área em questão." 
Para o Exército, segundo fontes militares, a ilha é consi
derada área de segurança nacional por estar na fron
teira." 

Sr. Presidente, pronunciei-me mais de uma vez a respeito 
dessa superproteção que se pretende dar, através da Funai, 
às populações indígenas; faço-o primeiro porque, nessas de
marcações,_ o volume de_ terra"- a gleba entregue a grupos 
irtdígenas de pequ~no número de pessoas é mui!o gran~e .. 
Enquanto muitos brasileiros estão morrendo de fome e de 
sede em terras sem nenhuma condição de serem agricultáveis, 
oferecemos aos índios terras em grande quantidade, a pretexto 
de defendê-los.__contra os garimpefros, quando, na realidade, 
são os índios, hoje~ gue _chamam os garimpeiros para irem 
trabalhar nessas terras, destruindo-as, desde_ que a eles caiba 
uin percentual naquilo que for garimpado. -

Mais problemática, Sr. Presidente, é a questão da fron
teira. Vimos há pouco, no ano passado, a luta em conseqüência 
da prisão de brasileiros pelas autoridades venezuelanas, que 
mantêm o seu exército na fronteira com o Brasil, enquanto 
deixamos os índios, em contrapartida, no lado brasileiro da 
fronteira. · 

Será muito difícil para as Forças Armadas cumprirem 
o seu. papel de defender a integridade do nosso tenitório, 
se a Funai tenta afastá-la da nossa fronteira com os outros 
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países. Ontem foi a fronteira com a Venezuela; hoje é a fron
teira com a Bolívia. 

Pior do que tudo isso, Sr. Presidente,_e que me parece 
mais terrível e preocupante é que, em todas essas tribos, apare
cem miss_ões estrangeiras, quase sempre Víndas qa Europa, 
ou do Canadá, ou dos Estados Unidos, que tentam -assumir 
uma liderança sobre esses índios, que fazem com- qUe se t:h-ã
mem essas glebas demarcadas de nações indígenas. Na hora 
em que isso estivef-Córisolidado, através de territóiíOs-devida
mente demarcad_os e protegidos como nações indígenas, não 
tenho dúvida de que a cobiça despertada sobre as riquezas 
dessas regiões vai fazer cárn--que amanhã a ONU apareça 
por aqui, em defesa dessas nações e contra a soberania do 
Brasif sobre o território indígena. Isso é o que maís-me pre-o
cupa. Devemos adotar um posiciOTiãnferit6 em que se garanta, 
de forma clara, transparente e definitiva, a sobrevivêricia das 
nações indígenas, mas onde se garanta, também, que compete 
às Forças Armadas, como está estabelecido na Consth.uição, 
a defesa da integridade do território riacional.-- --

Sr. Presidente,- chegamos a tal absurdo que, quando o 
atual MinistrO da Justiça, Senador Maurício Corrêa, foi ao 
Maranhão para encontro com os índios, em Barra do Corda, 
dois cidadãos que falavam pelos índios, porque casados cqm 
índias, sentaram à mesa das negociações e do almoço. E são, 
nada mais, nada menos, do que dois brancos condenados 
à prisão por assassinato. MaS, a partir do moiitento que casam 
com índias, eles conseguem a condição de indígenas, índios 
por adoção, e caminham para a inirnputabilidade pretendida 
por Paiakan quando estuprou aquela moça branca. 

Temos que colocar os pés no chão, sermos sinceros-conós
co mesmos e deixarmos de atender aos reclamos daqueles 
que, querendo as nossas riquezas, lá de fora, recebiam e rece"' 
bem índios (recebiam Paiakan como chefe de estado na Ingla
terra, na Europa e em outros países), enqüantO-~ =às vezés, 
criam difiCuldades para chefes de Estado do Brasil. 

Era esta a comunicação, ·sr. Presidente, a 'preOcUpaçãO 
que pretendia externar, para dizer que não entendo como 
a Funai investe contra o Ministério do Exército; e peçO ao 
Senhor Presidente da República que faça valer a hierarquia 
e não permita que continuemos a assistir à tentativa de desmo
ralização das nossas Forças Armadas. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues).:.... Concedo 
a palavra ao nobre Senador Aluízio Bezerra, primeiro orador 
inscrito. 

O SR. ALUÍZlO BEZERRA (PMDB·AC. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente 
e Srs. Senadores; antes de entrar no tema que- ab0fd3rei hoje, 
gostaria de levantar algumas considerações sobre o pronuncia
mento feito aqui pelo digníssimo Senador Amir Lando, ·co-m 
relação ao final dos trabalhos da Comissão de Orçamento, 
no que diz re~peito às medidas que levaram à aprovação dos 
destaques, na madrugada de sábado para domingo, naquela 
semana destinada ao orçamento. 

Creio que o Senador Aniir Lando não teve a cautela, 
em primeiro lugar, de consultar_a Liderança d() nosso partido 
sobre o andamento das questões e, depois, de se inteirar com
pletamente das questões que se desdobraram no final da Co
missão de Orçamento, antes de fazer as declarações que fez 
aqui no plenário. -

Sr. Presidente, a suposição é o maior- inimigO das afirma
ções ou das decisões que se possa tomar. 

~---~ ·~ -------

· Em Prii:neiro lugar,- cito dispositivo do regulamento da 
Comissão de Orçamento: 

"COMISSÃO MISTA DEPLANOS DO ORÇA· 
MENTO PÚBLICO E FISCALIZAÇÃO - Regu· 
lamento: 

Art. 53 -Dos destaques: Em relação aos desta
ques, serão obedecidas as seguintes normas: conside
rar-se-á insubsistente o destaque se. anunciada a vota
ção de dispositivo ou emenda destacada, o autor do 
requerimento estiver ausente, voltaQdO a matéria ao 
texto ou ao grupo a que pertente." 

Sendo o Senador Amir Lando advogado, S. EX" não pode
ria desconhecer critérios dessa natureza. Então, estando au
sente à discussão daqueles que aqui permaneceram na sexta
feira, no sábado e no domingo, não poderia reivindicar, como 
gostari~ e segundo os dispositivos da própria comissão, para 
o no~so qU.erido Estado vizinho, Rondônia, os destaques que 
apres_entou. Mas, a partir daí, creio que não deveria assacar 
contra as pessoas que lá trabalharam, durante toda a noite 
a respeito dessa questão, o que consta do pronunciamento 
de S. Ex~ feito naquele dia, que não relatarei porque consta 
dos Anais desta Casa. E digo isto, Sr. Presídente, fazendo 
justiça a todas as l,ideranças partidárias que na noite de sábado, 
pela madrugada, por volta das 3h30min, colaboraram com 
a presidência da comissão, no sentido de fixar critérios para 
resolver o problema dos destaques,_ o problema do Ministério 
'da Saúde, do Ministério da Integração Regional, da Fundação 
Nacional de Saúde e de outros órgãos que tinham rubricas 
orçamentárias des_c_obertas; não o faço como representante, 
como nenhuma coordenação, seja por parte da liderança do 
meu partido ou por parte da comissão, ID<!S como Senador 
que estava lá acõmpa-nhando, como outros parlamentares, 
o andamento d_os trabaJhos e os desq.ques que também_ apre
sentamos-, eu e a Deputada Zila Bezerra, e outros parlamen
tares de todos os Estados presentes àqueles debates. Portanto, 
pelos critérios estabelecidos, os recursos vieram para cada 
partido em função da base partidária, e, dentru do PMDB, 
em que pese existirem dispositivos de que o autor do destaque, 

_não_ estando presente, não teria direito ao mesmo, o nosso 
partido adotou um çritério diferente: passou por-cima do regu
lamento, para beneficiar justamente <~:quelés qUe não estiveS
sem -presenteS~ e a diStribuição, em função dos parlamentares, 
foi feita por bancada. De maneira que Rondônia ficou com 
doíS parlamentares, o Acre, cotn seis, e todos os demais esta
dos em função daS-- bases Parlamentares._ Portanto, esse foi 
um critério extremamente justo - o mais jUsto - e que 
ocupou todas as Lideranças no final dos trabalhos na Comissão 
de Orçamento, com relação aos destaques. 

Na0 estou 3qui para fazer considerações quanto ao Rela
tor- Geral ou aos demais membros_, até porque não participei 
d3 Comissão de Orçamento corno membro. Mas tendo assis
t~~<?- ao final dos trabalhos, eu não poderia deixar de fazer 
justiça aos esforços empreendidos pelos membros da comis
são, o"nae não houve absolutamente motivo para as declara
ções formuladas pelo Senador Amir Lando, que são injustas 
e não engrandecem esta Casa. Faço isso como testemunha 
do fechamento dos trabalhos naquela noite. 

Considero oportunas, contudo, as colocações formuladas 
pelo Senador Amir Lando fazendo justiça às Lideranças parti
~dárias que participaram _das_ discussões. no_ encerramento çios 
traoalh-os.~ 
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O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Permite-me V. Ex• 
um aparte? 

O SR. ALUIZIO BEZERRA- Com prazer, ouço V. 
Ex\ nobre Senador. 

O Sr. Jutahy Magalhães -Nobre Senador Aluizio Bezer
ra, como V. E~ acompanhou a càrifecção da proposta orça
men!ária, deve conhecê-la profundamente e pode me dar as 
exphcações que gostaria de ter neste instante. Os- art. 6"', 7'? 
e 89 impedem o contingenciamento de verbas. Gos-taria de 
obter algumas informações: suponhamos que a Comissão de 
Orçamento aprove uma emenda prevendo recursos de alguns 
bilhões de cruzeiros para a construção de uma estrada de 
200 km. Na re_alidaOe, porém, os recursos previstOs na pro
posta são ·suficientes para a construção de apenas 2 ou 3 km. 
Como é-proibido haver contingenciamento, os recursos têm 
que ser aplicados nesses 2 ou 3 km, isto é, a empresa vai 
levantar seu canteiro para a execução de uma obra que não 
pode ser realizada. Em saneamento, em construção de casas 
~fim, em todos os itens, as nossas propostas, infelizmente: 
na o são fundamentadas em um estudo técnico que permita 
uma estimativa precisa do valor da obra. Muitas vezes, porém, 
a proposta do parlamentar é baseada em informàções técnicas 
sobre o custo por quilómetro de uma estrada ou sobre o custo 
da construção de um hospital, por exemplo. Quando este 
parlamentar recebe a informação do resultado dos trabalhos 
da_ Comissão de Orçamento, fiCa sabendo que aquela verba 
fm cortada para permitir uma distribuição mais equânime en
tre os parlamentares. Para isso, então,-·reduzem-se os valores 
das emendas apresentadas por cada um. Com a redução desse 
valor, naturalmente, a obra não pode ser realizada pois os 
recursos não são suficientes para a sua execução. -A minha 
~rgunta é: com a proibição do contingeilcianiento, qu·e Crité
nos serão_adotados? 

O SR. ALUIZIO BEZERRA- Nobre Senador Jutahy 
Magalhães, conforme eu já disse, o meu pronunciamento 
atém-se apenas à questão dos destaques. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sei que V. -EX' não se estava 
referindo a isso_, mas estou aproveitando o fato de V. Ex~ 
conhecer bem o problema, pois participou intenSamente da 
proposta orçamentá~a~ Estou preocupado com o conteúdo 
do art. 6~. Sei que o Congresso Naciorlãl deve ter as condiÇões 
necessánas para fazer seu própi'io orçamento se não collcOrdar 
com a proposta do EXecutivo. Há alguns anos, fU.n:onVldado 
pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos a visitar 
aquele país. Por ~oincidênci~, _era época .da discussão da pro
posta orçamentána por parte do Congresso. E háVla Um côn
f?to entre a po_lític~_en.ei"gética _do governo e ~--política eneigé
tJ.ca do Congresso; o Con~esSo não aceito_u -ã prôposta do 
governo e fez a sua própna proposta de política energética, 
que o governo vetou; mas o Congresso recusou o Veio. Era 
uma proposta global, nacional, de política para o- setor, que 
é exatam:nte o que .. f~lta a nós, no Cóngr~sso. A ·et9POsiçãO 
do art. 6· é correttssuna, mas nos falta a apresentação de 
uma proposta de política administrativa apfoveitã.ndo i:i Orça
mento. Nós nos preocupamos com a divísão de recursos pelos 
parlamentares·, mas não nos preocupamos com a política glo
bal voltada para o interesse nacional. Foi aí que faltou entrosa
mento. Lá nos Estados Unidos -tive oportunidade de verifi
car.- os t~cnicos que_ assessoram o Legislativo são, em geral, 
mutto mats competentes dO que os técnicos do Executivo. 
Era essa, portanto, a questão que eu queria colocar--para 

V. Ex•, que foi um dos m-ais destaCados membros da Comissão 
de Orçamento e foi um dos que fecharam o orçamento, segun
do informam os jornais. Em outra palavras, em que se basea
ram os membros da comissão para elaborarem o art. 6~? 

O SR. ALUIZIO BEZERRA- Em primeiro lugar. quero 
dizer que não fechei o orçamento. Não fui designado pela 
Liderança, tampouco pela ComísSão de Orçamento para de
sempenhar nenhuma função de coordenação- na comissão. 
Apenas acompanhei o orçamento como parte interessada nos 
destaques, como todos os que apresentaram destaques e lá 
acompanharam as suas propostas. 

Como a Comissão ·é mista de Deputados e Senadores, 
assisti a todos os debates na Bancada do PMDB, mas tão~so
rnente para acompanhar meus próprios destaques. . -· 

Em segundo lugar, quero lhe dizer que concordo com 
o ponto de vista de V. Ex• no que diz respeito a uma política 
global para o orçamento. Há várias críticas a serem apresen
tadas à condução da política do orçamento, mas não extrapola
ríamos para uma crítica de desqualifiCação que viesse a dimi
nuir o Congresso Nacional. 

Portanto, concordo com a avaliação lógica de V. Exa, 
Senador Jutahy Magalhães, mas eu me refiro, no meu pronun
ciamento, tão-somente ao encerramento da discussão co_m 
relação aos destaques. Foi criado o critério de que cada partido 
receberia um volume de recursos em função do núm-ero de 
seus parlamentares. 

O nosso Partido, o PMDB, submeteu essa idéia à bancada 
que apreciava os destaques e o critério estabelecido foi o 
seguinte: se os recursos eram distribuídos ·aos partidos em 
função da base partidária. a- distribuição se fa'ría em· fUnção 
do número de parlamentares de cada bancada. Por eXeniPio: 
o Rio Grande do Sul tem onze parlamentares, o multiplicador 
daquele valor é onze; Rondônia tem dois Parlamentare_s do 
PMDB, o multiplicador é dois; Paraíba, vezes seis -e 3.ssiril 
por-diante. Era um critério justo e ético. -

. <? S~_o: Ju~hr .~a~hães-Perm_ite~~e __ V. Ex~ um aparte? 

O SR. ALUIZIO BEZERRA- Ouço V. EX' 

O Sr .. Jutahy Magalhães- É ísSO que -discuto, nobre 
Senador. A preocupação, segundo o que V. EX'-está expondo, 
foi de distribuir recursos aos parlamentares para atender a 
algum pleito. Não é questão de um partido ser melhor ou 
pior do que o outro, mas no PSDB, com o surgimento dessa 
idéia, que não era tão interessante assim, nós nos reuniniós 
e de~tinamos ao Incra, para assentamento de colonos, os recur
sos que lhe cabiam. Todos demOs todos os recursos para a 
reforma agrária. Não distribuímos as verbas para atender a 
esse ou àquele pleito. É disso que sinto falta no Congresso. 
É corretíssima a idéia de o Congresso fazer seu orçamento 
e querer que seja praticado diferentemente dos anos anterio
res. Mas era preciso haver o mínimo de visão global dos proble
mas nacionais e não fazer a vinculação de v:erbas e impedir 
o contingericiamento de verbas que não podem s_equer ser 
aplicadas por falta de recursos necessários parã construir aQui
lo que está previsto na emenda. É essa carência que vai criar 
graves problemas para a execução do orçamento deste ano. 

O SR. ALUÍZIO BEZERRA -Concordo com as observa
ções de V. Ex• O discutido no PMDB foi a distribuição a 
cada bancada, cabendo a cada uma a destinação dos reCursos. 
No caso do Acre, tínhamos um programa comum - cada 
bancada tem suas prioridades-, e nós investimos na emenda 
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c_oletiva da BR<364_. de interesse de toda a Bancãda:--e-de 
toda a região Centro-qe~te. , · _ :--~ -

O Sr._Epitacio Cafeteira- Permite V. Ex• um -aparte? 

O SR. ALUÍZIO BEZERRA- Pois nâíJ. Quço p aparte 
de V. Ex' 

O Sr. Epit&cio Cafeteira- Nobre Senador, ach9 perfeita
mente justa e-lógica a destinação de verbas para uma BR, 
como é o caso da BR·364. uma estrada federal que ajuda 
.o Estado do Acre, mas é uma rodovia federal. O que desfigura 
o Orçamento e até a participação do CongressO na Súá-éõrífêé
ção é a pulverização de verbas para obras ·que nàda têm a 
ver com o Governo· Federal. Hoje, a 'metade do _ _Iroposto 
de Renda vai para· oS FundOs âe Participação dos Estados 
e MuhicípióS e Só à Outra me:tade fica para o Governo-Federal. 
Se valnos destinar o Orçamento federal para obras puramente 
estaduais ou municipais, vartios aesfalcar este P_aís. Pelo que 
verifiquei- e até-os }Ornáís··notiCiara:m ..:...·~- úns poucos parla
mentares levaram cerca de 50%_ das verbas do Or.ç.amento, 
verbas destinada à modificações nas suas emendas. PoSSo ga
raritir a V. EX~ que sou dos últim·os ·n_a_ arte_ de conseguir 

. aprovar verbas, até porque- aS Verbas· que defendo têm a seme
lhança· des·sa BR, que, cám ·grande propriedade, a Bancada 
do Acre defendeu. Mas se torna indefensável, e me permita 
dizê-lo, a colocação de uma verba para a construção da Assem
bléia Legislativa do Acre. No meu Estado, também, existem 
várias-emendas aprovadas para obras puramente paroquiais, 
e fico sem saber, nobre Senador, se no regime de _gabinete, 
pretendido pelos parlamentaristaS , quando os deputados. se
riam distritais; cOmo Seria· ess~ pulverização·; cada um puxando 
pa'ra o seu distritO~ e não maiS para o seu Estado, proCUrandO, 
em fUnção· -de eStar participando dessa Com.iSs~ão · de Orça-. 
mento; em ·negociação com' OutrOs p3rlame!ltares, t~ .. J:.tt?~~ 
da Comissão, 'aprovar pãra· óS: distiito·s daqueles membros 
da Comissão de Orçahiento, a quase totalidade da verba. 
No que tange ao assunto tratado pelo nobre Senador !utahy 
Magalhães, entendo que a proposta inicial __ do_ Goyerno, de 
criar parágrafo úniCO no arf. "6'! é. Unl ineiô de cami1.1ho 2 entre 
não poder contingertciar nada ou, po~ ~ll'l:a em~nda supressiva, 
virmos caii OS aftS. 6~~ 1: -e:~~.""Pens~ que tenr de haver uma 
compreensão, na busca da govemabilidade. Vamos· pensar 
nó Br3.sil de 93/94 e deixar para "depois· o pensamento do 
Brasil de 9.5, com candidaturas à Presidência da República. 

O SR. ALUÍZIO BEZERRA - AgradeÇo o aparte de 
V. Ex~, Senador Epitacio Cafeteira. Gostaria _de dizer- que, 
nessa apreciação preliminar da questão, pre-ocupam-me, tam
bém, as distorções do orçamento., Não falo aqui, nem como 
um dos organizadores, nem como relator, nem _c_om· relator
geral, repito, mas sim como uma pessoa que "deStaCoU -é acom
panhou, no último dia, fazendo justiça·-aos-·tra;Oãlbos apro
vados por todas as Lideranças políticas. Os critérios foram 
corretos, conforme o estabelecido_por·todas as Lideranç~s. 
com relação aos destaques e dentro das disponibilidades. No 
caso da nossa Bancada, uma vez fixado o critéi"lo-I>ãracada 
parlamentar, isso foi distribuído por cada Bancada em função 
de sua base parlamentar. 

Foi um trabalho criterioso com relação ao. que haVia em 
disponibilidade. o meu pronunciatnehto" riãó se "atem, ceita
mente, a esse ponto; é apenas preliminar, mas não poderia 
deixar de fazer jUs-tíÇa -ao ctrabalho de todas as Lideranças 
naquele encerramento, com relação à apreciaçãcr--aos desta
ques .. 

==o Sr: Mauro -Beitevides- Senador AluíZio_ Bez,eiTa, V. 
Ex~ me concede um aparte? 

O SR. ALUÍZÍO BEZERRA - Concedo o aparte a V. 
Ex~ 

OS~.- MaurQ ~~nevides- Nobr~ Se_n_ador Aluízio Bezer
ra, realmente ofereço meu testemunho de que, ao término 
daquele fim de semana, V. Ex~ dentifícOU a Líderança de 
sua_Bancada de que o_critério _adota_do pelos integrantes da~ 
quele órgão colegiado. do Congresso Nacional era exatam~nte 

:distribuir urn,a importância, em torno de 1 bilhão e 100 mi
lhões,_entre os partidos, e os seus representantes aquinhoados 
daquela forma. A informação que passo a dar a V._ Exa e 

-à .Casa é a de que, a cada ano, com as críticaS que surgem 
_à Comissão Mista de Or_çamento. as Lideranças_das du:;1:s C~sas 
deverão estabelecer idéias centraiS que possam justificar unia 
reformulação global .da Comissão _Mista de Orçamento~ 4:l co
meçar pela redução do seu númeió de integrantes que, sendo 
realmente de 120~ acarreta uma s.érie_ de problemas, inclusive 
para a -rêa:Iizã.çào .daS suas sessões normais. Pelo que_ pressinto, 
sem desejar antecipar qualquer conclusão, porque a Comis.são 
sequer foi constitUída até agora, para promover essa reestrutu
ração~ refonnulartdo a Re!;õQlu.ção n.;._l~ é de; que ess~ n!!~ero 
seria reduzido .de_-120~ pro_v_ay_elme_nte~ pafa 60 e, dentro dos 
-critérios que fluiriam dess_e entendimento, estaria aquele que 
]imitaria o te to de emendas para -Caàa um dos Srs .. Senadores 
-oU DepUtados. Portanto-, já se busca, ness_e instante, um_ãpri
moramento no funcionametit<f da COmiSsão Mista de Ors.a
Mento. Se aqui e ali podem ser registradas distorções ou inter
pretações e_quivocadas, há uma preo_cupação dos President_e_s 
das duas Casas e das Lideranças no sentido_ de escojmar, do 

_funcionamento da Comissão, qualquer coisa que possa dar 
lugar a interpretações que atinjam, de certa forma, a im<igem 

~do Congresso Nacional. No que tange a posição de V. Ex•, 
_ posso lhe dizer que fOmos, ·no momento próprio~ advertidos 

d._é ~q-ue dev!=!_ríamos apresentar com urgência um critériO ·ae 
aproveitamento daquelas dotações que V. Ex~ então quanti
ficou, na ocasiãO~ fazendo com _que, pelo contato da Liderança 
e, sobretudo, de V. Ex~, pudéssemos exatament~ utilizar aque

-.les recursos. Era a. informação que, eu_ desejava dar à Casa, 
sobretudo, corro boiando com a_ manifestação inicial de V. 
Ex• -

O SR. ALUIZIO BEZERRA -~Agradeço o aparte de 
V. Ex;, ·senador Mauro Benevides. 

Houve uma informação espontâriea dos traba,lhos, uma 
vez que não havia· ll.roa designação :específiCa- parã-essã atua
çãó. Acompanhindo os trabalhos, portanto, infortnei à Lide
rança e a todos os Senadores do no~so Partido para que torn_as-
5erD._ as medidas neCessárias. Infotrhei àqueles que estavam 
-em Bi:asflia e aos aUS_entes, através dos gabinetes, no sentido 
de não perder o recurso destinado à sua Bancada em caj:Ja 
Estado. 

Queriã-:rite referir a· eSsãs Observações, 'fazendo justiça 
àqueles que concluíram os trabalhos na ComisSão de Orça
mento com relação· aos destaques, e tão-somente a eles, por
que; com relação a(! orça~ento global, temos Il!!litas posições, 

_inclusiv~ de crítica~ à estrutura orçame,ntária hoje, até porque, 
a partir do orçamento, pode-se fazer um trabalho voltado 
para a correção não somente. das distorções do própriO "OrÇa
mento. mas as do desenvolvimento regionaL 

- - - - --

O Sr. Amir Lando --V~ Ex• me permite um aparte? 
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O SR. ALU!ZIO BEZERRA - Concedo um aparte ao 
nobre Senador Amir Lando. 

O Sr. Amir Lando -Nobre Senador Aluízio Bezerra, 
li, ontem, com atenção, as declarações de V. Ex• e· lamento 
que não tenha estado aqui quando do meu discurso: Quando 
me referi às questões relativas ao orçamento, não fiz nada 
de novo neste País! Aliás, fiz, talvez, um exercício sobre o 
óbvio. O que disse ali todo mundo conhece e está escrito 
no meu relatório da CP!, no Capítulo X, sob o título "O 
Ciclo Orçamentário". Farei um pronunciamento mostrando 
ponto por ponto. Fiz, efetivari:tente, Uma crítica, não citando 
o nome de V. Ex~ ou de quem quer que ~ja no meu. discursO, 
e os que estavam aqui e os Anais serão. t~stemunhas. Apena.s 
disse, pelo que foi noticiado nos jornais e pelo que fuj infor
mado pelo meu Líder~ que a distribuição dos destaques. seria 
feita de forma eqüitativa: por parlamentar. Ou seja, cada parla
mentar teria mais ou merios direito ·a ter- alguns destaques, 
num valor que era exatamente o destinado_ao Partido, dividido 
pelo número dos seus Membros. Então, cada um, por igual, 
teria uma verba consignada para atender a projetas, que eram 
projetos pequenos, Sobretudo os meus, apresentad_os por al
guns prefeitos de Rondônia. De modo que não fui leviano, 
nobre Senador, talvez tenha sido leve, lhano, porque, tenho 
dados para discutir essa questão do Orçamento. Ora, quem_, 
que já foi governador ou prefeito de alguma cidade do Brasil, 
não recebeu representantes de empreiteiras com um pacote 
feito, dizendo exatamente o que queria construir' apenas Soli
citando o aval para tomar todas as providências, desde a con
signação de verbas no Orçamento até a execução fmal das 
obras? Ora, Srs. Senadores, não vamos aqui erigir uoi mOnu
mento à hipocrisia. Não vamos aqui, roais uma veZ, e"rigir 
um monumento à mentira. A verdade é- a única coisa que 
temos que preservar neste momento. Sempre fui verdadeiro, 
assim agi em to-da minha vida parlamentar e o que eu disse 
não é motivo, evidentemente, para melindres de quem quer 
que seja. Não entrei em detalhes, ape~as verifiquei, lendo 
exatamente esse resumo dos destaques, que existenl Parla
mentares que tiveram consigriadas nos ,destaques verbas ex
pressivas, tanto no que se refere aos Srs. Deputados Fedenris 
como_ no que se refere aos Srs. Senadores, mas não citei nome 
de ninguém. V. EX' poderá fazer uma apreciação, mas não 
aceito qualquer insinuação de V. EX' F~i lhano e não leviano? 
mas posso d~scer a detalhes e, aí, pesar na verdaçle. Era 
isso o que tinha a dizer a V. Ex~ e o que tinha a consignar. 

O SR. ALUÍZIO B~ZERRA -Se~ador AnÍir ·Lando, 
recolhi do jornal as declarações atribuídas a V. EX', deixei 
passar um dia e, como não tomei conh~Unento de nenhurn_a 
declaração contráriã., concluí que V. EX' estava assumindo 
o que o jOrnal declarou. Mas o que estava no jornal não 
corresponde à verdade. Lá, V. EX' disse que determinados 
Estados menores teriam tido recursos bem maior_esl o qQe 
realmente não aconteceu. O que houve foi que, ao final dos 
trabalhos da Comissão de Orçamento, como disse o nosso 
Líder, foi transmitido para todos - e eu acompanhava os 
trabalhos, não porque tinha .tido_ uma designação especial, 
mas como parte interessada nos destaques, como tamb.ém 
faziam muitos outros Senadores e Deputados- que o PMDB 
tinha fixado o critério de distribuição de destaques em função 
do peso de cada Bancada. Assim, o Acre, que tem utpa Ban· 
cada de seis, teria O -multiplicador seis; a Paraíba, Que tem 
seis. teria também o multiplicador seis, e assim por diante, 

cabendo à cada Bancada a escolha das prioridade a serem 
indi~das. E, nas _Bancadas, distribuía-se em função do que 
tivesse destaque, porque é uma exigêncía regimental. Tanto 
que o Senador César DiaS, no caso- de Roraima, não tendo 
emenda destacada na sua Bancada. designou para outras Ban~ 
cadas dentro do· PMDB. · · · · 

É importante que tenhamos o conhecimento objeti:vo des
sas questões e de quais os critérioS adotados pela Bancada 
naquele dia do destaque. Temos que tomar conhecimento 
prático e objetivo, antes de fazerm_os declarações_sem o devido 
conhecimento de _causa, que podem acarretar na imprensa 
q1J.estões distorcidas com relação àquilo que foi decidido, em 
reUniões que se prolongaram até _às 3 horas 4a manhã, por 
todos que lá e5tavam. 
"" Não estou aqui fazendo rima defesa do Orçamento, nem 
do trabalho dos Relatores Adjuntos nem do Relator Ge~al, 
porque não participei desses trabalhos. Estou fazendo justiça 
àqueles que trabalharam no último dia, tão-somente levando 
em conta os critérios objetivos que serviram de base, e-sobre 
os quais não cabe distor.ção, porque foram critérios- práticos 
que foram adotados~ 

O Sr. EJCio Alv~Rs :._ ?eimite-me V. Ex~ um aparte? 

.Ó SR. ALUÍZIO BEZERRA -Com prazer, nobre Sena· 
dor: 

O Sr. Elclo Alvares- Nobre Senador Aluízio Bezerra, 
é evidente que o _discurso de V. EX!' segue uma trilha diferente 
do que vou colocar agora em meu aparte, mas faço isso em 
~? exatamente de um programa de televisão do qual parti· 
ape1 ontem, O ·Jornal de Amanhã, da TVE. Fiquei impressio
·nando, e esta Casa não .pode desconhecer esse ponto, com 
9 _volume çie críticas, através de telefonemas, que foram feitas 
ao Senador Ma,nsueto de Lavor, uin 'homem da mais alta 
credibilidade aqui no Senado da República. Por que fotam
feitas essas críticas? Ontem, o Senador Mansueto de Lavor 
teve a coragem cívica de contar a história do Orçámertto. 
N partir daí, houve um grande número de telefonemas, de 
pessoas das _mais variadas partes do País, Colocando _todos 
nós, Senadores. e Deputados, numa posíção profundamente 
desconfortável.- Era ,a, QPinião pública brasileira que estava 
faland_o naquele momento, perguntando por que arraqjàmos 
no Orçamento verbas para pagar os ·nossos subsídios e não 
arranjamos para os funcionários. Evidentemente, eram assun
tos inteiramente çlistorcidos, mas que me deixaram chocado. 
Falei, em seguida ao Senador Mansueto de Lavor, de maneira 
objetiva, direta, tentando fazer algumas colocações, porque 
o·~enadçn:: Mansueto de Lavor, fiel à verdade da Comissão, 
fez. ~m ·rçlató;ri_o, inclusive concluindo que o Orçamento é 
sempre uma obra de ficção. Isso provocou uma reação tremen
da, .porque entende a opinião pública que, realmente, a Comis
são de Orçamento não_ vem __ correspondendo à expectativa 
nacional, haja vista que até agOra, final de março, nã.o temos 
ainda o Orçamento votado. O Senador Mansueto de Lavor 
explicou que houve mudança de situação política, alteração 
de tudo quanto é ordem, mas não convenceu. Então, acho 
que, neste momento, em que o Senado da República e a 
Câmara dos Deputados têm-se empenhado ao máximo em 
dar credibilidade à nossa atividade parlamentar, esta Comissão 
de Orçamento não pode continuar mais como está, sob pena 
de, perante a opinião pública brasileira- e, agora, lamenta
velmente, com esse atraso - , pagarmos um tributo que nós 
não merecemos. A imagem que me ficou o~tem, durante 
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os debates do programa de televisão, é que cada Deputa,do 
e cada Senador era um marginal peJ;ante a opinião -p-ública, 
no momento em que se tratava das finanças nacionáis. Isso 
é muito grave. Não entro no mérito-----=-- estou' falàndo i~~ó 
com muita lealdade - , creio que a posiç-ãcY"de' V. Ex• é 
uma posição que está se~do inteiramente justificãda'. · ~ch~i 
que o discurso do Senador Amir Lando, na ocasião, _bro~oll, 
evidentemente, da sua irresignação no momento em que per
cebeu que Rondônia não tinha sido co~~emplad_~ com as ver
bas que S. Ex• queria, mas não podemos fugtr_ -~~ _grande 
debate. Ou esta Casa se propõe a modificar a Comtss.ãd de 
OrçaniCnto - e _eu já passo a me perfilhar nunra corrente 
que defende a devolução das prerrogativas pai"a às_ cóniisS~e'S 
técnicas para que. depois, uma Comissã_o ~aiS tei:i~ziâa_aP.ertas 
dê foona a esse Oi:'çamento --:=-: ou fi_cá~e~os·~t~r~~all!~P.t~ ~9 
pelourinho da opin:ião pública, conforme tive o desprazer; 
ontem, de ouvir. DigO isso porque gosto do Senador Mansueto 
de Lavor, pela sua autenticidade, pelo seu modo de dizer 
o que está pensando. S. Ex~ foi profundá.riier'.lte ·sincero~; ·ocu
pou dois blocos do programa e não vi um só elogio. Todas 
as críticas fOram no sentido de colocar os Senadores e Depu
tados como elementos que querem aQenas cuid~r Q.o.s seus 
interesses, cuidar dos interesses das empresas com quem têm 
ligações, e isso é· teriivel para nós. Então", ·n:es_te in'Oniento, 
quero dizer a V. Ex~ que sou um dos que va1 se perfilhar 
no movimento de que a Comissão de Orçamento não pode 
continuar mais como está, porque a idéia que se' tem .!..- isso 
sou eu que estoU: dizendo, não são apenas os· jolrtais ·
é que, realmente, a Comissão de Orçamento não está respon
dendo à altura ·àquilo que é reivindicação na~ional: um ·Orça
mento 'iflteir'aíriente isento. Nessa demora, lamentavelmente, 
existiram 1atores pOsitivos·- o· Senador Mc:ú1sue~9 de Lavor 
foi claríssirilo na sua exposição--.:.. , mas isso·nâb éstá conven
cendo o povo_ brasilei:rb. Então, neste mó~tmto- em·.q~e -V. 
Ex~ traz o ·asSunto 'à-baila, respéito a postção do Relator. 
Acredito que o Deputado Messias Góis também· tenha_ se 
empenhado a fund() _para que os_ trabalhos tran.scorressem 
bem, mas vai ficar um--peso nas costas deste Congresso: ? 
atraso no orçamento._ Pior ainda, todos os funcionários públi
cos· e todos os aposentados~ depois do -pronunciame'nto -da 
Liderança, da reunião de ontem, ficaram com _a idéia_de que 
subttaímos exatamente as verbas que i~am :contemp~á .. los, 
se·m dar explicação alguma. Achei. politicamente,'muitO- mal 
conduzido o assunto. Tiye op·ortunidade de dizér que fun'cio
nário- público e aposentad9', aqui nesta Casa~ tê:ril.'sempre 
um tratamento privilegiado com urgência, urgentfssi;rna, e que 
não faltaríamos a esse compromisso. Mas, o volume de telefo
nemas foi fazendo com que ficássemos numa pOsição ·muito 
delicada e vendendo a imagem de que estamos trabalhando 
em nosso favor para gatahtii"- Os nossos SUb$ídios e_ serm?s 
contrários aos aposentados e funcionários pú6licos . .senador 
Aluizio Bezerra, V. Ex• é figura proeminente da Comissão 
de Otçainento, V_ Ex• que conhece realmente aquela Comis
são, devo dizer que não tenho qualquer preconceito contra 
a Comissão de Orçamento. No PFL, já extemei minha pOsiÇão 
ao meu Líder Marco Maciel e, em virtude do volume de 
pressões e das colocações que ~tão sendo feitas inteiram~nte 
à nossa revelia sobre o conceito da Comissâo de Orçamento, 
tenho me furtado de a ela pertencer. Mas quero dizer, neste 
momento, ·com esse registro enfático, que fui test~.militha ao 
vivo, ao nível de uma emissora de televisão na~iortaJ.; de deter· 
minados momentos que não foram agradáveis e não foram, 
de maneira alguma, saudáveis para o Congresso ·brasileiro. 

Penso_qu_e as lider~nça$ de todos os partidos, neste momento, 
-têm que se empenhar para que a Comissão de Orça?lento 

não continue sendo alvo de críticas, talvez a_Igumas Justas, 
-OUtras irijustas, niaS, _na vetdade, a mecânica desse funciona-
ffierito n'ãó está agràilimdo. - -

. O SR. PRESIQÉNTE (Chagas Rodrigues)- Nobre ora
dor sen~;~.dor Aluizio Bezerra, pediria que V. Ex~ Ultimasse 
·sua~- CorisidefaçõeS pois há outros oradores inscritos e V._ Ex~ 
já está ultrapassand,o de muito o seu tempo. 

O SR. ALUIZIO BEZERRA - Senador Elcio Alvares, 
considero importai:ttes as formulações aqui trazidas por V. 
Ero ,.-mas gostaria de fazer uma retifiCaçâo. Não ocupei nenhum 
posto• na Comissão_ ·de Orçamento, ~~ja_ de relator parcial ()U 

Ue·rel:ltor geral dà {:Omissão de Orçamento. Disse.aqui que 
_ faiià- esSe_ pronunciámento tão-somente C:Qmo pessoa que 
aéomPaõhãVã-Os âesta-c:jues na ComiSsão de Orçamento pela 
nossa bancada e fiz justiça ao Ultimo trabalho da Comissão 
dentro dos critério'S preestabelecidos. 

- - Com 'relação -à Comissão de Orçamento em __ -si, pessoal
mente tenho muitas críticas a fazer qtie vão muito ao-encoritro 
das posições de V. Ex? O meu Estado foi extremamente preju
-dicado nessa questão. Hoje, por exemplo, um Estado como 
o nosso tem, em têrmos de investimento de energia, menos 
·de'lOO-megawãttS de energia instalada. Essa _é uma quantidade 
de' etiergia muito- reduzida para o desenvolvimento porque 
desenvolvimento se mede pela quantidade de energia usada 
no Estado. 

No que diz reSpeito ao número de quilômetros asfaltados 
naS rodovias de noSso Estado, podemos dizer que é insigni
ficante e qualquer outro Estado da federação; mesmo ·os me
nC3res, possui maior número de quilômetros asfaltados. Além 

-disso, Sr. Presidente, não há investilriéiitos-no or'çãme"nto para 
ampliar··estradas prioritárias como- a BR-364 que faz a unidade 
política ·administrativa·. 

-Tenho muitas críticas, também, com relação ao orça
mento, com a modalidade, com a estrutura, com a sua concep
ção global, o orçamento como instrumento capaz de resolver, 
rião' soménte as distorções de sua própria estrutura, mas o 
drçá:Iílênto como mecanismo para resolver as distorções do 
·deSenVolvimento iegional e do desenvolvimento do País. Mas 
não estOu tratando dessas questões ·globais. 
-· O~ que trato nesse pronuhCiamento é tão-somente dos 

critérios· objetivos 'do último dia de reunião, dos destaques, 
porque se a coisa· está escrita cOmo "a", não se pode ler 
"b". 

Então, somente _com relação a essas questões é que me 
referi~ fazendo justiça âqueles que participaram naquele final 
de r~união com relação aos meioS- disponíVeis. Então, com 
relação ao orça:rrient_O como estrutUra global, concordamos 
C()m V. EX' e concôidamos com a opinião pública também. 
· Sr. Presidente, antes ·de encerrar meu pronunciamento 

__.:.eu· gostaria de diuir que essas eram-apenas considerações 
preliminares - , tim outro assunto que me traz à tribuna 
é "A Biodiversidade: Amazônia e Desenvolvimento". 

TI-ago algumãs questões imPortantísSimas que dizem res
peito ao avanço da pesquisa científica e que podem Contribuir 
enormemente parã o nosso desenvolvimento. Trata-se~ indu~ 
-sive, da descoberta -das moléculas ativas, encontradas__como 
parte do banco genético da nossa biodiversidade extraordi
nária, ta'nto no campó das plantas, que tem resultado na área 
-de medicamentos, como o exemplo da pimenta longa, e alguns 
outros produtos descobertos que podem entrar largamente 
no mercado. 
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Sr. Presidente, encerrando meu pronunciamento gostaria 
de ressaltar a importância da Universidade Pan-Amazônica, 
criada pelo Parlamento Amazónico, Voltada para a pesquisa 
científica com relação aos estudos aprofundados no campo 
da biodiversidade na Região Aniazôriicá~ 

Trarei, Sr. Presidente, a esta Casa alguns exemplos con
cretos e recentes sobre a pesquisa realizada na nossa região 
pela Universidade Pan-Amazônica, a partir do momento em 
que ela for totalmente instalada, isso será um trabalho do 
Parlamento Amazónico na sua V Assembléia, a -realizar-se, 
em Brasília, neste plenário, de 10 a 14 de maio, quando iremos 
avançar, discutir e debater questões de interesse amazónico 
e nacional, bem como de todos os países que fonnam a Bacia 
Amazónica. -- -- - - - -

Biodiversidade, Amazônia e Desenvolvimento: Um Exem
plo Prático. 

Há questões que são- de primeira importância para-o de
senvolvimento da Amazónia. Uma delas, central, é a de um 
projeto de geração maciça e urgente de empregos. E, junto 
com isso, soluções de fundo para a questão sanitária, de escolas 
e moradia para todos. Em suma, um projeto de desenvol
vimento produtivo e social. 

Mas nós também temos nos batido, desta tribuna, e vamos 
continuar nessa linha, pela defesa e valorização da pesquisa 
e da biodiversidade amazónica, um ponto que tem ri:tuita im
portância dentro dos marcos de um prOjeto de desenvolvi
mento regional. 

A poucos meses da realização da V Assembléia do Parla
mento Amazónico;-qU.e ·vai tratar e deliberar (a nível dos 
oito países amazónicos) sobre problemas relativos à região, 
relativos à Eco 92, evidentemente esse assunto, da biodiver-
sidade, passa a um primeiro plano. · 

O recente exemplo de uma planta de enorme potencial 
económico para o p3ís, e que acaba de ser redescoberta dentro 
da nossa Amazónia, através da pesquisa, vem completamente 
a favor dessa preocupação, completamente a favor dessa preo
cupação, completamente a favor de que seja dado todo o 
apoio possível à tecnologia dos produtos naturais amazónicos. 
E à imperios~f necessidade de urna política de controle -da 
biodiversidade. Nós não temos a menor dúvida de que odes
controle atual favorece, pura e simplesmente, às potências 
industriais.- - - --- - ---- ----

Vamos tomar o exemplo daquela planta. Estamos falando 
da pimenta longa, cientificamente conhecida como Piper hispi
dinervium. Quem é da nossa região COnhece essa planta, esse 
tipo de pimenta bem rústica, que dá em qualquer lugar, que 
cresce rápido e de cuja riqueza quase Iiíhguém suspeitava~ 

Pois bem, o Museu Goeldi, que vem fazendo um levanta
mento químico _das plantas aromáticas· da Amazônia, acaba 
de descobrir que essa pimenta é riquíssima i:::m safrol. Tem 
uma concentração de quase 100% de safroL E o safrol é 
uma substância biodegradável muito inlpottante-para ã-fabri-
cação de insetiddas agrícolas. -· 

Sendo. que atualmente, o Brasil é importador de safrol, 
que estamos comprando na longínqua China. E, no entanto, 
ali, na Amazónia, o Safrol está disponível através de uma 
planta extremamente rústica, que pode se desenvolver bem 
em ·qualquer tipo de solo, mesmo naqueles mais destruídos, 
desgastados pelas pastagens, até pelo garimpo. Em outras 
palavras, o-Brasil pode, perfeitamente, partir para a auto-su
ficiência em termos o de uma matéria-prima -da- maior impor
tância para a produção de insumos agrícolas. Podemos partir 

também para a exportação, afinal existe um mercado mundial 
de mais de duas mil toneladas/ano. 

E tem mais: a pimenta longa contém muito maior concen
traç-ãO de safrol do que a árvore - uma árvore conhecida 

-cóino Sassafrás - de oilde se costuma extrair essa matéria
prima. Com a vantagem adicional de que essa pimenteira 
IJ.!stica, qüe nãO exige solo, nada, atinge a idade -de corte 
no tempo rapidísSimo de oito meses se comparãrm-os com 
a árvore, com o sassafrás-, que-leva vinte anos para alcançar 
a Idade de corte! Não vai ser preciso nem derrubar nenhuma 

-árvore, nem esperar vinte anos para que ela cresça e produza 
seu óleo essencial! 

~Outra qualidade é que se trata de unia planta de grande 
- lmpOrtâ-ncia ecológica,-p"erleitamente dentro da linha do de

senvolvimento autosustentável: a pimenta longa, ao mesmo 
tempo em que cresce, produz; ela recupera áreas- devastadas, 
inclusive áreas devastadas até pelo garimpo. TUdo isso a partir 
de um vegetal que na nossa região é tido como um mato 
_uma planta a mais. 

Quem é da nossa região conhece essa planta, esse tipo 
de pimenta bem rústica, que dá em qualquer Lugar, que cresce 
rápido e de cuja riqueza quase ninguém suspeitava. 

Pois bem, o Museu Go_eldi, que vem faZendo um levanta
-- menta químico das plantas aromáticas -da Amazónia, aCaba 
-de descobrir que essa pimenta é riquíssima em safrol. Tem 
uma concentração de quase 100% de safrol. E o safrol é 
uma substância biodegradável muito importante para a fabri
cação de inseticidas agrícolas. 

_____ Sendo que atualmente, o Brasil é importador de safrol, 
qUe ·estainoif comprando na longínqua China. E, nO entanto, 
áli, na Amazóniã, o safrol está disponível através de uma 
planta extremamente rústica, que pode se desenvolver bem 
em qualquer tipo· de solo, mesmo naqueles mais destruídos, 
desgastados pelas pastagens, até pelo garimpo. Em outras 
palavras, o Brasil pode, perfeitamente, partir p3ra a-auto--su
ficiência ern terril6S: de uma matéria-prima da maior impor
tância para- a produção de insumos agrícolas. Podemos partir 
também para a exportação, -afinal existe um mercado mundial 
de mais de duas mil toneladas/ano. 

E tem mais: a pimenta longa contém muito maior concen
_tr;_ação de _s,_afrol do_ que ~ árv<;>t:e -~ un:ta án:p_re cqphecida 
como sa-ssafrás - de onde se costuma extrair essa matéria
prima. Com- a vantagem aâidi:>n31 de __ que essa pimenteira 
rústica, que não exige solo, nada, atinge a idade de corte 
no tempo rapidíssimo de oito meses se compararmos com 

_a árvore, com osassafrás, que leva vinte anos para alcançar 
a idade de corte! Não vai ser preciso nem derrubar nenhum 
árvore, nem esperar vinte anos para que ela cresça e produza 
seu óleo essencial! 

Outra qualidade é que se trata de uma planta de grande 
importância ecológica, perfeitamente dentro da linha do de
senvolvimento _autosustentável: a pimenta longa, ao mesmo 
tempo em que ciesce, produz, ela recupera áreas deV.astadas, 
inclusive áreas devastadas até pelo garimpo. Tudo iSso a partir 
de uma vegetal que na nossa região é tido como um mato, 
uma planta a mais. 

Com tUdo _isso, queremos chamar a atenção para o grave 
problema da biodiversidade. Das patentes. A pimenta longa 
raz parte como é óbvio, do banco genético amazónico, da 

- bio-riqueza amaZónica. Além de ter sido redescoberta a partir 
da pesquisa no campo dos produtos naturais amaz_ônicos (do 
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permanente e valoroso trabalho do Museu Goeldi). Mas o 
que é que pode acontecer daqui a pouco? 

Pode acontecer o que tem acontecido com tantas e tantas 
outras descobertas que foram feitas em cima desse mesmo 
manancial biológicO, em cima de vegetais, de animais da Ama
zónia~ As -descobertas dão origem a produtos que são transfor
mados em medicamentos, em inseticidas, em insumos, em 
drogas, em suma, em biotecnologia, mas cujos diyidendos 
são sistematicamente drenados para fora da Amazónia. 

Bilhões de dólares circulam pelo mundo a partir de produ
tos finais elaborados em cima do bioma amazónico, da flora 
amazónica.- uma flora cuja riqueza (como se vê no exemplo 
que estamos mostrando) não pára de nos surpreender, não 
pára de mostrar que tem capacidade para alavancar desenvol
vimento, muito desenvolvimento. Quem não leinór-ã de outros 
exemplos como o do curare, do jaborandi da baunilha? 

Assim como a pimenta longa, inúmeras plantas medi
cinais estão sendo pesquisadas e/ou levadas para as metrópoles 
das potências industriais. Todos os dias _eles estão isolando 
princípiosattvos-. drogas, que se transformam em remédios. 

Recentemente tivemos aquela notícia (em fins do a"no 
passado) a respeito de um pesquisador norte-americano que 
isolou uma nova ·substância química da pele de um sapo amazó
nico, e que é 200 veZes maís- eficaz que a morfina, contra 
a dor. Duzentas vezes! Saiu em edição_da Manchete de novem
bro último. É um sapo que existe no Equador. E agora me 
permito fazer a ineVitável pergunta: quem vai monopolizar 
e lucrar com essa droga (a enibatidina) extraída do sapo equa
toriano? Será o Equador? Será a Amazónia? Certamente não. 
Esse é o problema. 

Provavelmente vai acontecer o mesmo que aconteceu com 
a baunilha amazônica, usada como essencial pela indústria 
multinacional sem ónus, sem royalties .•. sem nada, a fundo 
perdido para nós. _ _ 

É preciso encontrar fórmUlas de defesa da nossa econo
mia. Para inipe-dir, por exemplo, que a pimenta Ionga, ou 
o sapo equatoriano~ ou o germoplasma amazónico, em geral, 
continue sendo transformado em fonte de biotecnologia lá 
fora~ pelos grandes monopólios industriais internacionais, sem 
que um centavo de dólar entre nos cofres públicos amazóniCos. 
Em um processo de puro usufruto a fundo perdido. Usufruto 
da riqueza dos mais pobres (a biodiversidade) em função, 
pura e simplesmente, da acumulação de riqueza das potências 
industriais mundiais. 

Em 1991 propusemos no Parlamento Amazónico, a cria
ção de um fundo para o-desenvolvimento amazónico, baseado 
na cobrança de royalties sobre o uso das riquezas biológicas 
da Amazónia. Temos que apontar nessa direção. 

(II faut parler sur cette chose.) 
Particularmente agora, quando estamos em plenos prepa

rativos para a V Assembléia do Parl3JI1ento Amazóriico, a 
mais importante reunião desse nosso Parlamento desde a 
Eco-92. Acredit::..mos e vamos contribuir para que esse outros 
temas afins sejam amplamente debatidos e deliberados naque
le fórum privilegiado das 8 nações da Bacia AmazóniCa. 

E reiteramos, desde já, nossó apelo a todos os setores 
progressistas do nosso país, do bloco de países da Bacia Ama
zônica, da América Latina, para esse problema, que é grave, 
que vem se avolumando. Que é o problema de uma imensa 
riqueza natural, não-renovável, mas que vem sendo sistemati
camente dilapidada. 

A nosso--neve ser encontrada alguma forma de controle 
sobre essa riqueza, e um caminhe;> são os royalties sobre o 

uso da nossa riqueza biológica. É preciso que seja criado 
um fundo, a partir de royalties sobre as essências ama;zônicas, 
por exemplo, um fundo que seja democr~ticament.e .contro
lado pela sociedade, e voltado para proJetes soCiais, para 
o incentivo ãs formas de produção cooperativa, às pequenas 
indústrias de transformação local da matéria-prima. 

Cresce a consciência, em vários setores, de que essa ques
tão da biodiversidade .não é uma questão isolada. Nela, na 
Verda"de, estão se refletindo relaÇões e- rilecanisinos neoCó
loniais que operam sobre o conjunto da economia dos países 
amazónicos _e latino-americanos. Não_ foi por acaso que os 
EUA se- !ecusaram ·reiminantemente a assinar. na Eco-92, 
a Convenção da Biodiversidade. E é nesse sentído, partindo 
de todas essas considerações, que temos que ampliar o debate, 
engajar a sociedade nesse debate. . 

Não se pode fug"ii" disso. Não se pode continuar discutindo 
sobre a Amazônia, sobre o maior banco genético do mundo, 
sem se considerar, e muito seriamente, essa questão da biodi
versidade, do controle nacional sobre a riqueza nacional. E 
do controle regional sobre a riqueza regional. 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, muita gente considera provincianismo tratar 
de assuntos que não tenham ocorrido no Rio de Janeiro ou 
ein Sâo_:paulo. A questão que trago, hoje, à tribuna dest.a 
CaSa cOrre o -risco de ser vista por esse ângulo: como mais 
uma disputa provinciana ocorrida na velha Bahia ond~ o f?l
clore político brasileiro foi buscar tan~as e- tantas histónas 
para contar. 

O fato que tenho a narrar, entretanto, é muito grave 
e diz respeito a um tema que tem sido ~otivo de minha pre?cu
pação constante no Senado: a necessidade de demoçratJ+ar
mos os meios de comunicação no BraSil. 

A eSse propósito, apresentarei, dentro em bi:eve, muito 
provavelmente na próxima semana, I}ID projeto _de lei sobre 
concessões de canais de televisão. E um desafto para esta 
Casa discutir e legislar sobre um problema que muitos preferi
riam ignorar, mas que precisa urgentemente ser en{rentado 
e solucionado. 

No meu Estado, temos uma avis rara, um exemplar de 
homem público que deveria deixar se_u cérebro para. estudo 
dos cientistas do futuro, quando, enf1m, talvez pudessemos 
saber o que o move para a prática de tantos at?s inqualif~cado~. 

Sob orientação desse.cidadão, a TV :Sahm, con~essiOnár_ta 
pública, coroando uma série de atitudes injustificáveis co_ntra 
a'Prefeitura de Salvador, chegou ao cúmulo de vetar a dtvul
gação de uma matéria p3ga da Prefeitura que faiia um balanço 
do carnaval baiano. 

A empresa televisiva só aceítariádivulgar o informe publi
citário se dele fosse retirada a informação sobre o valor que 
o Governo do Estado havía despendido nos festejOs carnava
lescos. Como a Prefeitura não concordou em censurar o texto, 
a TV Bahia simplesmente recusou-se a divulgar a matéria 
toda. 

Mas por que. Sr. Presidente, Srs. Senadores, não podia 
-Chegai' 3.0 conhecimento do público quanto o Governo do 

Estado havia gasto com o carnaval? Porque o Governador, 
sempre abusando das inverdades e utilizando o seu poder_oso 
veículo de comunicação, vinha propagando ser ele, exclustv_a-
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mente, o responsável pelo êxito do carnavar da Bahia. A 
divulgação do total das despesas do carnaval, _e: de queffi: efet_i
vamente pagou a maior parte da conta, iria desmitificar essa 
propaganda enganosa. _ . 

O fato inusitado, que rePresenta _um grave desrespeito 
do Governador á_ própria _põpul_aç_ã.C> _bai~fl:~, fez com que o 
Secretário da Conümícação Social da Prefeitura de Salvador, 
Dr. Domingos Leonclli, além de acionar a Procuradoria Muni
cipal para o recurso -â Justiça, envias·se urna ~arta ao _Dr. 
Barbosa Lima Sobrinho, Presidente da Associação Brasileira 
de Imprensa, narrando o episódio e protestando contra a atitu
de antidemocrática da TV Bahia. 

O texto da carta, que transcrevo para que conste dos 
Anais do Senado, é o seguinte: 

"!Imo. Sr. 
Dr. Barbosa Lima Sobrinho 
DD. Presidente da Associação Brasileira de Im· 

prensa 
Rio de Janeiro - Brasil 
Sr. Presidente, 
A liberdade de imprensa pela qual tanto lutamos, 

inclusive sob a sua competente liderança, vê-se, cres
centemente, ameaçada pela manipulação -arbitrária, 
falsificadora e massacrante de alguns meios de comu
nicação. 

O monopólio representado pela onipresença de 
redes de televisão e a vinculação-dãS sub-redes regionais 
a forças políticas que receberam canais de TV e rádio 
comq prêmios de sua subserviência, evidenciam uma 
nova forma de pressão política. A Bahia é um triste 
exemplo desse processo. 

Sabe V.S' que ê difícil incluir as questõe?- políticas 
situadas fora do eixo Rio-São Paulo-Brasília no plano 
dos problemas nacionais. As elite_s_ dominantes brasi· 
leiras, inclusive suas extensões nordestinas, consolidam 
a idéia de que tudo que acontece fora deste eixo tem 
significado meramente paroquial. 

E assim como falar do sofrimento do povo era 
tido como demagogia, agora, a denúncia da violência 
dos monopólios tende a ser considerada como folclore. 

Fenômeno semelhante ocorreu com o conceito da 
honestidade: era motivo de chacota nos restaurantes 
da moda em Brasília. 

A juventude brasileira juntou-se aos trabalhadores 
e ao que resta de digno no mundo ps>lítico e derrubou 
o modelo da eficiência corrupta, da modernização sub
serviente. É isso que nos anima. 

É realmente difícil, Sr. Presidente, descrever com 
precisão a terrível sensação de angústia, impotência 
e revolta diante da manipulação inescrupulosa de um 
meio de comunicação tão poderoso como a TV Bahia, 
afiliada da Rede Globo. 

George Otwel não poderia ser ni.ais prÓféÜco. 
A TV Bahia que durante a campanha eleitoral, 

e depois, já havia atropelado inúmeros artig()s da Legis:· 
Iação Eleitoral e da Lei de Imprensa, e pOr isso -está 
sendo processada, vem atacando _diariamente uma ad
ministração Que tem apenas 80 dias de existência. 

Não são críticas referentes a ações administratiVas. 
Não são sequer protestos oposicionistas. ainda que ina
dequados para um meio de comunicação. São falsifica-

çõê's da realidade. Ações políticas visando impedir o 
estabelecimento de medidas moralizadoras e de maior 
eficácia -ao poder público. 

-E o pior de tudo: não se· trata de formular críticas 
_ _a possfveis erros, mas sim de tentar impedir o acerto. 

Impedir o adversário de acertar na gestão da coisa 
pública. Esta, a inversão ética mais grave. mesmo que 
a TV Bahia fosse um partido político. 

_ Só na área dos transportes coletivos temos dois 
exemplos gritantes._ O primeiro nO- que- se -refere às 
tarifas. A Prefeitura de Salvador, adotando um proce
dimento governamental reclamado pelo empresariado 
de todo o Brasil. ditou regras claras iguais e razoáveis: 
~eajuste em dia certo, o primeiro âe cada mês, no 
limite da ínflação. A TV Bahia, que nunca antes se 
ocupara do tema aumento de transporte, mesmo quan
do a tarifa de Salvador era das mais altas do País, 
parte para a falsificação pura e simples dos fatos. Afir
ma que a_ tarifa de Salvador era a terceira mais caia 
do Brasil, quando, na verdade, estava em décimo quar
to lugar. 

A Prefeitura solicirou direito de resposta, nesse 
caso, formalmente, à Justiça. 

A TV Bahia continuou a martelar o tema, tentando 
convencer a população de Salvador que a Prefeita Lídi
·ce da Mata está fazendo o que nunca fez antes: conceder 
reajuste nas tarifas. 

Outro exemplo são os passes escolares de meia 
passage_I_ll, cujo processo de distribuição tem sido clara
mente manipulado de forma irregular e corrupta. A 
Prefeitura, neste caso, tentou o óbvio: personalizar o 
passe em nome de cada estudante usuário do sistema. 

A TV Bahia abriu seus espaços para uma liderança 
estudantil absolutamente minoritária e de baixíssima 
_representatividade, para a veículação da mentira- total 
e absoluta de que a Prefeita de Salvador pretendia 
acabar com os passes escolares. 

Vale dizer que neste caso a TV Bahia foi vitoriosa: 
a personalização acabou sendo objeto de negociação, 
desta vez. com as verdadeiras entidades estudantis, so
mente para o próximo ano. 

Culminando este processo cotidiano de mistifica
ção e perseguição política, do qual dezenas de outros 
e~_etpplos poderiam ser citados, a TV Bahia adotou 
atitude que agride o art. 220 da Constituição Federal 
e que violenta as mais comezinhas normas de convi
vência entre os meios de comunicação e o Poder Públi
co. Referimo-nos à recusa de veiculação, precedida 
de tentativa de pratica de censura prévia, de uma f!l_até
ria J)ublicítáiía de 90 segundos, em que a Prefeitura 
Municipal de Salvador presta contas de sua atuação 
no carnaval e abre um canal de comunicação com o 
público para o carnaval de 94. 

Importante salientar que a matéria-publicitária rião 
tem nenhum caráter político ou promocional e que 
não contém sequer uma fala da Prefeita Lídice da Mata. 
A matéria r~conhece, honestamente, o papel do Go
verno do Estado tanto no plano financeiro como no 
da segurança, com a eficiente ação da Polícia Militar. 

O trecho da peç(l, objeto da tentativa de censura, 
é O que se refere a corri posição geral d_QS _CUStOS do 
carnaval, que representou um investirriento superior 
a 2,5 milhões de dólares, contando com a participação 
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da iniciativa privada (US$370,000) e do Governo do 
Estado (US$400,000). 

Recusando o acatamento à proposta da censura, 
a TV Bahia consumou-a recusa da matéria publicitária 
a ser paga a preço de tabela. 

Coino pode V.S~ verificar pelo rOteiro da matéria 
publicítáiía, o que se nega à Prefeitura de Salvador, 
no canal da TV que representa mais de 70% de audiên~ 
cia, é o direito à informação, depois de sonegados os 
direitOs- de resposta solicitados pela assessoria de im
prensa. 

Resta-nos, é claro, o caminho da Justiça. Vamos 
trilhá-lo, embora com a consciência de que o seu inícíõ 
é na própria Bahia, onde o Governador António Carlos 
Magalhães exerce o cargo-pela terceira vez em 30 anos 
de domínio quase- absoluto. 

Vamos enfrentar a poderosa articulação do poder 
público estadual-inclusive com o seu peso económico 
- com o poder da comunicação da maior rede de 
comunicação do Brasil. 

Vamos enfrentar a perversão política contida na 
tentativa de impedir o adversário:de acertar, aO invés 
de criticar os seus erros. 

Queremos contar com outros meios de coml;lni
cação ___:..mais livres e corajosos- e,- prineipalniente, 
com a consciência libertária de nosso povo, represen
tada, inclusive e especialmente, por V .s~ e pela ABI. 

Em nome da Prefeita LídiCe da Mata, peço-lhe 
que dê a esta missiva ó encaminhamento que julgar 
conveniente. - --- -- -

A decisão do povo de Salvador, elegendo Lídice 
da Mata Prefeità âe Salvador para fazer um Governo 
que não rouba e nem deixa roubar será respeitada. 
Custe o que custar.'~ - -

Domingos Leonelli Neto 

Transcrevo, ainda, Sr. Presidente, o texto da matéria 
publicitária qu-e seria lido por um locutor, enquanto apareciam 
imagens da entrega dos prêmios aos campeões do Carnaval 
e do trabalho da Prefeitura nos dias da festã, ãbrangendo 
limpeza, transporte, decoração, iluminação, postos de saúde· 
etc. 

O texto que iria ao ar é o seguinte: 

.. Com a entrega dos prêmios aos campeões "da fo
lia, a Prefeitura de Salvador encerrou, na última sexta-
feira, o ciclo do Carnaval de 93. . o·~. 

Mas o grande vencedor do melhor carnaval do 
Brasil foi o povo de Salvador, com sua alegria e axé. 

A Prefeitura fez a -sua -parte. Eficiente serviço de 
limpeza e transporte, Elevador Lacerda grátis 24 horas, 
postos de saúde, decoração, -iluminação, palcos fixos 
nos bairros e a contratação de um grande número_ de 
músicos da terra. 

A maior festa do País custou mais de US$2,5 mi
lhões dos quais o Governo do Estado contribuiu com 
US$400 mil e com a segurança da Polícia Militar. 

Pela primeira vez a prefeitura comercializou o es
paço da festa para a publicidade e arreCadou o valor 
correspondente a US$370 mil, ecOnOriiíziDldo -para ã 
sua cidade e para você. 

Desde quarta-feira de cinzas a prefeitura começou 
a trabalhar para que o carnaval de 1994 seja ainda 
melhor. 

E você, que faz a festa com a sua alegria, participe 
com críticas, sugestões e idéias. Faça sua proposta. 
Disque Carnaval 156. 

Prefeitura de Salvador, 
Trabalhando para você." 

Esse foi o texto da propaganda que não foi aceito pela 
TV Bahia e ainda queria censurá-lo. 

Lamentando, mais uma vez que, para esconder a verdade, 
o__nosso Governador viole princípios constitucíónais conSa
grados, como o direito_ de informação da população e a liber
dade de imprensa, espero que desta feita a ação atrabiliária 
não fique impune. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O Sr. Mauro Benevides- Sr. Presidente 1 peço a palavra 
para uma breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra a V. Ex• na forma reghrtental. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB - CE. Para uma 
Qreve.comuni~ção. Sem_ revisão do orador.).- Sr. Pr_esi
dente, Srs. _Senadores, há cerca de dez dias, o Presidente 
da República, Itamar Franco, reuniu, no seu gabinete de tra
balho, no Palácio do Planalto, os Presidentes do Senado Fede
ral e da Câmara dos Deputados, os Ministros de Estado da 
Integração Regional, da Agricultura e do Trabalho, além de 
Governadores do Nordest~_!! de lideranças parlamentares no 
Congresso Nacionaf, para uma ampla discussão com trabalha
dores rurais do quadro angustiante das secas na Região Nor· 
destina. 

Naquela ocasião, depois de ouvir uma longa exposição 
do Presidente da Contag, o Dr. ltama~ Franco escutou um 
ã um -os-governadores com seUs planos de trabalho, assim 
como a nós, representantes do povo brasileiro rio Parlamento 
Nacional. Ao fim de uma discussão de aproximadamente qua
tro horas, quando todos os aspectos da calamidade foram 
examinados à exaustão, o Senhor Prç$idente. da, ~epública 
demonstrou, inequivocamente, vontade política para ajudar 
aquela árça geográfica ·do País da qtial V. E~ e eu somos 
representantes nesta Casa Legislativa. 

Em decorrência daquela reun_ião, imediatamente uma ou
tra se realizou no MinistériO dã. Integração Regíon31, já aí 
para definir com absoluta precisão os quantitativos que seriam 
redistribuídos a Estados e Municípios, para que pudessem 
enfrentai, com essa colaboração federal, uma crise que conti
nua a se agudizar de forma verdadeiramente insuportável. 

Apesar de definida a quantia da ordem de US$180 mi
lhões, representando _algo em tomo de Cr$4 trilhões, até o 
presente momento o Diário Oficial da União ainda não publi
cou a medida provisória, aguardada COI)l extraordinária e}::pec
tativa por governadores, por prefeitos e por todos nós, Sena
dores e Deputados da região. 

Agora mesmO compulsei· com a Assessoria da Mesa o 
Diário Oficial da União, edição de hoje, e, lamentavelmente, 
ainda não consta a publicação dessa medida provisória. V. 
Ex~ sabe que, por uma imposição doutririária, nos insurgimos 
sempre contra as medidas provisórias, apesar de entendê-las 

-comõ lnSthfriieilto constitucional legítimo para, em excepcio
nalidades, serem utilizadas pelo Senhor President~ da R:epú-
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blica. Nesse caso, sabe V. EX•, Sr. Presidente, jurista eminente 
que é também, que essa medida provisória permíté a imph:
mentação daqueles pressupostos absolutamente reconhecidos, 
e acredito que isto Ocorrerá de forma indiscrepante: a urgência 
e a relevância. A urgência, por quê'? Porque a crise está aí 
batendo à porta dos nossos irmãos nordestinos, e a relevância 
é indiscutível também porque a União não pode cruzar os 
braços diante desse quadro dramático que se instalou na nossa 
·região. _ 

O Sr. Ney Maranhão - Permite-me V. Ex• um aparte, 
nobre Senador Mauro Benevides? 

O SR. MAURO BENEVIDES- Nobre Senador Ney Ma· 
ranhão, talvez pela importância do assunto, o PreSidente Cha
gas Rodrigues ofereça interpretação flexível ao Regimento, 
permitindo, portanto, a intervenção de V. Ex• 

O Sr. Ney Maranhão- Agradeço a paciência e a com
preensão do Sr. Presidente. Nobre Senador Mauro Benevides, 
não podia deixar de solidarizar-me com V. E:r. Tanto V. Ex~ 
quanto o Sr. Presidente sabem muito bem que já não podemos 
esperar. Ontem mesmo, fiz um requerimento de informação 
à Chefia da Casa CiVil solicitando justamente algo em tor_no 
desse assunto. Sabemos que o sertanejo, quando se exaspera, 
quando perde a esperança, é algo muito grave. Quero me 
congratular com V. EX!' e tenho terteza de que, diante da 

·sensibilidade do Presidente da República, com o comando, 
no Ministério da Integração Regional, do Senador Alexandre 
Costa, que conhece muito bem os problemas do Nordeste, 
e do Superintendente da SUDENE, rapaz IrióÇO, iri3S Com 
uma experiênci.a também muito longa, haverá uma Solução. 
Parabéns a V. E:r. por esse pronunciamento. 

O SR. MAURO BENEVIDES - Muito grato ao nobre 
Senad9r Ney Maranhão, que empresta a sua solidarie_dade 
de nordestino a este apelo que fazemos, neste instante, ao 
Presidente Itamar Franco e ao MinistrO Alexandre Costa, 
no sentido de que diligenciem, no menor espaço de tempo 
possível, a publicação, no Diário Oficial da União, já na próxi
ma segunda-feira, dessa medida provisória, a fim de que ela 
tenha o trâmite urgentísSimo aqui no COngresso Nacional, 
com a designação da Comissão Mista para manifestação' inicial 
da admissibilidade e, em seguida, a apreciação no mérito- dessa 
medida, cuja publicação esperamos que ocorra ·na segunda-
feira. - - -

Portanto, a minha presença, neste instante, Sr. Presidente 
-antecedendo a minha ida ao Ceará, onde pretendo visitar 
alguns municípios mais acossados pelo flagelo -é exatamente 
para interpretar um sentimento, não apenas do meu Estado, 
mas das outras unidades federadas da região, para que o Presi
dente Itamar Franco, que demonstrou, de forma muito posi
tiva, a vontade política de atender à Região Nordeste, deter
mine, em perfeitã COnsonância coM o Ministério da Integl-ação 
~egional~ a edição dessa medida provisória. Acredito que, 
no prazo máximo de cinco dias, 6 Congresso brasileiro respon
derá presente ao angustioso apeki dos nossos irmãoS nordes-
tinos. -

Esta, portanto, é a justificativa para: a inlnha presença, 
na manhã de hoje, na tribuna do Senado Federal utilizando 
o espaço regimental da breve comunicação. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Albano Franco --Beni V eras -:- Carlos Patrocínio -

César Dias - Cid Saboia de CarvalhO - Dai-iõ Pereirá -
Dirceu Carneiro - Elcio Alvares - Gaiibaidi Alve-s-....;_- Gll~ 

berto Miranda - Guilherme Palmeira - Henrique Almeida 
- Jarbas Passarinho - JOã_o Calmon - Jonas Pinheiro -
José Paulo Bisol- Júnia Marise- Lavoisier Maia - Levy 
Dias --Lourival Baptista ~Magno Bacelar- MansuetO 
de Lavor.- Mauro Benevides- Nelson Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Sobre a 
mesa, expediente que será lido pelo Sr. 1» Secretário. 

É lido o seguinte 

DIVERSOS N• 2, DE 1993 

SGM/P n• 138 

Excelentíssimo Senhor 
Senador Humberto Lucena 
Presidente do Senado Federal 
Nesta 

Senhor Presidente. 

Brasília, 11 de março de 1993 

Encaminho a Vossa Excelência cópia: do pronunciamento 
do Senhor Deputado José Genoíno na sessão plenária de 
-4-3-93, notas taquigráficas ailéxa·s-;a propósito do_ programa 
da Frente Presidencialista veiculado naquela data, em que, 
segundo S. E~, teria sido atingida a imagem do Congresso 
Nacional e de seus membros. 

Tenho a informar que solicitei o exame do assunto pela 
Procuradoria Parlamentar desta Casa, órgão encarregado, nos 
termos regimentais, "de promover, em colaboração com a 
Mesa, a defesa da Câmara. de seus órgãos e membros quando 
atingidos em sua honra ou imagem perante a sociedade, em 
razão do exercício do mandato ou das suas funç.ões in?títu
cionais". 

Colho o ensejO para renovar a Vossa Excelência protestos 
de elevado apreço e distiri.üi-Consideração.- InocênCio Olivei
ra, Presidente. 

O Sr. José Genoíno - Sr. Presidente_, peço a palavra 
para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta)- A Mesa solicita 
que V. E:r. decline o fundamento da questão de ordem. 

OSR. JOSÉ GENOÍNO (Bloco Parlamentar Democrático 
- SP. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, a questão 
de ordem se fundamenta no art. 17, inciso VI, do Regimento 
Interno, que versa sobre as atribuições do Presidente da Câma
ra. Diz a alínea g do referido inciso: 

"zelar pelo prestígio e decoro da Câmara dos De
putados, bem como pela dignidade e respeito às prerro~ 
gativas constituciOnais de seus membros em todo o 
território nacional." 

Com base na alínea g inciso VI, do art. 17, formulo a 
V. E:r., como 19 Vice-Presidente da Cânlara, a seguinte ques~ 
tão de ordem. Hoje o programa da Frente Presidencialista, 
ao fundamentar sua crítica ao parlamentarismo, baseia-se nu
rn:a série de colocações sobre fisiologismo. sobre velhas práti
cas, sobre erros do Congresso Nacional que atingem direta 
e indiretamente a instituição e os membros da_ Câmara dos 
Deputados. Como foram referidos Câmara dos Deputados 
e Senado Federal quando os presidencialistas - particular
mente a propaganda do_ Partido Democrático Trabalhista -
falaram em fisiologismo no Congresso· na história passada 
deste País, colocando a todos no mesmo_saco, sem fazer distin
çáo-; a imagem da Câmara. do Senado e de seus membros., 
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está sendo ãtingida pela campanha da Frente Presidencialista, 
particularmente no espaço -do PDT. 

Portanto, com base no art. 17, íneiso VI, alínea g, do 
Regimento Interno .da Casa, solicito à Presidência da Câmara 
que, analisando os fundamentos da minha questão de ordem, 
entre em entendimento com a Presidência do Senado_ Federal 
para solicitar ao Tribunal SuperiOr Eleitoral, seja no espaço 
da Frente Presidencialista, seja em espaço próprio. o direito 
de resposta, para divulgar informação sobre o papel do ConR 
gresso Nacional e de seus membros. . 

E termino,- Sr. Presidente, dizendo Ser necessário que 
as duas Mesas tomem essa iniciativa de imediato, porque o 
precedente aberto pelo PDT, dentro da Frente Presidencia
lista, amanhã pode ser seguido pelos monarquistas, os parla
mentaristas podem ser tentados a fazer isso e o plebiscito 
vai set decidido pelo eleitorado, com discursos para ver quem 
ataca mais a Instituição. Se é necessário fazer a crítica à Insti
tuição, que seja feita,-mas separando-se o joio do trigo. 

Como membro do Congresso Nacional senti-me atingido 
por essa propaganda e é o Direito ConstituCional e Regi
mental, pelas atribuições da Mesa, particularmente da Presi
dênCia,-que--utilizo, pedindo providências para que o decoro 
e o prestígio da Instituição seja preservado, neste momento 
em que se está iniciando a campanha. Daqui a pouco-;- Com 
o grau de sectarismo e de exacerbação existentes, o plebiscito 
será decidido em cima ·ctesta Instituição ou do prestígio dos 
Deputados. Se é pa:ra criticar, que se diga quem -é-qUem, 
mas que não se atinja a todo mundo indiscriminadamente. 

Como fui atingido, é meu dever constitucional e regi
mental solicitar proVIdências da Mesa. Este é o fundamento 
da minha questãO de ordem. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Nobr_e Depu
tado, a Mesa acolhe_a_questão de ordem levantada por V. 
~ O assunto será levado ao Presidente titular que, à luZ 
dos documentos a serem examinados e dos programas referi
dos, tomará as necessárias providências, inclusive aciOnando 
a Procuradoria Parlamentar, se for o caso, pois -é o órgão 
que tem a específica função de zelar pela imagem desta Casa. 
O assunto será devidamente encaminhado e encarado com 
toda a serenidade que requer, nos termos propostos por V. 
Ex' ... . . . 

O SR. JOSÉ GENOÍNO - Muito obrigado, Sr. Presi
dente. 

É lido seguinte 

O Sr. MBgno Bacelai-- Sr. Presidente, peço a palã.vra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra a V. Ex\ na forma regimental, por cinco minUtos. 

O SR. MAGNO BACELAR (PDT....: MA. Para eXJ)Iicação 
pessoal. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, não sei se tenho amparo legal para intervir, mas, tendo 
em vista - a Mesa fez- publicar para qu-e esta Casa tomasse 
conhecimento --::-a leitura do ofício do Sr. Presidente do Sena
do, Humberto Lucena, creio que me cabe o direito de escla~ 
recer os fatos, antes que tomem dimensão maior- do que a 
que desejamos. . 

Segundo.o ofício- que ora chegou ao conhecimento deste 
Plenário, o Presidente não admitirá que "prOsperem agraVos 
à I~stituição Parlamentar, aos seus dirigentes e às prerro-
gahvas dos Srs. Congressistas". - - --

Confesso que estou estarrecido_ diante da manifestação 
da Câmara dos Deputados. Como todos sabemos. a liberdade 
de expressão é um direito assegurado. Na realidade-, fiz uma 
pergunta relativa ao plebiscito que se verificará no dia 21 
de abril e sobre o qual estão sendo reãlízados debates através 
dos meios de comunicação. 

Na coluna Desafio de O Estado de S. Paulo, tive a honra 
de ser sorteado para fazer perguntas ao n_obre Senador Mário 
Covas -S. Ex~ dirigia uma pergunta a mim -sobre o conceito 
de parlamentarismo. _Indaguei exatamente: 

- -~·uma Câmara· dos Deputados que elege Inocêncio Oli
veira para Presidente teria capacidade de eleger o Primeiro 
Ministro?" 

Sr. Presidente, não emiti nenhum conceito contra o Sr. 
Inocêncio Oliveira.- Pressupõe-se, no máximo, um conceito 
político. 

Sabemos todos que o parlamentarismo exige Partidos for
tes, obediência partidária. Caso coritrário, teríamos o caos. 
Sabem~s também que é tradição das.duas Casas o fato de 
o Partido mais forte eleger o Presidente. Assim oc;orreu _nesta 
Casá, que alçou à Presidência da Mesa o eminente Senador 
Humberto Lucena. No entanto, o mesmo não ocorreu na 
Câmara dos Deputados_: o Sr. Presidente Inocêncio Oliveira 
-é--dO_P"FL, e o Part"ido majoritário é o PMDB. Pela primeira 
vez, foi quebrado esse princípio ou -digamos - a jurispru
dênda firmada no sentido_ de que o.Partido majoritário faz 
o Presidente. O que ocorreu na Câmara dos Deputados? Uma 
des_ob_ediência partidária'ao_ PMDB, que tinha o seu candidato. 
O Pi"esidente daquele Partido e suãs Lideranças na Casa em
preenderam campanha pelo candidato. O Sr. Inocêncio Oli
veira foi eleito com votos do PMD B, com votos do meu Partido 
- PDT, que também não recomendou a eleição de S. Ex~ 

Se não tivesse havido desobediência partidária, não se 
poderia conceber que a Câmara dos Deputados elegesse o 
Sr. Inocêncio Oliveira. 

- Sr. Presidente, mais estarrecedor ainda, uma vez q~e 
não se vão proliferar os desagravos ou as ofensas_ e_m relação 
às duas Casas e aos seus Parlamentares, é a atitude da Câmara 
no que tange ao que-tem sido noticiado p.ela imprensa nacional 
sobre o Presidente da Câmara dos Deputados, Inocêncio Oli
veira. Tive o trabalho de catalogar mais de duzentas notícias, 
a~ig9~ e editoriais que aludem a S. Ex~. sem que tenha havido, 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, nenhuma nota, sequer uma 
linha daquela Casa em defesa do seu Presidente. No entanto 
-pasmem- em relação a mim, a atitude foi a que-acaba 
de ser levada ao conhecimento dos senhores. 

- Se há conceitos, eles estão nascendo da- consciêrida dos 
que me interpelam e indicam a existência de incomodados 
com a eleição do Sr. Inocêncio Oliveira. QuantO a mim, não 
há nada disso. 

Respeito-o em nome da Instituição Congresso Nacional. 
Se tenho opinião pessoal, guardo-a para mim e não a proferi. 

É lamentável, mas estou pronto, Sr. Presidente, para 
me defender à liberdade de expressão assegurada ao Parla
mentar. Lastimo tão-somente que, quanto às coisas sérias 
que preocupam a Nação brasileira, -que têm levado o povo 
a tantas desilusões, não são publicadas notas, nem esclareci
mentos. Com relação à liberdade de um Senador que não 
emitiu conceito- volto a dizer -cria-se uma tarde de ofensas 
à minha pessoa, redundando em interpelação via Supremo 
Tribunal Federal. Isso~ não me amedronta; est~r~ece-?Je. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Senador Magno Bacelar, V. 
EX' me pennite um aparte? 
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Me~a provid_ência~ cabíveis, se for o caso, ou seja, que o assunto 
lembra apenas que o nobre orador está fãü:ndo uso_dapalavra ingresse, então, na esfera do Judíciário. Considero a provi
para uma explicação pessoal, que rigorosamente não comporta dência salutar, pois o Deputado Vital do Rêgo, com quem 
apartes. já participei de reuniões conjuntas do Congresso, é um advo-

0 SR. MAGNO BACELAR -,Tem razão v: Ex•, Sr. gado pelo qual tenho o mais alto respeito. S. Ex• sempre 
Presidente. ___ ---~ _ ~,,_· ______ ... . demonstrou, acima de tudo, ser um cultor do Direito. 

Nobre Presidente, Srs. Senadores, vou aguardar a inter- . Se a Câmara quisesse levar a questão para esse ponto 
pelação para que eu possa me defender. de crime contra a honra, cairia em injúria, difamação ou calú-

Era 0 que tinha a dízer. nia; são os três crimes contra a honra. E é a seguinte a decla-
ração em forma de pergunta do_ Senador Magno Bacelar, inse-

0 Sr. Jutahy Magalhães -Sr. Presidente, peço a palavra tida no "Guia do Plebiscito", do jornal Folha de S. Paulo, 
para uma breve comunicação. .. pUblicado rio .dia 18 de março deste ano: ~"Uma Câma_ra_ 

o SR. PRESIDENTE (Magno J;!açelar) _ C.bndedo a . dos Deputados que elege Inocêncio Oliveira Presidente, teria 
palavra a v. Ex• capacidade de eleger o Primeiro-Ministro?" 

,_O_ Senador Magno Bâ:celar deixou muito clara, agoraO SR. JUTAHY MAGALHÃES- .(PSDB- BÁ. Para e não_ pode ser de outra maneira - a sua interpretação de uma breve comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr_._Presi- capacidade. A capacidade não envolve, de maneira nenhuma, 
dente, Srs. Senadores solicitei aparte ao senador Magno Bace- em temp-o algum, 0 conceito ofensivo ã honra. No pronuncia
lar devido a uma chamado da minha _co_nsciência. mento do Senador Magno Bacelar • já está respondida de vez 

O Senador MagnO Bacelar aparteou um pronunciamento a questão. Se o nosso eminente Colega quisesse realmente 
meu - os Anais estão aí para serem verificados -e ·sabere- .. -denegrir a imagem pessoal, ofender a honra do Presidente 
mos, então, se houve alguma ofensa a algum Parlamentar. Inocêncio Oliveira, S. Ex• teria, agora, reiterado todos os 

Comó diz o nobre se-nador Magno Bacelar, é eStranhável termqs. É pre-ciso que haja no crime contra a honr_a_ o animus 
que se queira fazer-uina ação contra ·s. Ex• Pri_meiro, ·sem. de. caluniar,. difamar ou injUriar: No caso, há uma crítica de 
examinar o conteúdo do aparte que S. Ex~ me concedeu hum .um .Senador. E isto é muito importante: temos que nos respei
pronunciamento que eu estava fazendo na-quele instante; de- tar, aqui, Deputados e Senadores, mas temos o direito de 
pois, nós sabemos que infelizmente as críticas são constantes fazer críticas. Esse questionamento foi feito dentro- cle. uma 
na nossa vida pública e não vi na manifestação do Senador yisão partidária - torno a repetir - no momento em que 
Magno Bacelar a centésima parte do que vi escrito nos jornais, se. discUte Parlamentarismo, e o tema, aqui, é o "Guia do 
em pronunciamentos e até na televisã.o; na propaganda do Plebiscito": Parlamentarismo e Presidencialismo._Se a Câma
Parlamentarismo· e do Presidencialismo._ A propaganda do ra, que tem como Partido majoritãriob PMDB, em que outros 
Presidencialismo diz coisas piores a respeitó deste assunto. Partidos, inclusive o PDT, apoiavam um determinado_candi-

Sr. Presidente, não posso ficar calado_nesta hora_. Apenas dato, esse grupo, que é majoritário, perde a eleição para 
peço- àqueles Deputados que tiveram a preocupação de mani- _ um candidato do PFL, Inocêncio Oliveira, -que é -do meu 
festar repúdio às palavras do nobre Senador Magno Bacelar Partido; é evidente que o grupo majoritário não terii capaci
cJ.ue leiam o texto contido nos Anais. Leiam, reexaminem da9e para exercitar o Parlamentarismo. No momento em que 
e verifiqUem se-há algum fato que peririita que façam o que o P~rlamentarismo for ex"atamente o gOverno de minorias;· 
estão tentando fazer. '· _____ :_ · - -·--·~- ~ eS:tana:·tudo jogado por terra na tese parlamentarista. · 

O nobre Senador Magno Bacelar tem a minha solidaric!- .EntãO, neste momento _qUerO deixar muito claro, tenho 
dade e sabe que, se precisar de testemunho, estarei aqui para pelo Deputado Inocêncio Oliveira 0 mais alto apreço, é meu 
dá-lo. companheiro de Partido -creio que o procedimento da Mesa, 

O Sr. Elcio Alvares- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra a V. Ex\ pela ordem. 

O SR. ELCIO ALVARES- (PFL · ES. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, já que, porliripéra
tivo regimental, não pudemos apartear o Senador Magno Ba
celar, agora, através de comunicação pessoal, queremos exter
nar a nossa opinião nesse affair. 

Tenho em mãos o expediente da Câmara, assim- como 
o recorte do jornal Folba de S.Paulo. Verifico, através de 
ofíciO e-nCaminhado ao Sr. Presidente Humberto Lucena, que 
a Mesa encaminhou ao exame da Procuradoria Parlamentar 
na Câmara as declarações do Senador Magno Bacelar, alegan
do que tem sempre que se erigir a Mesa da Câmara em defesa 
de seus órgãos e membros, quando atingidos em sua honra 
ou imagem perante a sociedade. 

Eu gostaria de registrar este fato, porque, evidentemente, 
a Mesa não se limitou __ apenas a uma nota de solidariedade 
ao Presidente Inocêncio Oliveira; remeteu pai'â o-Deputado 
Vital do Rêgo o expediente, pedindo que S. Ex~ tome as 

até certo ponto hipotecando solidariedade, está correto; mas 
querer avançar para cobrar por via judicial um pronuncia
mento de um colega desta Casa seria um nuncit aCabar de 

-açóes. E esse não seria o caminho adequado. 
Felizmente, a Mesa encaminhou ao Deputado Vital do 

Rêgo, para apreciação, a nota que foi publicada no jornal 
e atribuída ao Senador Magno Bacelar. Tenho certeza abso
luta de que o Deputado Vital do Rêgo vai entendi'f. É a 
única explicação plausível para o fato:- uma crítici. ao- Sistema 
Parlamentarista, ainda mais que a matéiia está ptiblícada -na 
Folba de S. Paulo, dentro do tema de discussão do "Guia 
do Plebiscito". Fica claro que a capacidade aí invocada pelo 
Senador Magno Bacelar é a capacidade política. Não é, de 
maneira alguma, um termo ofensivo à honra, mesmo porque 
-torno a ressaltar- nos crimes contra a honra é fundam_ental 
que aquele que pratica o crime tenha o animus de atingir 
a outra pessoa. E, agora, através do pronunciamento do Sena
dor Magno Bacelar, ficou claro o seu posicionamento com 
relação à essa questão. 

Tenho a impres-são de que compete apenas ao Deputado 
Vita_l do Rêgo recolher o pronunciamento do Senador Magno 
Bacelar. Foi um pronunciamento altamente respeitoso, cOmo 
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S. Ex~ sempre fez nesta: Casa, onde tem tido uma norma 
de conduta primorosa, não só na convivênCia cOm SeuS- Colegas 
mas também no trato de todos os assuntos que lhe são afeitos. 
E agora S. Ex~ reitera isso: - . ., - . , ., __ 

O Deputado Vital do Rêgo certàmeilte recolherá O pro
nunciamento do Senador Magno Bacelar e dos seus Colegas. 
Inclusive perfilho-me, neste momento, em favor do nobre 
Sellador Magno Bacelar, deixando claro, também. que ao 
lado disso coloco o meu mais elevado apreço ao Presidente 
da Câmara dos Deputados, Inocêncio Oliveira. -

Sr. Presidente, deixo aqui manifesta a minha solidarie
dade -uma solidariedade que não era preciso - e a niíilha 
acordância com as palavras do Senador Magno Bacelar. Acre~ 
dito, sincefili:iiéilte,- qUe -ó bom-senso vai levar ·o Corregedor 
da Câmara dos Deputados, Deputado Vital do Rêgo, a sim
plesmente dar um despacho em face do pronunciamento do 
Senador Magno Bacelar na presente sessão, ·mandando que 
o assunto seja colocado no arquivo, respeitada evidentemente 
a posição da Câmara dos Deputados. 

Portanto, Senador Magno Bacelar, não só na condição 
de seu Colega, do Senado da República, mas ta-mbém na 
condição de estar inteiramente consciente- das- suas palavras, 
manifesto a solidariedade que não é preciso~ E reitero publica
mente, para deixar clara a impropriedade da ação- promovida 
pela Mesa da Câmara dos Deputados, -que tenho pelo Depu
tado Inocêncio Oliveira, m·eu companheiro de partido, o mais 
alto apreço e, acima de tudo, o mais profundo respeito. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Sobre a 
mesa, expediente que será lido pelo Sr. 1~ Secretário. 

É lido o seguinte . 

DIVERSOS N• 3, DE 1993 

OfíCio n• GSE/GPS/93 
Brasriia, 18 de março de 1993 

Senhor Presidente, 
Reporto-me à matéria ·publicada na ediç.ão de 18 de Jlla:rço 

corrente no jornal Folha de S. Paulo, intitulada "Guia do 

Plebiscito", em que, segundo o referido periódico. foi formu
l_ada pergunta sobre o asunto ao Senador Magno Bacelar. 

Tendo em vista o teor das declarações atribuídas a S. 
Ex•, informo a Vossa Excelência que a Mesa, em reunião 
realizada nesta data, decidiu encaminhar o exame da matéria 
à Procuradoria Parlamentar, órgão encarregado, nos termos 
do art. 21, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, 
de promover, em colaboração com a Mesa, a defesa da CâmaM 
ra, de seus órgãos e membros, quando atingidos em sua honra 
ou imagem perante a sociedade. 

Esclareço, ainda, que os Membros da Mesa Diretora deciM 
diram aprovar Moção de Desagravo, conforme cópia aneXa, 
contendo manifestação sobre o assunto. 

Colho o ensejo para renovar a Vossa Excelência protestos 
_.de elevado apreço e distinta consideração. - Deputado -wil
son Campos, Primeiro Secretário. 

NOTA DE DESAGRAVO 

O.s abaixo assi~ados, Membros da Mesa Diretora da Câ
mara dos Deputados, em reunião do.dia.IS de rn~rço corrente, 
tendo em vista o _teor das declarações_atribuídas .ao Senad9r 
Magno Bacelar pelo jornal Folha de S. Paulo, edição do mesmo 
dia, eltl matéria intitulada "Guia do Plebiscito", decidiram 
aprovar a seguinte Moção de Desagravo: 

"Repudiamos os termos ofensivos- da declaração 
do Senador Magno Bacelar no jornal a Folha de S. 
Paulo, edição de 18 de março corrente, que atingem 
levianamen-te a imagem desta Casa e de seU Presidente, 
não estando à altura dos elevados padrões de convi
vência maiitidos pelas duas Câmaras do Poder LegisM 
lativo." 

Sala das Reuniões, 18 de março de 1993. 
SEGUEM AS ASSINATURAS 
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Brasília, 18 de março de 1993 
Ex• o Senador Humberto Lucena, dirigido ao Exm•!-Sr. Presi
dente da Câmara dos Deputados, S. Exa o Deputado Inocêncio 
de Oliveira: 

Senhor Coordenador, 
A Mesa Diretofa da Câmara dos Deputados, em reunião 

de hoje, decidiu, tendo em vista o teor da pergunta, segundo 
o jornal A Folha de S. Paulo, formulada ao Senador Magn_o 
Bacelar, pelo referido periódico, na matéria intitulada '"Gma 
do Plebiscito", solicitar a essa Procuradoria o exame do assun
to, para, nos termos regimentais, se foi _o caso, adotar as 
providências à interpelação judicial do ofensor. 

Colho o ensejo para renovar a Vossa Excelência protesto.s 
de apreço e consideração. -Deputado Adylson Motta, Pn
meiro Vice-Presidente, 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -A Presic 
dência procederá à leitura dos Ofícios n~ 174/93 e 192/93, 
de 25 de março de 1993, do Sr. Presidente do Senado, S. 

OFÍCIO SM Ne 174/93 

Excelentíssimo Senhor 
Inocêncio Oliveira 

Brasilía, 25 de março de 1993 

Presidente da Câmara dos Deputados 
Senhor Presidente, 
Acuso o recebimento do Ofício SGM/P n" 138, por meio 

do qual V. Ex• encaminha notas taquigráficas de pronuncia
mento do Senhor Deputado José Genoíno a propósito do 
programa da Frente Presidencialista veiculado em 4 de março 
do corrente. 

__ Informo que determinei a leitura do documento em Plená
rio_, para a devida publicação e o envio de cópias a todos 
os Líderes com assento na Casa, bem como à Subcomissão 
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Permanente da CotriiSsâo de Constituição, Justiça e Cidadania 
criada para assessorar esta Presidência em casos análogos. 

Aproveito o-ensejo para renovar a V. Ex• protestos de 
elevado apreço e distinta consideração. -Humberto Lt!cena, 
Presidente do Senado Frederal. 
OFÍCIO SM N' 192193 

Brasfiia, 25 de março de 1993 
Excelentíssimo Senhor Inocê:ncio Oliveira 

· Presidente da Câmara dos Deputados 
Senhor Presidente, 
Acuso recebimento do Ofício n' GSE/GPS-1/93, de 18 

de março de 1993~ firmado pelo Senhor Primdro Secretário, 
Deputado Wilson Campos, sobre declarações atribuídas ao 
Senador Magno Baoelar, encaminhando cópia de Moção de 
Desagravo da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados. 

Informo que determinei a leitura do documento em Plená
rio, para a devida publicação e o envio de cópias a todos 
os Líderes com assento na Casa, bem como à Subcomissão 
Permanente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
criada para assessorar esta Presidência em casos análogos. 

Por oportuno, entretanto, esclareço~ desde l~go, a V. 
Ex~, que esta Presidência, em nenhuma hipótese, admitirá 
que prosperem agravos à imagem da Instituição Parlamentar, 
dos seus dirigentes e às prerrogativas dos Senhores Congres
sistas. 

Aproveito o ensejo para renovar a V. Ex• protestos de 
elevado apreço e distinta consideração. - HumbertQ Lucen;~, 
Presidente do Senado Federal. 

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

São lidos os_ seguintes: 

REQUERIMENTO N• 284, DE 1993 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 56, II, da Constituição Federal e do 

art. 43, II,-.do Regimento Interno do Senado Federal, solicito 
que seja considerada como licença o pteu afastaMentçi dos 
trabalhos desta Casa nos dias 26 e 29 do corrente, quan,do 
estarei proferindo palestra sobre o Pleibiscito, no Colégio 
Prof. João Widemann, em Blumenau/SC, dia 26;e proferindo 
Palestra sobre Parlamentarismo e AjuSte Fiscal na Associação 
Comercial e Industrial de Itajaí/SC no dia 29. -

Sala das Sessões, 25 de março de 1993. -Senador Espe
rldão Amin. 

Exm"' Sr. 
Sen. Esperidião Amfn 

Itajaf-(SC), 16 de março de 1993 
Of. n'/S 

Mario Cesar Sandri, Presidente da ACII, tem a honra 
de convidar V. Ex• para uma palestra sobre parlamentarismo 
aos empresários de ltajai. 

Local -Auditório da ACII 
Horário: 19 horas . 
(Aguardamos urgente confirmação para divulgação.) 
Data 22-3 ou 29-3 -18h30min · · 

Exmo. Sr. 
Esperidião Amin Elou Filho 
DO. Senador da República 
BraSI1ia ~DF 
Ofício n' 7/93 

Blnmenau, 9 de março de 1993 

Prezado Senhor, 
A direção e o corpo docente do Colégio Estadual '"'Pro

fessor João Widemann" de Blumenau, sentem-se honrados 
em convidar V. Ex•_ para proferir palestra pedagógica sobre 
o plebiscito nacional do diá. 21 de abril, para os alunos do 
2.,.. grau deste colégio, np próximo dia 26, à_s 19 horas, no 
Guarani Esporte Clube (lío lado do colégio). 

Aguadando sua confirmação, agradecemos antecipada
mente e renovamos nossa estima e consideração. 

Cordialmente, - Marlene Scaburl Schmitz - Diretora 
da Escola- Matricula 021.606-2. 

REQUERIMENTO N' 285, DE 1993 
Nos termos do disposto no art. 43, inciso II, do Regimento 

Interno, requeiro licença para afastar-me dos trabalhos da 
Casa, nos dias 29. 30 e 31 de março do corrente a fim de 
ao proferir palestra sobre a Ética na Política e a mudança 
no sistema de governo. 

Sala das Sessões, em 26-03-93 de março de 1993. - Amin 
Lando. 

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

A-Presidência, de acordo com as indicações das lideran
ças, e nos termos do Requerimento n.,.. 121, de 1993, do Senador 
Pedro Simon, designa a seguinte Comissão para analisar- a 
programação de rádio e televisão no País: 

PMDB 

Pedro Simori 
João Calmon 
Cid Sabóia de Carvalho 
José Fogaça 

PFL 

Francisco Rollemberg 
Bello Parga 

PSDB 

Jutaby Magalhães 
Dirceu Carneiro 

PTB 
Marluce Pinto 
Luiz Alberto Oliveira 

PDT 

Magno Baoelar 
Lavoisier_ Maia 

PP 
João França 

PRN 

Aureo Mello 

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

Presentes na Casa 34 Srs. Senaçiores. 
PaSsa-se à 

ORDEM DO DIA 

Não há quorum para votação. Em consegüência_, ,?S iterl:s 
n!'fó J_ e 2 da paut(l ficam- adiados para a próxtma sessao ord1~ 
nária. 
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São os seguintes os ltens--àdiados: 

-l-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 67, DE 1992 
COMPLEMENTAR 

(Em regime de urgência, nos t~rmos d_<;> art. 336, 
c do Regimento Interno) 

(Tramitãitdo em conjunto com o Projeto de Lei 
do Senado n" 46, de 1992- Complementar) 

Votação, em turno Unico, do Projeto de Lei da 
Câmara n' 67, de 1992 :___Complementar (n' 71189, 
na Casa da origem), que dispõe sobre o prr;:>cesso judiR 
cial de desapropriação por interesse sOcial, para fins 
de reforma agrária, tendo · · · 

-PARECER, proferido em Plenário, Relator: 
Senador Alfredo Campos, favorável, na fofrria ae Subs-
titutiVo que apresenta. - -- -

-2-
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 46, DE-1992 

COMPLEMENTAR - -

(Em regí~e _de urgência nos termos do art. 336, 
c do Regimento Interno) 

(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei 
da Câmara n" 67, de 1992- Complementar) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do 
Senado n"' 46, de 1992 - Complementar, de autoria 
do Senador Humberto Lucena, que dispõe sobre o pro
cedimento contraditório" especial, de rito sumáriO, para 
o processo de desapropriaç-ão por interesse social, para 
fins de reforma agrária, de imóvel rural que não esteja 
cumprindo a sua função social. 

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

Volta-se à lista de oradores. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Nabor Júnior. 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, SrsC sen.aao_res, críticas 
severas· e injustas vêm sendo formuladas com insistência ao 
Poder Legislativo. 

Agora, volta-se contra o Iristítuto de Previdência dos Con
gressistas, o IPC, que é uma conquista da democracia, pois 
garante a subsistência dos representantes do povo e, por conse
qüência, no exercício dos respectivos mandatos, a eles confe
ridos em eleições fívies pelos cidadãos brasíleiros. 

A grande conquista democrática na história da humani
dade é justamente a derrocada do patriciato do governo elitis
ta, da soberania absoluta dos ricos..- dos poderosos e daqueles 
que não dependem de subsidias para a sua sobrevivência. 
A esses ·a mesma história iajUda a entender: paga-se um preço 
muito maior do que a remuneração igualitária. Eles recebem 
a moeda do privilégio do interesse s_ubalterno satisfeito, qUe 
sempre monta valores éticos e financeiros irifinitamêiltC: maio· 
res~ 

Olhamos este Pleõ.ãrio e vemos homens iguãls eni digni· 
dade e representatividade, .embora dotados de pesos econó
micos distintos. É essa .diversidade sagrada que encontra, na 
Previdência Parlamcritar-, o ·melhor espelho: a certeza de uma 
inatiVidade tranqüila e digna garante, desde o período antece
dente à posse, o desempenho altaneiro e honrado dos man
datos. 

TOdas as categorias profissiomiis;-e-m. -tOdos os países civili· 
zados, dispõem de mecanismos próprios de previdência para 
_seus componentes. Até mesmo os trabalhadores com longas 
e seguras carreiras não dispensapJ. ~sse fator de segurança 
social, fundamental para a suas jornadas diárias- com muito 
mais razões, devemos defender a seguridade daqueles que 
dedicam toda a vida à causa pública, sujeitos, a cada eleição, 
ao afastamento àa atividade parlamentar e dos respectivos 
rendimentos pecuniários. 

Chega a ser constrangedor, Sr. Presidente, abordar esse 
assunto da tribuna, mas uão- é hora de calar ou omitir.-

As informações levadas à opinião pública procuram ven~ 
der a imagem de nababescas pensões e aposentadorias sugan
do os Cofres públicos, a troco de curtos e inexpressivos manda
tos. Mas a realidade é bem outra: o ex·Deputado Federal 
Josias Leite, em artigo publicado no Jornal do IPC, no 13, 
de 1991, lembra que "a pensão é integral quando o parla
mentar completa 30 anos de mandato", além, é óbvio, da 
concessão do benefíciO em- caso de acidentes ein serviço- que 
cause· a invalidez do segurado. Exatamente como em quase 
todas as entidades previdenciáriUs fechadas. 

- É importante que busquemos a origem do Instituto de 
Previdência dos Congressistas na luta diuturna do saudoso 
_Deputado Monsenho_r Arruda Câmara, que honrou o Poder 
Legislativo com seu patriotismo, sua visão social, sua sensibi· 
!idade para os aspectos humanos da vida. Pois fõi aquele 
sacerdote e hOmem público o mais -imPOrtante precursor dessa 
benemérita Instituição, e, como lembra o citado artigo do 
ex-Deputado Josias Leite, "fundamentado no princípio da 
isQn_omia, contido no art. 141, § 1" da Constituição de 1946, 
porque todos os segmentos sociais já tinham sua previdência 
e somente os parlamentares nãO possuíam aposentadoria, nem 
podiam deixar pensão às suas famílias''. 

O legislador brasileiro teve o maior escrúpulo no estabele
cimento das regras previdenciárias pr'iviadas para si e seus 
dependentes, criando dispositivos espartanos em comparação 
aos vigentes- em democracias (estejadas como a Dinamarca, 
Ftan·ça, Bélgica, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha_~ tan
tas outras .. Aqui, o período de carência é quase_ sempre maior 
e a parcela aduzida pelo Governo se apresenta muito menor. 

O Senador e~ Q Deputado, no exercício do mandato, con
tribuem regularmente para o IPC, como qualquer trabalhador 

-em sua respectiva entidade assistencial específica, e os bene
fíc!çs_ futuros, em vários e;asqs, resultam muito "h1feriores. 

O artigo do ex-Deputado Josias Leite é esclarecedor e 
importante e, nesta oportunidade, merece a atenção de todos 
os nobres Pares e da Nação. Por isso, passo à sua leitura 
integral, obedecendo ao limite de tempo que me confere o 
Regimento Interno e a vigilante benevolência de V. Ex\ Sr. 
Presidente. 

É o seguinte o teor do artigo do ex-Deputado Federal 
Josias Leite, publicado na edição n~ 13/91, do Jornal do IPC: 

"Pensão Parlamentar no Brasil e no Mundo 
O InstitUto de Previdência dos CongresSistaS - IPC e 

a pensão parlamentar foram- criados pela Lei n9 4.284/63 e 
hoje regidos pela Lei Consolidada n' 7.087/82. 

- ~A legislação-do IPC concede a ex~Parlamentar, que tenha 
50 anos de idade, pensão proporcional aos anos de mandato

1 

sujeita a um período de caréncia de oito anos de mandato 
( art. 34 e 35 da Lei n' 7. 087 /82). · • 

A pensão é integral quando o Parlamentar completa 
30 anos de mandato ou por invalidez do Parlamentar decor
rente_de acidente em serviço (arts. 37 da Lei n9 7.087/82). 
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É dispensado o período de carência de oi~o anos de_ man
dato, quando a pensão é concedida por invalidez ou por 
morte de Parlamentar em exercício de mandato (arts. 37 e 
38 da Lei n'7.087/82). _ _ _ _ _ 

A viúva· do ex-Parlamentar tem direito a S(f%- aa pensão 
a que faz jus o ex-Parlamentar, acrescida de 10% d_o.~~lor 
quantos forem os dependentes, até o máximo de cinco. (Art. 

38 da referida lei.) 
Fundamento Constitucional: 
A Lei n• 4.284163 resultou do Projeto de Lei n• 2.490, 

de 1960, de autoria da Comissão de Justiça da Cã_má._ra dos 
Deputados, por iniciativa do Deputado Arruda Câmara, fun
damentando-se no princípio da isonomia, contido no 
art. 141, 1", da Constituição Oe 1_946, porque todos os segmen
tos sociais já tinham a sua Previdência c somente os Parlamen~ 
tares não possuíam aposentadoria e nem podiam deixar pensão 
às familias. (Anais da Câmara dos Deputados, página 669.) 

A legislação doJPC foi aceita pela Constituição de 1988, 
pelo princípio da recepção, tanto assim ·que foram repetidos 
os mandamentos constitucionais que garantem aposentadoria 
(art. 7<?, inciso XXIV, da Constituição Federal) e o que garante 
que todos são iguais perante a lei (att. 5o da Constituição 
Federal), · 

Sistema de Financiamento da Pensão Parlamentar: 
Nos países democráticos, há dois sistemas de financia

mento da pensão parlamentar: o sistema estatal e o sistema 
de contribuições. No sistema estatal, a pensão é custeada 
exclusivamente pelo Tesouro ·cto Estado; neste caso estão a 

-- Alemanha,-Israel, Noruega, entre outros. No sistema de con
tribuições, a pensão parlamentar é financiada por contribUi
ções dos Parlamentares e contribuições do Tesouro do Estado; 
neste caso estão a França, a Inglaterra e outros países. 

O legislador brasileiro, de 1963, adotou o sistema de 
contribuições, assemelhado ao da França. Poderia também, 
em vez do sistema de Contribuição, -ter escolhido o sistema 
estatal ou alemão, muito mais ínteressante~--que contempla 
o ex-Parlamentar com uma pensão proporcional, a partir de 
seis anos de mandato até completar dezesseis anos.- quando 
passa, então, a perceber uma_ pensão integral, isto é, igual 
à remuneração do Parlamentar da ativa, totalmente custeada 
pelo Tesouro do Estado (Lei n" 48, da República Federal 
da Alemanha, em Coleção Sartorius e elementos sobre a pen
são Parlamentar envidados pelas embaixadas). 

Pensão Parlamentar no Mundo: 
A solução da lei brasileira de conceder a ex-Parlamentar, 

que tenha 50 anos de idade, a pensão ptOpOtCional ao tempo 
de mandato, a partir de oito anos de mandato (arts. 34 e 
35 da Lei n• 7.087/82), encontra respaldo no Direito Compa
rado das principais nações deriiOctáticaS do mundo. 

Assim, vejamos a cnncessão da pensão, levando-se em 
conSideração o tempo mínim-o de mandato e a idade do ex-Par
lamentar: 

Dinamarca, um ano· "de mandato e idade de 60 anos; 
França, 5 anos de mandato e idade de 55 anos; Israel, 4 
anos de mandato e 40 anos de idade; Bélgica, 5 anos de 
mandato e idade de 55 anos~ Estados Unidos, 5 anos de man~ 
dato e 55 anos de idade; Austrália, 8 anos de mandato e 
45 anos de idade; Finlândia, 10 anos de mandato e 50. anos 
de idade; Reino Unido, 10 anos de mandato· e idade de 65 
anos; e ·Alemanha, 6 anos de mandato e 65 anos de idade. 

Entidade Autárquica de Direito Público: 
O ·rpc é limá pessoa: jurídica de direitO público, criada 

por lei, mas a ComissãO de Constituição da Câmara dos Depu-

tad~s •. para co~tar dúvidas infundadas, em reuniãO realizada 
em 24 de outubro -de 1990, tendo como Relator o Deputado 
Nélson Jobim, ent5!ndeu que·o IPC é uma entidade autárquica 
de direito p-úblico quando. em jurídico parecer, manifesta-se: 
··"--Opino, nos termoS -do parecei' do Relator, pela caracte

rização do IPC como entidade autárquica, de caráter especial 
-~ (k_I)-~türez~-d~ direito _público. (Diário do Congresso Nacio-
nal~- i>á!;s. uMz " fí6f7. l · -

- -·-- 'O'Sísteri:ta de pensão do IPC é o menos oneroso ao Tesou
ro Nacional porque: 

_.,lt) .,a pensão poderia ser custeada exclusivamente pelo 
TeSOUro-Nacional, como_ _acontece na Alemanhã, Israel, Dina
marca, entre çmtros países. No entanto, aqui o Parlamentar 
paga a contribuição para custear a pensão; 

b) a pensão poderia ser paga igualmente pelo Tesouro, 
como ocorre com os demais servidores públicos, que se apo
sentam sem pagar nenhuma contribuição ao TesOuro; 

c) se a pensão tivesse por base de cálculo a remuneração 
do Parlamentar (art. 49, inciso VII, da Constituição Federal 
e Decreto Legislativo n" 72/89) e não os- subsídios, que são 
a metade da remuneração, a pensão Seria o dobro da que 
é paga atualmente." 

Gostaria de abrír um parêntese aqui, Sf. Presidente, para 
-explicar ainda que a contribuição é feita com base na remune
ração--do subsídio; não é paga com base na remuneração da 
representação. Conseqüentemente; a peilsãó também é perce
bida em função do subsídio fixo, não se incluindo aí a represen
tação, que corresponde a 50% da remuneração global do Par-
lamentar. -

d) a pensão da viúva do Parlamentar (art. 40, § 4'?, 
da Constituição Federal) deveria ser igual à pensão de Parla
mentar falecido e rião apenas a 50% dela; 

_e) como a pensão parlamentar não tem em seu favor 
a contagem de tempo de- serviço, como oCorre- com os demais 
seiVidores, poucos são os Parlamentares que chegam a 30 
anos de mandato e, conseqüentemente, com direito à pensão 
integral, isto é, com relação aos subsídios (Decreto n" 72/89). 

Conclusão: 
Nos países democráticos, onde existe a pensão parlamen

tar (a Fra.Qç_a adota desde 1904), ela ou é financiada exclusiva
mente pelo Estado ou é financiãda parte pelo Estado e parte 
pelo Parlamentar. Conseqüentemente, não há-pensão parla
m_entar sem a participáção financeira- do Estado e -não poderia 
ser diferente porque, afirial, o Estado é o patrão. 

A pensão parlamentar existe- há 30 anos -e deve continuar 
porque, até agora, foi a forma que os países toais adiantados 
q_~e o nosso conceberam como previdência para o Parlamen-
tar. · -- - -

Esta é a opinião dos pensionistas." 
Concluindo, Sr. Presidente, gostaria de dizer que o Insti

tuto de Previdência dos Congressistas, além da concessão des~ 
sas pensões aos ex-Parlamentares ou às suas respectivas falní
lias, em caso de falecimento desse Parlamentar, tem um pro

-grama social da maior importância. Concede aos s.eus associ~
dos ajuda para custeio de tratamento de saúde; _concede_ em
préstimos com base nos juros pagos pela Caixa Econômica 
Federal, como remuneração da Caderneta de Poupança e mais 
1 %; concede financiamento para aquisição de bens duráveis, 
como automóvel, por exemplo, além de outros beneficies ãos 
seus associados. 

Trata-se, portanto, de uma institu~çãO que está cumprilldõ 
com a sua função social. O-IPC não é um privilégio dos Parla
mentares, porque os· funcionários dó Senado e da Câmara, 
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facultativamente, também podem se inscrever como associaw 
dos e usufruir desses benefíCios, de acordo com a sua contri-
buição para com o Instituto. _ -_ _ - - __ 

O que verifico, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é uma 
campanha dirigida, objetivando desmoralizar o Parlamento. 
Essa Instituição, o IPC, conforme diz o eX-Deputado Josias 
Leite, já existe há trinta anos! Ela está pagando Pe:f!são para 
mais de três mil benefíciários. E só agora está surgindo essa 
campanha, por parte de alguns_ setores inconformados com 
o funcionamento do IPC no âmbito do Corigresso Nacional. 

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

O SR. NABOR .)'UNIOR- Conçedo um aparte ao nobre 
Senador. 

O Sr. Ney Maranhão --Nobre Seriado r Nabor Júnior, 
V. Ex~ traz a esta Casa, na manhã de hoje, um assunto que 
não era necessário darmos s~tisfação .. Não era necessário. 
Lembro-me, quando V. Ex~ falou no Monsenhor Arruda Câ
mara, o lendário Padre Monsenhor Arruda Câmara, Vice-Pre
sidente da Comissão de Constituição e Justiça, uma das figuras 
lendárias que passou por este Congresso. O Congress_Q tem, 
no Senado e na Câmara, parlamentares profissionais liberais 
que passam 20, 25, 30 aiios como pol_íticos. Ainda ontem 
assisti à inauguração do prédio da CQDEV ASF, que passou 
a ter o nome do tambémJendário nordestino, o ex-Deputado 
Manoel Navais, que teve um grande número de mandatos. 
S. Ex• era médico. Por infelicidade, numa das últimas eleito
rais, o Deputado Manoel Navais perdeu a eleição. Então, 
pergunto a V. Ex•: um homem que p~sa 20, 30 anos -neste 
Parlamento, defendendo o povo brasileiro, depois de todo 
esse tempo, e não tendo nenhum meio _de sobrevivência, V. 
Ex• acha que esse homem, médico, vai voltar à Medicina? 
Não há condições. Esse homem deixou tudo para trás_, e para 
quê, Senador? Em nome do bem-estar social do povo. Tenho 
um exemplo, que foi um dos motivos principais "desse instituto 
ser criado naquela época, Senador, presidido pelo Monsenhor 
Arruda Câmara: um ex-Governador do Rio Grande do N arte, 
José Augusto, homem de grande responsabilidade, de enver
gadura moral, um exemplo de político brasileiro. Terminou 
o seu mandato,_ ele era também um profissional Uber~t- No 
final de suã- Vidã., estava morrendo de fome, Senador, no 
Rio de Janeiro, e os companheiros fazendo cota para ajudar 
na sua alimentação. Um ex-Governador! São fatos como esse, 
Senador, que me causam revolta. Contribuímos com esse insti- _ 
tuto, e é preciso completarmos oito- anos de mandato para 
termos direito a uma pensão. E aqui estãfilóSâando satisfação 
de quê?! A responsabilidade, Senador, é nossa. É como diz, 
no Nordeste, aquele adágio, talvez seja: antiparlamentar, mas 
não vou completá-lo: ''Quem muito ~e abá~a._ .. '_' E~t~_o, preci
samos nos impor e não ficar dando _satisfação de uma coisa 
a que temos direito. No Legislativo, no Senado Federal, esta
mos com os carros-oficiais arrebentados-:--- muita_ gente não 
gosta de mim porque digo as coisas que sinto _:_-·enqüarito 
os outros Poderes possuem-carros Jiovós, Opalas Diplomata 
roncando por aí. A imprensa não vê isst). Mas, qualquer coisa 
que acontece aqui no Legislativ~, qualquer coisa, a imprensa 
notiCia para tentar nos deSnioralizar. DiSso a iffiPri~úisa se 
encarrega. Portanto, quero me soli~rizar"co~ V.)?x• porq~e 
esse IPC f6i uma- das coisas mais jUstas já feitas para, pelo 
menos, minorar a situação difícil desses ex-Parl,a11.1entªrcs e 
de suas fami1ias. Sef~_ que é isso~ -nobre SeriadOi N abor Júnior. 
Te"nho quarenta anos de vida pública, perdi o meu mandato, 

fui cassado, tive os meus direitos Políticos suspensos, mas 
e~ rec~bia uma pensãozinha. Graças a Deus, tinha outro meio 
de vida, senão ia morrer de fome. Portanto, saúdo V. Ex~ 
e tenho certeza de que o Congresso todo está solidário com 
V. Ex~ e que não precisamos dar satTsfi:t.ção de uma coisa 
que é justa e da qual não podemos de maneira nenhuma 
abrir m~o. 

O SR. NABOR JÚNIOR- Senador Ney Maranhão, no 
momento em que me decidi trazer esse assunto para o debate 
aqui no Senado Federal foi na firme convicção de que nós, 
bOmens públicos, temos que prestar satisfações à soCiedade 
brasileira dos nossos atas, daquilo que praticamos, daquilo 
que o Congresso faz, apesar das injuStiças e -das incompreen
sões que muitas vezes se pratica contra o Parlamento brasi
leiro. E pOr isso que sou parlamentarista. Penso que a transpa
rência deve presidir todos os nossos atas. Não podemos omitir 
nada. No regime parlamentar isso acontece. As coisas se pas
sam· às claras, sem subterfúgios. O regime parlamentar asse
gura à imprensa e à sociedade o direito de acompanharem 
os trabalhos do Congresso com a mais absoluta transparéncia 
e fidelidade. 

Pol- essa razão, ~stou aqui de-fendefldO o IPC, para que -
exista transparência, para que aquelas pessoas, que ainda 
põem em dúvida a justeza da criação dessa instituição, tomem 
conhecimento de _como ela funciona e como é que os seus 
associados usufruem dos seus benefícios. E é bom que se 
diga que a aposentadoria de parlamentar é concedida depois 
_de 8 anos de carência, desde que ele tenha alcançado 50 anos 
de idade, e é proporcional ao tempo de contribuição. Se o 
parlamentar rião se reeleger após cumprir 8 anos de mandato 
e tiver 50 anos de idade, ele deverá receber 8/30 avos da 
pensão integral. Portanto, repito. a pensão é proporcional 
ao tempo de contribuição. 

Trouxe o assunto hoje ao plenário desta Casa - reafir
mando o que disse anteriormente'-para desfazer essas incom
preensões que existem a respeito do IPC, e no cumprimento 
de um dever de esclarecer a opinião pública de todos os atas 
praticados pelo Parlamento Brasileiro. 

O Sr. Ney Maran~ão- Peiiltite~me V. E~- um apãrte? 

O SR. NABOR JÚNIOR- Com muito prazer. 

O Sr. Ney Maranhão -Esclareço que estou de acordo 
com V. Exa Todos sabem, a imprensa falada, escrita, televi
~ada, que o IPC é_ uma coisa justa, é um direito nosso. Mas, 
o que existe, Senador, é_uma predisposição para tentar dimi
puir o Poder Legislativo. Essas peSsoas que- tentam denegrir 
esta Instituição, na verdade, estão diminuindo a democracia, 
porque este Congresso é o pulmão do povo. Nesse assunto 
-~_em alguns outros, eles. sabem que temos razão. Se formos 
dar muita satisfação, estaremos dando a entender- na minha 
concepção - que existe algo de errado. Respeito V. Ex\ 
quando dá a explicação, mostrando o Regimento do IPC. 
Mas quando o Poder tem razão, não se pode humilhar, não 
se pode ficar provando o que todos sabem ser o correto. 
Vou dar um exemplo a V. Ex~ À época da Constituinte 

contávamos com cinco minutos no horário nobre da televisão,. 
e o povo já estava acostumado a ligá-la na.quele horário. 
Aqueles cinco minutos eram sobre o nosso trabalho, aqui, 
no COngresso. O que aconteceu, Senador? Nós, que temos 
o poder, permitimos que esses cinco minutos fossem retirados 
do horário nobre. V. Ex~ está nesta tribuna se explicando, 
aposto que V. Ex~ arranja um subsidiozinho bem- pesado, 
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se a imprensa der um destaque ao assunto que está tratando. 
Mas, se fosse algo que viesse a denegrir a imagem de algum 
parlamentar, com certeza estaria nas manchetes dos jornais. 
Não digo isso, não é porque eu seja contra a im-prensa, 

pelo contrário, ela é o veículo para proteger, para mostrar 
o que está Certo e O que está errado. Mas dentro ciess_~_ bojo 
existe - V. Ex~ e todos nós sabemos : ... uma predisposição, 
mesmo sem má-fé, às vezes, de tentar desmoralizar o Poder 
Legislativo. É esse Q_ motivo da explicação que quero -dar 
a V. Ex• 

O SR. NABOR JÚNIOR - Agradeço o aparte de V. 
Ex~ e gos_taria de aduzir, ainda, Sr. Presidente, Srs. Senaõor~s. 
o fato -de que muitos ex-Parlamentares, que -dedicaram toda 
a sua existência ao exert:ícío da vida pública, como ·é o caso 
do saudoso ex-Governador do Rio Grande do Norte, José 
Augusto, que foi um dos mais brilhantes Parlamenfãres_ que 
já tiveram assento no Congres-so Nacional: e também o ex-De
putado Manoel Novaes, que tive a honra de conhecer na 
Câmara dos Deputados, já velhinho, mas ainda muito ativo, 
lúcido e empenhado na solução dos problemas do Estado 
que representava no Congresso, passaram os seus 'últimos 
dias de vida usufruindo da pensão do IPC. Manoel Novaes 
desempenhou mais de quarenta anos de mandato ele-tivo. 

Quantas viúvas, b:óje, estão-vivendo dessa pequena pen
são qUe o IPC lhes paga em decorrêitcia do direito que seus 
mariâos tinham como associa-dos do IPC? 

É por isso que na o compteendemos essa campanha cOntra 
o IPC. Todas as Empresas e Autarquias do Governo têm 
sua previdência privada. O Banco do Brasil, o Bánco Central, 
a Petrobrás, a Vale do Rio Doce, todas tém, e por que o 
COngresso não pode ter? 

Agora, no momento em que o Congresso está exposto 
a essa onda de críticas, aproveitam patã criticar o funciona~ 
mento do IPC.., . 

Por fiin, deplonüiros-que alguns Parlamentares façam co
ro com essas críticas que a imprensa tem divulgado ultima
mente, como se S. Ex~ não fossem precisar do IPC no futuro. 
Alguns congressistas, na verdade, têm outras fontes de receita: 
são empresários, altos funcionái"ios e, ao ténriiriO dos seus 
mandatos, voltam às suas atividades normais; mas muitos vi~ 
vem exclusivamente da atividade parlamentar e, no momento 
em que a perde, ficam jOgados_ à rua da amargura,- não fora 
essa pequena pensão que o IPC paga pelo tempo de contri
buição de cada um. 

De modo que eu quero, ao encerrar este pronunCiamento, 
pedir a compreensão da imprensa e da sociedade para o pro
blema que acabo de abordar relativo ao Instituto ~e Previ-
dência dos Congressistas. _ · 

Encerrando, Sr. Presidente, soliCito a V. E_x~ ___ que seja 
inserido nos Anais do Senado Federal o artigo de autoria 
do ex-Deputado Josias Leite, que expressa bem á ~eãlidade 
a respeito do funciOn-amento do IPC. _ - _ _- _ 

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

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- De acordo 
com a lista de oradores, concedo a palavra ao nobre Senador 
Ney Maranhão. 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem Ievisão do orador.) -_-Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, os_jornais de hoje estam-pam algumas manche
tes, que passarei a ler, fazendo um retrospecto e um comen-
tário a respeito das _mesmas. . 

A primeira, de o O Glubo, diz o seguirite: 

"Verba contra a seca atrasa e o Go_verno dá expli
cações. 

O Ministro da Integração Social, Senador Alexan
dre Costa, reuniu Ontem os GoVernadores do Nq_rdeste 
para contornar o problema político criado pela demora 

__ P.o Governo e!fl editar medida provisória que destinará 
180 milhões de dólares, cerca de 4.8 trilhões, pirã Cõ-iri-
b.._ter a seca, . 

O PreSidente Itamar Franco anunciara a liberação 
de recursos 1 a semana passada, mas o teXtO da_ medida 
provisória só começou a ser elaborado _uo _encontro 
de ontem, no MinistériO dó Interior Regional. 

O GOvernó-CariCelou a reunião da SUDENE que 
deveria acontecer na manhã de hoje. em Recife, após 
ser informado que os Governadores protestariam con
tra a morosidade do Palácio do Planalto. 

Na reunião de ontem, que começou às 15 horas 
e até às 20 horas não havia terminada, ficou acertado 
que os Estados darão uma contrapartida de 17% de 
recursos que receberam do Gov-erilo para prOgramas 
de combate ao efeito da seca. 

O Estado de S. Paulo: 
"PrefeitOs de Pernambuco são acusados de reter 

feijão para vítiili.as da seCa." 
O Presid~nte da Empresa Brasileira de Extensão 

Rural (EMA TER) de Pernambuco, Sr. Aloísio Ferraz, 
pediu ontem à Procuradoria do Estado de Pernambuco 
para entrar na Justiça contra os Prefeitos de Santa Cruz 
do Capibaribe e Orobó, no sertão, com um mandado 
de busca e apreensão de 50 toneladas de feijão para 
distribuição ã 5 ffiil e 400 farrillias flageladas da seca. 
Ele acusa os prefeitos de apropriação indébita de mer
cadoria. Segundo Ferraz, a Secretaria Estadual da 
Agricultura é o órgão designado para fazer a distri
buiçãO dO -rerjão doado pelo MinistériO da Ação Sqcial. 
Para ele. os Prefeitos Raírriundo Afagão, -de Sarita Cruz 
do Capibaribe e Manoel Santos, de Orobó, estão que
rendo fazer clientelismo e tirar vantagem eleitoral ao 
assumirem essa tarefa. H 

_Sr. Presidente, anteontem fiz um pronunciamento aler~ 
tando contra essa situaçãO que o Nordeste está vivendo com 
respeito à seca e à fome inclemente, Citei o caso ocorrido 
pela primeira vez na história da SJJ.dene: os sertanejos, deses· 
perados, comandados_ por vários prefeitos, líderes sindicais 
e deputados, invadiram esse órgão, fazendo refém o seu Supe
rintendente. Essa representa uma atit.ude de desespero por
que, quando o sertanejo chega a esse ponto, nós, do Nordeste, 
sabemos que a situação está insustentável. 

Alertei o Presidente da República, mostrando o cuidado 
que devemos ter com essa distribuição de alimentos. Sua Exce
lência é_ uma pessoa de grande sensibilidade política e social. 
Assim também é o Presidente da Conab, uma pessoa compe
tente, séria e que quer colocar nos eíXos aqUele órgão de 
grande importância para o abastecimento do País. 

Temos um exemplo: no Governo passado, o projeto, 
se não me engano, Minha Gente, distribuiu mais de um milhão 
de cestas de alimentos aos sei"ianejos: Todo esse trabalho 
foi feüo com a sUperVisão das Força-s Armadas, do Exército, 
inclusive tenho documentos em meu poder. Coincidentemente 
- justiça se- faça - essa pessoa da área da CONAB que 
comandou esse trabalho no Nordeste, Dr. Hugo Vasconcelos, 
recebeu dos comandantes- daquela área os m~iores elogios, 
pOrQUe todo o apoio logístico; a-distribuição desses gêneros 
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foi feita- pelaS Forças Armadas. AierÍei que poderiã haver 
problemas como esses que estamos vendo hoj~:_políticos apro
veitarem-se da miséil.a do POvo, de- uma situação de calami
dade, para tirarem proveito políticO. Isso é um absurdo. Para 
mudar esse quadro, contamos com, não só o MiniStério da 
Previdência Social, mas támbém co.r:n_o ~igistério da Ação 
Social, comandado pelo Ministro JutihY lUiiiOr. Aliás, justiça 
seja feita, não_ é -por estar aqui presente o -seU Pai, Senador 
Jutahy Magalhães, _que_ digo que oS~: _MiríiSftõ é um homem 
que tem feito um trabalho sério e que tem preocupado muita 
gente que não aceit~ o seu ponto de vista._ A respeito dessa 
denúncia, tenho a ceiteza de que o Ministro }á deve tú tomado 
as_ providências necessárias porque S." Êx~ liãO admitirá a utili
zação do seu Ministério, tamPouco o Presidente lt3.mar, para 
que ninguém tire próVCno d~· !niSéria-ao ptiVo Com firl-s polí-
ticos. - -

Quanto a essa verba--de -US$180 _nllUiõies, _o __ Líder do 
PMDB já teve ocasião de falar da tribúna:_-sOhrc essa medida 
provisória~ que deve ser aprovada 6 mais rapidamente pos
sível. 

De uma vez por todas, nós, políticos do NOrdeSte, temos 
que, acima dos interesses_ partidários e particulares, ver o 
interesse do povo sofrido de nossa terra. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Senador Ney Maranhão, per-
mite-me V. Er um aparte? -

O SR. NEY MARANHÃO -Com muito prazer, nobre 
Senador Jutahy Magalhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Senador Ney Maranhão, per
mita-me aparteá-lo para fazer referê!J.cia a e~se seguimento 
do seu pronunciamento a respeitO do Ministério do Bem-Estar 
Social. Tenho ficado calado aqui, V. Ex' me conhece, e talvez 
por isso estranhe o fato de eu nunca ter falado_ sobre esse 
assunto no Senado. Mas há u-m compromisso de tentar evitar 
fazer referências a ess~ fato·s, da miiih3.~~!te pelo fato de 
ser pai do Ministro. Agradeço a manifestaÇão de V. Ex• e 
posso dizer apenas que o Mfnistro_ vãi entrar com um processo 
contra o Governador Antônio Carlos Magalhães, porque S. 
Ex~ fala na falsificação tle uma assinatura, de um cOnvênio, 
e é uma coisa que não poderia acontecer, porque simplesmente 
não houve assinatura. O representante do órgão e-stadual sim
plesmente não apareceu e não o assihõll. O âocuiriirit6' está 
no cartório para quem-quiser ver - e a jUstiça vai ver -
e, por essa razão, dou apenas essa "informação- paiá os Srs. 
Senadores. Quer dizer, falsifícação de assiJ!.~tura não há por
que não há assinatura. O que não existe não pode ser falsifi
cado. Veja V. Ex~ até que ponto che"gam as mentiras, as 
aleivosias lançadas pelo Sr. Go\'ernador de Estado. Nós, 
da Bahia, já estamos acostumados a enfrentá-las e vamos 
fazê-lo em qualquer campo·: Um dia, se Deus quiser, podÚei 
fazer um pronunciamento sobre esse assunto, porqUe Já passei 
o mais as preocupações de fazer restrições mentais_ Quando 
for liberado do meu compromisso, falarei. QUando eu falar, 
V. Ex• pode imaginar o que é que vai-sair. -- --

0 SR. NEY MARANHÃO ~Agradeço o àpárie" de V_ 
Ex~. o seu esclarecimento. Todos sabemos, todos_conhecemos_ 
a posição de V. Ex\ Senador Jutahy M~alhães, pela correção, 
pelo respeito e pela ~~nstan~e luta nesta Cas:;t pelos princípios 
de direito da moralidade administrativa. V. Ex! é um do~ 
exemplos marcantes desse trabalho como Legislador e. princi
palmente, como defensor dos altos iriteresSeS -de- sua terra. 
Agradeço a V_ Ex' 

Continuando, Sr. Presidente, o Ministro do Desenvol
virilento Regional, Alexandr"i! Cõsút;---é u:rha das figura~::-"mar~
cantes desta Casa e S. Ex\ IJlais do que ninguém, conhece 
os problemas do Nordeste. E um homem que só aqui, no 
Senado, vai completar vinte e quatro anos de mandato, fora 
aqueles, em- outros se tores, que S._ Ex~ representou na vida 
pública, principalmente no seu Estado. Aliado a um rapaz 
jovem, mas que tem uma experiência administrativa também 
muito grande, pois foi Deputado Federal e Prefeito de uma 
das cidades mais importantes do Nordeste, Campina G.i"ande, 
todos estão unidos e irmanados, para que essa fome que grassa 
naquela região do País tenha um_a soluç_ãQ_ rápida. Estamos 
Véndo, Sr. Priesidente, Srs. Senadores, até a cidade do Recife 
ameaçada por falta de água. Em RecifeLCoisaque, na minha 
vidã, nunca ouvi falar! Recife está sujeita a um racionamento 
muito severo, caso não chova. Isso é inacreditável! A situação 
é grave! 

Estiveram aqui em Brasília o Governador de Recife e 
outros Go_vernadores do Nordeste,_ participando dessas fre
qüentes reuniões com o Ministro Alexandre Costa, o Superin
tendente da Sudene e o S.enhor Presidente da República, e 
espero que a verba solicitada seja liberada rapidamente; não 
podemos esperar mais, porque o caos já está à vista. Tive 
oportunidade de alertar o País e as autoridades competentes, 
não apenas da Região Nordeste, mas de outros setores da_ 
vida pública brasileira, na área do empresariado nacional, 
como também daqueles que recebem salário. 

Assim sendo, Sr. Presidente, faço um veemente apelo 
para que o Presidente da República reme~a, com_ a máxima 
urgência, essa medida provisória de 180 bilhôes de d~_l~res 
ao Congresso Nacional, para -que seja v_otada áq)idªm~nte, 
a fim de que esse dinheiro seja-reVertido para aquela Região, 
que e_stá sofrendo, na sua própria carne, as intempéries; e 
o aumento da fome e da miséria. 

Era o que tinha a dize-r, Sr_. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ,.- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Amir Land_o. _(Pausa.) 

S. EX" não se encontra em plenário. _ _ __ 
Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos Patrocínio. 

O SR. CARLOS PATROCINIO (PFL- TO. PronunCia 
-o seguinte discurso. Sem revisão do Orador.) -Sr. Presidente, 
Sf'o' Senadora, Srs. Senadores, tenho a satisfação de extúnar, 
nesta tribuna do Senado, o meu contentamento com- a· bom 
desempenho do Ministério da Previdência Social, __ que- v~m 
sendo conduzido com competência e patdotlsirio pelo emi
nente Deputado Antônio Britto. 

Não faz tempo, a administração da previdência pública, 
no País, estava entregl!e à desídia e à corrupção. Os segurados, 
em especial os aposentados, vinham passando por toda sorte 
de vexames, e o desrespeito sistemático ·aos seuS direitos gero~ 
uma situação de desamparo e angústia generalizada. _ 

Felizmente, a Previdência Social foi recoloc3da nos-trilhos 
pelo Deputado Reinhold Stephanes. Profundo conhecedor 
da matéria e aQministraçlor público experiente e honrado, 
o Dr. Reinhold iniciou:, com êxito; o soügU.imento da Previ~ 
dêpcia. Lançou_as bases da recuperação da arrecadação, moti
vando e estimulando os fiscais de contribuições, no combate 
à sonegação. Empreendeu a revisão -dos benefícios conce
didos, muitoS deles de forma fraudulenta, propiciando, assim, 
a eliminação de despesas indevidas. 

O atual Ministro da PreVidêriCía teffi-d3d0-Corlti0Uidade 
ao bom trabalho do seu antecessor. Destaco, entre outros. 
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a obstinação com que o Ministro V_Eún renegociando a dí~ida 
dos setQres público e privado com o INSS. E, em· que pese 
os graves defeitos eStruturais apresentados pelo sistema oficial 
de previdência social em nosso País, podemos, desde já, colher 
os primeiros Iru10S-da atual gestão, pois o principal problema, 
o gerencial, apresenta boas perspectivas. 

Gostaria, entretanto, de abordar um problema persis
tente, em nome de centenas de segurados e cidadãos idosos 
do meu Estado, o Estado do TocantinS, qúei, ã tnaneita sirrtples 
dos caroponeses, solicitam-a "ajuda do Senador, que-é a nosSa 
maior autoridade em Brasília ... 

Trata-se, Sr. PreSideilte e Srs. senador~s-~· a-a demora qUe 
tem prejudicado as mulheres e homens dO- cãmpo, em três 
situações. A prime"irà·é a·rn:otoSI.dade na revisão das aposeli.ta~ 
darias~ DiSponho de uma lista de mais de cem cidadãos do 
distante município de Lizarda, que já comparecerãm·ao posto 
da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para se reca~ 
dastrar, nos meses de julho, agosto, setembro e outubro do 
ano passado, mas que até hoje, decorridos cinco, seis, sete 
e até oito meses, nãó voltaram a receber os proventos da 
aposentadoria. ·-· 

A segunda situação é ã de outroS tant~s ~a~~idat2s. -~ 
aposentadoria rural que, após a entrega dos comprovantes 
e documentos exigidos em lei, aguardam, há meses, a conces-
são do .b~nefícjo. ·- -

A terceira situaçâo é pecUliar aos municípios mais pobres_ 
do meu Estado - e. creio. que de vários outrOs Estados _ _9a 
Federação - que não dispõem de uma agência bancária se
quer que possa fazer o pagamento do benefício_--ª_0 segurado 
em sitUação regular. Muitos camponeses que dependem da 
modesta aposentadoria para sobreviver têm que- se- deslocar 
cem, duzentos e até mais quilómetros até a agência bancária 
mais próxima, a fim âe receber a quantia de um salário".Iriíni.:::· 
mo, posta à sua disposição, mensalmente, pelo INSS. No 
intuito de economizar o _c:linhei_ro gasto em passagens de ida 
e volta e outras despesas inerentes ao deslocamento, que pode 
durar até dois dias ou mais, alguns segurados deixam "Juntar" 
dois ou três meses para receber o dinheiro. Procedendo ~ssim, 
eles acreditam estar economizando o din_l_leiro das despesas 
com a viagem, mas na verdade trata~se de uma pífi3 eCoilomiã, -
urna vez que a inflação niédia de 25% ao __ ril~Cébirõi ·s-eus_ 
escassos proventos._ E o pior € que, muitas ve-zeS-, -deCOrrido 
o prazo regulamentar sem a percepção do rendimento pelo 
aposentado, este passa a ter o recebimento $uspenso, ·até ter 
sua reinscrição no sistema, o que pode demorar, como vimos, 
três, g uatro ou mais meses. . . . _ _ __ 

E verdade que soluções criativas têrit sidO 3.âóf3:das, gra~ 
ças à iriiciatlVa de líderes dedicados à comu11:idade, corno o 
prefeito de Lizarda, que, a cada mês, promove a ida ao seu 
Município de um funcionário-pagador da agência do Banco 
do Brasil de Miracema do _Tpcantins, que fica-·a-230 km de 
distância. - · ·-- -

Louvável também foi a_ iniCiativa âó-INSS, ao Celebrar 
convênio com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. 
Agora esta empresa pública presta o relevante serviço de aten
dimento ao segurado,_ fazendo as veze.s daquela Autarquia 
na grande maioria dos pequenos municípios -orãSTiéifos.- -

Lanço aqui ã. minha sugestão, no sentido de que o INSS 
autorize os Correios a éfetuarern o pagamento dos benefícios 
naqueles municípioS oou localidades que não disponham de 
agência bancária.- Aí, sim, o nosso aposentaâo poderá ficar 
mais descansado, até por -que, nesta hipótese, não terá que 

viajar ou enfrentar longas filas em bancos para auferir a renda 
que lhe é devida, 

Concluo, pois, meu pronunciamento, com um apelo ao 
Sr. Ministro da Previdência Social, aos Srs. Presidentes do 
INSS, da Dataprev e da ECT, e também a todo o corpo 
funcional dos citados órgãos públicos, para que aprimorem 
e agilizem os trâmites burocráticos, encurtando o lapso de 
tempo entre a solicitação e o pagamento dos benefícios previ
denciários ·ao nõsso SOfrido homem do campo, que dedicou 
a Vida ao árduo cultivo da terra. 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. 

. O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra à nobre Senadora Júnia Marise. -

A SRA. JÚNIA MARISE (PRN - MG. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do oradora.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, gostaria de fazer uma breve explanação sobre 
dois -aSSuntos. 

" Na_ se-ssão de ontem. ocupamos a tribuna do Senado para 
faZer uma deriúriciá: Sobre o que está ocorrendo no País, com 
relaÇão aos reajust_es nas prateleiras dos grandes supermer
cados. 

Volto a insistir ilesta minha preocupação a respeito desse 
fatO, que estã cauSando, sem dúvida alguma, sqb v4rios aspec
tos·, dois problemas cruciantes para o País: para o GOVerno; 

·que--ê-stá de mãos· atadas e não sáõe ·como agir_, e_ para o 
consUmidor, que está pagando, hoje, a sua cesta básica com 
51% cJe <J-umento em apenas quatro semanas. 

FOi esse, Si" :·Presidente; um dos assuntos que me levaram 
a conversar com o Ministro Eliseu Resende e de que dou 
ciência, neste plenário, na s-essao-ae-noje. 

Enfoco exatamente a _questão abordada pela divulgação 
do jornal O Globo: os reajustes efetuados nos supermercados 
de- tOdo o País. . - -

Insisto: está ocorrendO uma fraude, iHTúi viOlênCia~ e urna 
ilegalidade contra a poPulação br-asileira. E cabe ao Governo 
enContrai" mecanismos para estancar os aumentos avassala
dores que estão sendo realizados no Brasil, para que a situação 
lamentável em que se encOntra a população brasileira, com 
todos os problemas sociais exiStentes, lião resulte em uma 
coriVUlsão social. -

· -Um outro assu_nto me traz à tribuna, Sr. PreSidente~ 

O Sr. Carlos Patrocínio- Permite~me V. Ex~ um aparte, 
nobre Senadora Júnia Marise? 

A SRA. JÚNIA MARISE - Pois não, nobre Senador 
Carlos Patrocínio. 

O Sr. Carlos Patrocínio -Gostaria de me congratular 
coto V. Ex~ pela matéria de fundamental importância que 
traz a esta tribuna, na manhã de hoje. Ouvimos a todo o 
momento o Sr. Ministro Eliseu Resende dizer que não interfe~ 
rirá na economia, não congelará ou vigiará preços;· apena-S ' 
fará algumas observações. Somos favoráveis à economia de 
mercado, mas não ao abuso. Estão abusando da paciência 
do povo brasileiro. Desafio qualquer membro deste Parla
mento a me dizer o preço de hoje de qualquer mercadoria! 
DiãS: ati"ás pedi a um funcioilário que Comprasse ürti ·pneu 
para mim. Levando em consideração a inflação, dei-lhe Cr$ 
2 milhões, achando que estava dando dinheiro d_ernais. O 
pneu custava mã.iS de-Ci$ 4 milhões de cruzeiros! O reajuste 
dos preços está ocorrendo semanalmente, diaria~e_nte! O Go
verno tem que tomar uma providência. Fxistem vários-6rgãõs -
da Administração Federal encarregados da economia popular,_ 
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mas não vemos ninguém tomar providências para arrefecer 
os preços das mercadorias. As rem(3_rcações que estão senc;Io 
realizadas são criminosas, Sr' Senadora. Oüand_o há uma estiM 
mativa de 20% de reposiçãO- salarial, já há, automaticamente, 
a remarcação em 50, 60, 70%. Isso, parece~riie, s6 ínteressa 
a um grupo muito pequeno da sociedade brasileira, aos comer
ciantes gulosos, aos empresários avarentOs. -Esses fazem o 
que querem, porque, na realidade, no Brasil, não se toma 
nenhuma providência nesse sentido. A ilustre_Senadora Júnia 
Marise traz esse assunto numa hora muito_ oportuna. E nós 
devemos continuar a ·procutãt-mecanismos de combate aos 
abusos e a alertar _o Governo Federal para que isso acabe 
de uma vez por todas neste País. Inflação é urna coisa, outra 
é o abuso que está acontecendo. É um crime que está se 

perpetrando contra a população brasileira~_ Muito obrigado 
Senadora. 

A SRA. JÚNIA MARISE - Senador carlod>ãirocínio, 
incorporamos a este nosso_ pronunciamento- o aparte de V. 
Ex•, que demonstra sua sensibilidade e preocupação, preocu.:. 
pação esta que todos os Srs. Senadores compartilham em 
manifestações diárias nesta Casa envolvendo os reclamos 
de toda a sociedade brasileira. 

As autoridades não podem assistir omissas ao que está 
ocorrendo de Norte a Sul, de Leste a Oeste neste P_afs de 
braços cruzados. É preciso olhar de frente para essas questões. 

Pretendo trazer para· o debat~ do Senado na próxima 
semana uma matéria_: que me deixou extremamente_ chocada 
--que li no jornal sob a seguinte manchete:_ "A Cada -17 
Minutos é Descoberto um Novo Caso de Lepra no País". 
Isso é muito grave, Sr. Presidente. · -

Vou me permitir ria próxima semana abófdar esse assun
to~ para alertar o MinistériO da Saúde para essa questão. 

O outro assunto que abordo hoje refeí-e-se ao retrato 
que os dados do IBGE traçam do Brasil. 

Se é verdade que os números não mentem, õ retrato 
que _os dados do IBGE traçam do Brasil é alarmante: 32 
milhões de crianças e adolescentes vivem em famílias cuja 
renda mensal não chega a meio salário mínimo por pessoa. 
O contingente de miseráveis corresponde a 53% dos 60 __ mi
lhões com idade entre O e 17 anos. Mais da metade da popu
lação com menos de 17 anos vivem em lares sem saneamento 
básico. -

A desnutrição e doenças de prevenção perfeitamente viá
vel já chegou a matar 250 mil crianças por semana. Tragédia 
semelhante é desconhecida pela História: ne"nhuma inunda
ção, terremoto ou guerra alcançaram jamais esse patamar. 

A realidade social brasileira não pára por'ãí~ Há 18 milhões 
de rapazes e moças com· mais de 15 anos que não sabem ler 
nem escrever. Cerca de 70% dos adolescentes não conseguem 
concluir o primeiro grau. No Nordeste, só__ IS% chegam ao 
final do primeiro ciclo de escolaridade; no Sudeste, 32.7%_., 
Metade dos jovens de 15 a 17 anos está fora da escola. 

A educação ent nosso País reproduz e perpetua a pobreza: 
97% das crianças com 7 a 14 anos pertencentes a famílias
com renda per capita mensal superior a dois salários mfnimos 
freqüentam a escola, mas só 74.5% das mais pobres na mesma 
faixa etáiia vao -às-aulas, e estas respondem pela elevada taxa 
de repetência escolar. 

A escolaridade adequada constitui a única Chiince de o 
pobre mudar a sua condição social. O papel da escola como 
agente socializador é vital e insubstituível. 

Os números divulgados pelo IBGE dão conta de outra 
realidade dramática. Apesar de nossa Constituição prOibfr-

o trabalho de menores de 14 anos, salvo na condição de apren
diz, 7 milhões e meio de crianças e adolescentes com menos 
de 17 anos, se_ndo _3 milhões na fai,xa -dos_ 10 aos 14 _anos, 
têm que trabalhar para sobreviver. 

A legião de pequenos trabalhadores -pasmem, senhores 
-já representa 11.6% da população economicamente ativa do 
País. -

Nessa radiografia da tragédia infaritil brasileira, choca 
a notícia recentemente publicada de que meninos e meninas 
de 4 anos são bóias-frias. A fome e o desemprego estão forçan
do essas crianças a trabalhar mais de 10 horas por dia na 
colheita do algodão de Querência do Nordeste e na cidade 
de Santa Cruz de Monte Castelo do Estado do Paraná. 

Os "órfãos da colheita". como são conhecidos, trabalham 
sem seguro· ou garantias trabalhistas, viajam pendurados nas 
carrocerias abertas dos caminhões em troca de 20 mil cruzeiros 
diários, de cujo total são descontados 10% para o interme
diário que os contrata. 

Não menos preocupante nesse retrato que nos enVer
gonha e constrange é a escalada de violência contra menores. 
Os maus-tratos a crianças são testemunhos da violência contra 
menores .. Os maus tratos a crianças são o testemunho do 
cotidiano de h.orror e medo. NegligênCia; espancamenfo e 
abusos sexuais aliam-se ao abandono material. 

Dezenas de denúncias chegam todos os dias ao SOS 
Criança, da ABRAPIA - Associação Brasileira Multipro· 
fissional de Proteção à Criança e ao Adolescente: marcas 
de queimadura de cigarro nos braços e pernas; feridas pelo 
corpo por falta de cuidados higiénicos~- acidentes - frutos 
da negligéncia. 
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inexiStência de forma prática e objetiva de um projeto político 
capaz de incorporar o enfrentamento do problema sodal do 
País. 

Por certo, não -é a falta de leis. "A legislação bras_ileira 
é a melhor do mundo na proteção à criança", afirma o Diretor 
do UNICEF- Fundo das Nações Unidas para a Infância. 

Se o Estatuto da Criança e do Adolescente, em vigor 
desde_ 12 de outubro de 1990, fosse aplicado de fato, não 
existiria e·ssa chaga social humilhantemente exposta em toda 
a sua crueza. 

Relembremos alguns artigos, apenas para ilustrar o pro
fundo abismo existente entre- a teoria e a realidade. 

O art. 4~ determina: 

"É dever da família, da comunidade, da sociedade 
em geral e do poder público assegurar, com absoluta 
prioridade, a efetivação- dos direitos refe-rentes à vida~ 
à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao 
lazer, à profissionalização, à cultura; à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comu~ 
nitária". 

O artigo seguinte estatui: 
"Art. 5o- Nenhuma criança ou-adolescente será 

.objeto de qualquer forma de negligêncht, discriniiria
ção, exploração, violência, crueldade e opressão, p"uni
do na forma da lei qualquer atentado, por ação ou 
omissão, aos seus direitos fundamentais". 

O art. 54 reza: 
"É dever do Estado assegurar à crianÇa ·e ao ado

lescente ensino fundamental e gratuito". 
O art. 34 afirma: 
"O Poder Público estíini.tlará, através de assi~tên~ 

cia jurídica~ "iricentivós fiscais e suQ_sídios, 9 acolhimen
to, sob a forma de guarda, de criança ou adolescente 
órfão ou abandonado". · 

O Estatuto é letra morta. Garante dire_itos que não são 
cumpridos nem pelo Estado, nem pela família, nem pela socie
dade. 

A omissão do Estado e da sociedade em cumprir a lei 
contribui para preservar formas arcaicas que retardam o de
senvolvimento e a modernização do País. C:om a privação 
do direito à educação e de qualquer infância digna desse nome, 
sacrifica~Se, por um lado, a qualifiC-ação da força de trabalho; 
retarda-se a modernização da economia, pois a- disponibilidade 
de mão-de-obra aviltada inibe invers_ões em novos equipa-
mentos. - _ _ _ _ . - -

É, pois, de interesse de todos que sonham poder viver 
num país economicamente maiS desenvolvido e soci~dment~ 
maiS justo, encontrar saída para a questão da miséria, do 
abandono da infância e das famílias. Impõe-se rever os meca
nismos económicos que favorecem à. ·uns pouCos em detri
mento de muitos. Indispensável tomar decisões políticas cora
josas em benefício da população rural. Urgente manter ou 
resgatar o vínculo familiar. · 

Resgatar o conceito do_ direito da criança é tarefa impor
tante que o Governo não pode se omitir. 

Com essa radiografia, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
exposta todos os dias pelos meios de comunicação do País, 
desejamos questionar e cobrar do_ Governo Itamar_ Franco 
medidas e projetas que possam dar início ao resgate da dívida 
social brasileira. O Presidente da República tem, na verdade, 
mostrado suas preocupações diante do caos sociaL 

O Brasil tem pressa. O povo também tem pressa. A imen
sa maioria da população marginalizada não pode esperar mais. 

A fome e o dêsemprego são fatores de convulsão social. Pro
longar esse quadro de disparidades significa a omissão a que 
o Governo não pode se permitir. 

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

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Valmir Campelo_. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB- DF. Pronuncia 
o seguinte discürso.)- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, 
a crise económica brasileira tem sido capaz de gerar várias 
SeCJüelas, todas prOblemátiCas e Com traÇOS-agudos- d6 defi
clencia, tais cOmo, a inflação, o desemprego, o baixo nível 
de produção, a estagnação, a sonegação fiscal, o crescimento 
da economia informaL Quanto mais prolonga-se a crise, mais 
grave tornam-se os problemas e os sacrifícios impostos pelas 
suas conseqüências. 

Interessa-me, neste pronunciamento, considerar alguns 
aspectos da economia informal e da microempresa. Se, por 
um.l~do, é preocupante o c·rescimento çla chamada economia 
clandestina, por outro, não são só malefícios que a car-acte
rizam. Para o Estado, representa uma grande evasão de receita 
tributária, tão giande que, segundo dados do IBGE, no perío
do 89/90, 22% da população economicamente ativa nela atua
vam. Isso representa um contingente nada desprezível de cerca 
c;Je 13,6_ milhões de pessoas. Em tennos de cifras, ás dados 
Iião· $ãO precisOs, más, segundo a Professora Maria Cristina 
Catiamelli, da Faculdade de Economia e Administração da 
USP 1 a evasão fiscal corresponde a algo entre 30 e 40% de 
tóda a receita tributária. 

Para as pessoas diretamente envolvidas nessa atividade, 
os prejuízos são de ordem trabalhista e previdenciária, pois 
não lhes são deferidos os direitos trabalhistas nem lhes são 
assegurados os benefícios da previdência social. 

~ntretanto, poderemos nós, Sr. _presidente. Srs. S_e_nado
res, imaginar a amplitude da convulsão social que ocorria, 
se, num passe de mágica, se conseguisse acabar com essa 
clandestinidade? Mesmo que houvesse uma força capaz de 
realizar essa proeza, não seria prudente que o fizesse, de 
vez que, no dizer de Sérgio Amad Costa, Professor da Funda
ção Getúlio Vargas de São Paulo, a economia informal "amor
tiza as tensões sociais e diminui os efeitos ne.fasfas trazidos 
pelo desemprego formal". Ou, como enfatiza o Professor Ney 
Prado, também da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, 
"a economia_ infprmal é, ba~icamente, uma resposta que a 
sociedade desenvolve espontaneamente para· sobreviver". 

Se formo~ a_na~isar mais de_tidamente as. razões que fazem 
com que as pessoas prefiram agir à riia"rg~m da lei, correndo 
riscos, veremos que, na origem de tudo, está o excesso de 
regulamentos e de exigências burocráticas criadas pelo Estado. 
Calqda-se que, para uma microernpresa funcionar, sejam ne
cessários cerca de 100 ataS burocráticos diferentes, sem falar 
dos valores que devem ser despendidos a título de taxas e 
outros emolumentos e de tributos. 

Na clandestinidade, a pessoa não necessita de nada disso, 
e, quando vê que o valor dos impostos e das obrigações sociais 
pode se transformar em melhores lucros para o seu empreen
dimento, não tem dúvida em arriscar-se. 

Não seria, então, o caso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
de o Estado reduzir esses entraves ao mínimo necessário, 
para que as pessoas se convencessem que trabalhar dentro 
da lei é melhor e menos arriscado? 
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Julgo ser plenamente justificável e viável que, para micro 
e pequenas empresas, os tributos sejam mais_ reduzidos, e 
simplificada a sistemática de sua criação, estabelecendo-se, 
em contrapartida, mais severas penalidades para aqueles que 
atuarem na irregularidade. Não tenho dúvida de que tais medi
das se reverterão em benefíciO para a própria população, para 
os empresários envolvidos e para o Estado, que, fatalmente, 
arrecadará mais. - -

A esse propósito, trago-lhes ao conhecimento, Srs. Sena
dores, o exemplo dessa realidade no Distrito Fede-ral: em 
janeiro último, o Governador Joaquim Roriz sancionou proje
tas destinados a incrementar a econo-mia do Distrito Federal, 
dentre os quais se destaca a flexibilização do zoneamento 
urbano, que permitirá que milhares de rnicroempresas, chama
das "de fundo de quintal", possam se regularizar. Estima-se 
que cerca de quinze mil empresas, espalhadas principalmente 
pelas cidades satt:lites, possam agora existir legalmente. Todos 
os administradores regionais se mãriifestararn entusiasmados 
com essa decisão, por significar boas perspectivas de progresso 
e desenvolvimento para as cidades que administrani. Em So
bradinho, por exemplo, essa medida proporcionará o desen
volvimento de iniciativa já amadurecida .:ie _criação de Pólo 
de Confecções de Roupas Íntimas, reunindo 110 microem
presas que funcionam em residências. 

Mas, as medidas destinad3.s a incentivar a microempr~a 
no Distrito Federal não param aí, Sr. Presidente, Srs. Sena
dores. 

Estou informado_ que, no final-deste mês de março ou 
no mais tardar no início de abril, o Governador Joaquim 
Roriz pretende sancionar uma lei recentemente aprovada na 
Cârilata LegiSlativ-a,- CStãbelecendo tratamento simplificado 
e favorecendo a microcmpresa nos campas tributário e Credi
tício. Trata-se de um novo estatuto da microemptesa; que 
virá acompanhado da regulamentação do Fundo de Desenvol
vimento Económico dõ Dístrito Federal, através do qual o 
governo pretende destinar cerca de 4 milhões de dólares para 
o incremento da microempresa. - ---

São medidas efetivas, como essas, que certamente ajuda
rão-a-reverter o quadro económico recessivo qUe vem peD3li
zando tanto o trabalhador, quanto o próprio governo. - -

Estou plenamente convencido de que esses passos simple~ 
e iniciais, adotados pelo Governo do Distrito Federal, são 
exemplos daquilo que poderá ser feito em escala nacional. 
O que é imprescindível é que o Governo Federal se conscien
tíze de que esta é a vez e o momeriio da pequena e da mícroem
presa, e que, acima de tudo, faça a sua parte na empreitada 
urgente de tornar formal aquilo que é informal, de tornar 
legal aquilo que é clandestino._ Todos precisamos estar con__ven
cidos de que, ao invés -de conter o ímpeto de quem quer 
trabalhar, precisamos criar condições para que o seu trabalho 
seja mais produtivo, pois é do trabalho que vem toda riqueza. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente._ 

O SR. PRESIDENTE (Cfiagas Rodrigues)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL- SE.) Pronuncia: 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr\"1 e Srs. Senadores, 
uso a Tribuna, nesta oportunidade, para fazer um pequeno 
registro sobre um assunto de inter~~e da classe méd.ica da_ 
Bahia e da saúde pública de nosso País, de um modo geral. 

Trata-se de Úm evento relevante ocorrido em Salvador 
com a realização de uma conferéncia proferida pelo Dr. Jorge 
Pilheu, Professor de Pneumologia da Faculdade de Medicina 
de Buenos Aires e Vice-Presidente da Liga Argentina contra 
a Tuberculose, na sessão solene comemorativa dos 56 anos 
de fundação do Instituto Brasileiro para Investigação do To
rax, transcorridos no dia 17 do corrente. 

-A tuberculose, doença considerada erradicada dos países 
mais desenvolvidos, voltou, noc; últimos cinco anos, a preo
cupar as autoridades sanitárias. Segundo o conferencista isto 
se deve.,_principalmente, à migração de populações pobres 
para regiões mais desenvolvidas. aliada à falta de medidas 
preventivas. 

Na ocasião em que lançou o seu alerta para os cuidados 
básicos que os centros mais desenvolvidos devem ter no trato 
do problema, principalmenfe devido_a estas rii.igrações popula
cionais Oriundas de regiões pouco saneadas, o ilustre confe
rencista elogiou o trabalho desenvolvido pelo IBIT que hoje 
fa~_ parte da Fundação Professor José Silveira, que Corripreen
de, também, o Hospital Santo Amaro e o Centro de Saúde 
Ocupacional, atuando na Bahia no combate à tuberculose, 
doença que ainda tem causado entre nós muitos óbitos. 

O Professor José Silveira, rcnomado médico tisiologista, 
mesmo com idade já bastante avançada, ainda trabalha com 
muito entusiasmo e- disposição, tendo, inclusive, presidido 
a solenidade comemorativa dos 56 anos do referido Instituto 
que foi fundado por ele próprio, motivado por sua luta as 
doenças do Tórax. É um dos grandes aliados da campanha 
nacional contra o tabagismo, sendo ele, praticamente, o fundaM 
dor, no Brasil, desta cruzada contra o fumo, à qual se ligou 
pela consciência consolidada contra o fumo ao l_ongo de sua 
vasta experiência profissional como tisiologiS:ta e muitos anos 
de estudo sobre as do_enças toráxicas, principalmente do pul
mão. 

Nesta oportunidade, Sr. Presidente, quero, desta Tribu
na, enviar ao Professor José Silveira e ao pessoal do IBIT, 
seus dirigentes e funcionários, os meus cumprimentos pelo 
tra,nscurso dçsta significativa efemédd~_reladonada com o 
Instituto e com a saúde pública em nosso País. 

Finaliz3itdo, peço a transcrição com o meu pronuncia
mertú)';-da notícia publicada em A Tarde, edição de 18 de 
março corrente, intitulada "Confeféricia maiC:a: OS 56 arios 
de criação do IBIT." 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO: 

A Tarde 
Salvador, Bahia- Quinta'feira !8-3-1993 

CONFERÊNCIA MARCA OS 56_ 
ANOS DE CRIAÇÃO DO IBIT 

Nos últimos cinco anos, países pobres e ricos passaram 
a registrar mais e mais casos de tuberculose, uma doença 
que muitos governos consideravam erradicada. O surgimer1_to_ 
da AIDS e a intensificiÇão da migração de populações pobres 
para países desenvolvidos, aliados à falta de uma política mais 
incisiva de combate à doença, são as principais ·causas desse 
fenômeno apontadas pelo professor de Pneumologia da Facul
dade de Medicina de Buenos Aires e vice-presidente da Liga 
Argentina contra a Tuberculose, Jorge Pilheu, autor de confe
rência proferida na sessão solene de comemoração dos 56 
anos de fundação do Instituto Brasileiro para Investigação 
do Tórax, IBIT, transcorridos ontem. 
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A sessão solene, presidida pelo médico tisiologista e pro~ 
fessor José Silveira, criador do IBIT, aconteceu ontem pela 
manhã no auditóriO do Hospital Santo Amaro, quando foram 
homenageados o professor Jorge Pilheu, com a Medalha do 
Mérito do IBJT, e o engenheiro Norberto Odebrecht, presi
dente executivo e incentivador da Fundação José Silveira, 
que recebeu placa comemorativa. 

AJDS e Mlgiação 

Em sua palestra, o professor Jorge Pilheu ressaltou a 
importânCia do trabalhO realizado pela Fundação José Silveira 
(hoje abrangendo o IBIT, Hospital Santo Amaro e Ce:r;ttro 
de Saúde Ocupacional) no combate à tuberculose, responsável 
por centenas e milhares de óbitos nos países subdesenvolvidos 
e que nos últimos anos vem crescendo também em países 
ricos, como os Estados Unidos. As perspectivas para os próxi~ 
mos anos nâo são muito otimistas, "porque a AlDS_ segue 
aumentando e parece que não se pode detê-la logo", disse 
o professor. 

Os sintomas niais conluns da tuberculose são a perda 
significativa de peso, tosse forte e suor noturno intenso, embo~ 
ra ela se manifeste, em alguns casos, de forma atípica. O 
diagnóstiCo é-Obtido através de radiografia-do tóra~, a abreu
grafia, e exames laboratoriais para -detecção do bacilo de 
Koch. O tratamento, que tem a duração média de seis meses, 
deve ser !Pinistrado logo no início da doença, pa.ra garantir 
a cura~ é à base de medicação de custo relativamente alto. 
Por eSse motivo, ela não é distribuída gratuitamente-nos países 
mais pobres, o que agrava ainda mais o quadro. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Não há mais 
oradores inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar 
os trabalhos, designando para a sessão ordinária de segunda~ 
feira, a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-l-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 67, DE 1992 
-COMPLEMENTAR 

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

(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei do 
Senado n• 4~, de 1992- Complementar.) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n• 67, de 1992-Complementar (n' 71/89, na 
Casa de origem), que dispõe sobre o processo judicial 
de desapropriação por interesse social, para fins de 
reforma agrária, tendo 

- PARECER, proferido em Plenário Relator: 
Senador Alfredo Campos, favorável, na forma de SubsM 
titutivo que apresenta. 

-2-
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 46, DE 1992 

-COMPLEMENTAR 
(Em regime de urgência, nos termos do 

art. 336, c, do Regimento Interno.) 
(Tramitaridó em conjunto com o Projeto de Lei da 

Câmara n• 67, de 1992- Complementar.) 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado n~ 46, de 1992 - Complementar, de 
autoria do Senador Humberto Lucena, que dispõe so~ 
bre o procedimento contraditório especial, de rito su~ 
mário, para o processo de_ desapropriação por interesse 
social, para: fins de refOrma agrária, de imóvel rural 
que não esteja cumprindo a sua-função social. 

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

(Levanta-se a sessã_o às 12 horas.) 
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SUMÁRIO 
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1 - ATA DA 42• SESSÃO, EM 29 DE MARÇO DE 

1.1 -ABERTURA .. 
1.2 -EXPEDIENTE 
1.2.1 - Requerimento 

N• 286, de 1993, de autoria do Senador Marco Maciel, 
solicitando que seja considerada como licença dos trabalhos 
da Casa o dia 29 de março em curso. Votação adiada por 
falta de quorum. 

1.2.2 - Discursos do Expediente 

SENADOR MAURO BENEVIDS-Regozijo pela 
publicação da Medida Provisória n~' 314, editada em 27 
de março corrente, que concede, através .do Mini~tério 
da Integração RegiOnal, crédito especial destinado a socor
rer os flagelados da seCa no N ardeste. 

1.2.3- Comunicação da Presidência 
Convocação de sessão conjuntaa.reali?:~r-~e aJ;IIanhã, 

às 14 horas, com Ordem do Dia que designa. 
1.2.4- Discursos do Expediente (continuação) 

SENADOR PEDRO TEIXEIRA- Repúdio à moro· 
sidade da JustiÇa no processo criminal contra o ex-Presi-
dente Collor e P C Farias. 

SENADOR RONALDO ARAGÃO -Aprovação 
de projetes que introduzem o desenvolvimento d~_ t_écnO
logias de ponta na área de informática nas indústrias da 
Zona Franca de Manaus, durante reunião do Conselho 
da Suframa, realizada no final de sern3na próximo passado. 
Demonstração pelo Sr. Gilberto Mestrinho, GoVernador 
do Estado do Amazonas, que a maquiagem de equipa
mentos de informática, atribuída às indústrias de Manaus, 
é, na verdade, realizada em São Paulo. 

SENADOR AUREO MELLO- Crítfcas-aosinte· 
resses contrários à Zona Franca de Manaus. Artigo de 

autoria do Sr. Fernando Collor de Mello, intitulado Quero 
Justiça. 

·l:z.s- Requerimento 
N9 287, de 1993, de autoria do Senadqr Chagas Rodri

gues, solicitando licença para se afastar doS trabalhos da 
Casa nos dias 2, 6 e 7 de abril de 1993. Votação adiada 
por falta de quorum. __ 

1.2.6 - Comunicações da Presidência 
Encerramento de prazo para apresentação de requeri

mentos para que as emendas oferecidas ao PL n~ 44/92-CN 
-Orçamento Geral da União. sejam submetidas ao Ple
nário. 

Suspensão das sessões ordiná.J;"ias do Senado Federal, 
dia 30 e 31 do corrente, às 14 horas e 30 minutos, em 
,virtude da realização de sessõés do Congresso Nacional 
para votação do Orçamento da União·. 

1.3- ORDEM DO DIA 
Pr?jeto de Lei da Climara n~ 67/92-Com(>lemeõtar 

ln'71/89, na Casa de origem);que dispõe sóbre o processó 
judicial de desapropriação por interesse social, para fins 
de reforma ~ária (Trart:J.i~ando em conjunto com o Proj~to 
de Lei do Senado n• 46192- Complementar). VotaÇI!ll 
adiada por falta de quorum. _ . . 

Projeto de Lei do Senado n• 46/92- Complementat, 
CJ.ue dispõe sobre o procedimento contraditórío espectar, 
de -rito sumário, para o processo de desapropriação por 
interesse social, para fins de refoima -agrária, de i.nlóVel 
rural que não esteja cumprindo a sua função social. (Trami
t~do. em conjunto com o Projeto ~e ~i da Câmara n"' 
67/92- Complementar). Votação adiada por falta de quO,. 
rum. 

1.3.1 - Discursos após a Ordem do Dia 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES -Apreensão 
de.S. Ex• com fatores de desertificação do Nordeste brasi
leiro. 
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EXPEDIENTE 
CENTRO ORAP!CO DO SENADO FEDERAL 

MANOEL VILEU. DE MAGALHÃES 
Direlor.OctaJ. elo Sa:aclo federal 

, AGACIEL DA SILVA MAlA 
Oiretor Eacutivo 
CARLOS HOMERO VIEIRA NINA 
Dirctor AdaW.trabVO 

DIÁRIO DO CONORI!SIO NACIONAL 
Iapnaao aob r•pouabiUdade da Meu do S.udo P•rat 

ASSINATURAS 

u; lt: CARLOS BASIUS Seaaual .................................................... - ..... - ........... R ......................... _ CzS 70.()(X),OO 
DirclOt lllclulnl.l 
fLORJAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Oiretor Adjut.o 

SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG '-- Qua
dro de gravidade por que passa o ·Nordeste. Premência 
de uma política de governo que conduza a sOluções.defini
tivas para o problema da seca nordestina. 

1.3.2 -- Comunicação da Presidência 
- Convocação de sessão extraordinária a realizar-se 

hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia qUe
designa. 

1.4- ENCERRAMENTO 

2- ATA DA 43• SESSÃO, EM 29 DE MARÇO DE 
1993 

2.1 -ABERTURA 
22 -EXPEDIENTE 
2.2.1 - Aviso do Ministro da Justiça 
- N'? 312/93, encaminhando inforMações Sóbre Ó$ que

sitos constantes do Requerimento n9 217/93, de autoria 
do Senador Jutahy Magalhães. 

2.2.2 - Aviso do Ministro Chefe da Casa Civil da 
Presidência da República 

-N~ 323/93, encaminhando informações sobre os que
sitos constantes do Requerimento n'? 902/92, de autoria 
do Senador Nelson Wedekin. 

2.Z.3 - Requerimento 
N• 288/93, de autoria do Senador Lucídio Portella, 

soliciüindo que não seja realizada Sessão do Senado no 
dia 8 de abril próximO, nein haja expediente em sua Secre
taria. Aprovado. 

2.2.4 - Apreciação de matérias 
-Requerimentos n"s 282 a 287/93, lidos em sessões 

aueriores, dos Srs. Senadores I .ouremberg Nunes Rocha, 
Francisco Rollemberg, Esperidião Amin, Amtr Lando e 
Marco Maciel, respectivamente. Aprovados. 

2.3- ORDEM DO_D!A 
Projeto de Lei da Câmara n• 33/93 (n' 3.620/93, na 

Casa de origem), que prorroga os prazos previstos no art. 
1' da Lei n• 8.191, de 11 de junho de 1991, e no art. 
46, da Lei n• 8.383, de 30 de dezembro de 1991, que insti
tuem isenção de Imposto sobre Produtos Industrializados 
- IPI e depreciação acelerada para máquinas e equipa
mentos, respectivamente, e dá outras pro':idências. Apro
vado após parecer de Plenário favorável. A sanção. 

Tinaa- 1.3l0 ea•plares 

~.3.1- _ Desig~aç~o da Ordem do Dia da próxima ses-_ 
.são 

2.4 -ENCERRAMENTO 
3 - RETIFICAÇÕES 
- Ata da 13• sessãO', r~aliz3da em 20 de janeiro de 

1993. 
- Ata da 22~ seSsão, realizada em 27 de janeiro de 

1993. 
..:.... Ata da t• seSs30, realizada em 16 de fevereiro de 

1993. -
-Ata das~ s_ess,ão, realizadB:_ ~m 17_de fever.:eiro de 

1993. 

4- ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
-N'46, de 1993" - · · 
5 - ATOS DO ~J,Ui:SlDE!'ITI' . 
- N'' 226 a 242, de 1993 
6- ATAS DE COMISSÕES 
7 - MESA DIRETORA 
8- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 
9- COMPOStç,;_o DA~ C()MISSÕES PERMANEN-

TES -

SUMÁRIO DA ATA DA t• SESSÃO, ---r 
REALIZADA EM 11 DE FEVEREIRO DE 1993 

Retificação 

Na publicação do DCN, Seção II, de 12 de feve
reiro de 1993, no item 1.2.2- Comunicações da Pre
sidência: 

Onde se lê: 
Recebimento do Ofício n• S/15/93. (n' 93, na ori

gem), ... 
Leia-se: 
Recebimento do Ofício n• S/15/93 (n' 26/93, na 

origem), ... 

SUMÁRIO DA ATA DA 2• SESSÃO, 
REALIZADA EM 12 DE FEVEREIRO DE 1993 

(Publicado no DCN, Seção II, de 13 de fevereiro 
de 1993) 
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Retificação 

Na publicação do Sumáiio;{éita no DCN, Sessão 
II, de 13 de fe_vereiro de _1993, na página n~ 1357, 
1' coluna, no item 1: 

Onde se lê: 
1 - ATA DA 2• SESSÃO, EM 12 DE FEVE

REIRO DE 1992 
Leia-se: 
1 - ATA DA 2• SESSÃO, EM 12 DE FEVE

REIRO DE 1993 

SUMÁRIO DA ATA DA 6• SESSÃO, .. 
REALIZADA EM 17 DE FEVEREIRO DE 1993 

Retificações 

Na publicação do Sumário feita no DCN - Se- . 
ção II, de 18 de fevereiro de 1993, no item 4 -

ATOS DO PRESIDENTE: . 

Onde se Lê: , 
4- ATOS DO PRESIDENTE 
No' 136 a 143, de 1993 
Leia-se: 
4- ATOS DO PRESIDENTE 
No' 136 a 143 de 1993 

SUMÁRIO DA ATA DA 15• SESSÃO, 
REALIZADA EM 22 DE JANEIRO DE 1993 

Retificação 

Na publicação-dO Surilário;fe~ta 00 DCN, Seção 
II, de 23 de .ianeiro de 1993, na página 687, 2• coluna, 
no item 2 ATO DO PRESIDENTE. 

Onde se lê: 
1- ATO DO PRESIDENTE 
No 17, .de 1993 
Leia-se: 
2- ATO DO PRESIDENTE 
No' 16 e 17, de 1993 

SUMÁRIO DA ATA DA 28• SESSÃO, 
REALIZADA EM 3 DE .FEVEREIRO DE 1993 

Retificações 

Na publicação do Sumário, feita no DCN, Se.çã_o 
II, de 4 de fevereiro de 1993, na página no 929, J• 
coluna, no item 2.2.1- Oficio do Sr. P Secretário 
da Câmara dos Deputados. 

Onde se lê: 
-Projeto de Lei da Câmara n' 8193 (3.496/93, 

na Casa de origem), ... 
Leia-se: 
-Projeto de Lei da CãmaJa no 8/93 (3.497/93, 

na Casa d_e origem), ... 
Na página: n"' 929, 1" coluna, no item 2.2.2-

Leitura de Projetos. 

Onde se lê: 
-Projeto de Lei do Senado n" 3/91, ... 
Leia-se: 
-Projeto de Lei do Senado n" 3/93, ... 

SUMÁRIO DA 29• SESSÃO, 
REALIZADA EM 3 DE FEVEREIRO DE 1993 

Retificação 

Na publicação do Sumário, feita no_DCN, Seção 
·II, de 4 de fevereiro de 1993, na página n? 929, z~ 
coluna, no item 3, 

Onde se Lê: 
3- ATA DA 2' SESSÃO, EM 3 DE FEVE

REIRO DE 1993 
Leia-se: 
3- ATA DA 29• SESSÃO, EM 3 DE FEVE

REIRO DE 1993 

SUMÁRIO DA ATA DA 30' SESSÃO, 
REALIZADA EM 4 DE FEVEREIRO DE 1993 

Retificação 

Na publicação do Sumário, feita no OCN -
Seção II, de 5._de fevereiro de 1993, na página n9 

1059, 1 ~coluna, no item 1.2.2.- Leitura de projeto 
Onde se Lê: 
-Projeto de Lei do Senado n' 6/93, ... do art. 

12 ... 
Leia-se: 
-Projeto de Lei do Senado n~ 6/93, ... do art. 

1• ... 

SUMÁRIO DA ATA DA 32• SESSÃO, 
REALIZADA EM 5 DE FEVEREIRO DE 1993 

Retificação 

Na publicação do Sumário, feita no DCN -
Seção II, de 6 de fevereiro de 1993, na página n9 

1095, 2• coluna: 
Onde se lê: 
3- ATO DO PRESIDENTE: 
- N•' 74 a 93-13/9.~ 
Leia-se: 
3- ATOS DO PRESIDENTE 
-No' 74 a 93, 93-A, 93-B/93 

SUMÁRIO DA ATA DA 34• SESSÃO, 
REALIZADA EM 9 DE FEVEREIRO DE 1993 

Retificação 

Na pUblicação do Sumário, feita no DCN -
Seção II, de 6 de fevereiro de 1993, na página n(' 
1992, 2~ coluna, no item 2.2.1- Regimento: 

Onde se lê: 
-N' 123/92, ... 
Leia-se: 
- No 123193 , ... 
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Ata da 42a Sessão, em 29 de março de 1993 

33 Sessão Legislativa Ordinária, da 49'1 Legislatura 

Presidência dos Srs. Chagas Rodrigues e Carlos Patrocfnio 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, 1\Clt/\M-SIJ PRIJSIJN
Tl38 OS SRS. SI?NADORES: 

Chagas Rodrigues - nlcio Alvares - Flaviano_ Melo -
João França - João Rocha - Jos~ Paulo Biso! - Jutahy Maga
lhâes- Lavoisier Maia - ·Mansueto de Lavor- Mauro Benevi
des- Nabor Júnior- Pedro Teixeira- Ronaldo Aragão- Wil
son Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -A lista de 
presença acusa o comparecimento de 14 Srs. Senadores. 

Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 
Sob a proteçao de Deus, inciamOS ilõssos trabalhos. -
Sobre a mesa, requerimento que Vai ser fido- pelo Sr. 

!'rimenro Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N° 286, DE 1993 

Nos termos do art .. n, inci.~o II, do Regimento Interno, 
requeiro licença dia 29 de março em curso,_a fim de participar 
de debale sobre presidencialismo, promovido pelo Governo 
do E.•tado, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Sala das Sessões, 29 de narço de 1993. -Senador Mar
oo MacieL 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -A votação 
do requerimento aica adiada por falta de quorum. 

Há oradores inscritos·. - - -
Concedo a palavra ao nobre Líder Mauro Benevides. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Pronuncia o 
seguinte discurso.) -Sr. Presidente,Srs. Senadores, na última 
sexta R feira, ocupei a tribUna desta Casa para fazer, em nome 
dos Senadores nordestinos, um veemente e patético apelo 
ao Presidente Itamar Franco para que editasse,··sem mais de
longa, medida provisória que garantisse crédito extraordinário 
para enfrentar a seca que se abate sobre o Nordeste. 

Ao chegar em Fortaleza, na tarde de sexta-feira, recebi 
a comunicação de que o Senhor Presidente Itamar Franco 
deveria assinar, nas h~r~ seguintes, a Medida Provisória n~' 
315, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento 
da União crédito extraordinário para o combate à calamidade 
que se instalou naquela faixa geográfica do País. -

Se na sexta-feira, Sr. Presidente, reclamava do Presidente 
Itamar Franco a medida provisória que- ate'nderia ao apelo 
das lideranças partidárias, dos governadores e trabalhadores 
rurais, a minha presença; hoje, na tribuna:, é exatariientci para 
registrar o fato auspiciosO~de· q·u«fõ'"Cbefe da -Nação, sensível 
às dificuldades vivenciadas pelo Polígono das Secas, fez editar, 
no Diário Oficial de hoje, a Medida Provisória no:> 315, que 
diz: 

MEDIDA PROVISÓRIA N' 315, 
DE 27 DE MARÇO DE !993 

Autoríza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento da 
União crédito extraordinário, para os fins que especifica, e 
dá outras providências. - _ 

"0 PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da 
atribuição que lhe confere o art. 62, combinado com 
o § 3' do art. 167 da Constituição, adota a seguinte 
Medida Provisória, com força de lei: 

- Art. 19 • Fica o Poder Executivo autorfzado a abrir, 
em favor do Ministério da ~!ltegração Regional, crédito 
extraordinário no valor de Cr$4~ 711.000.000.000,00 
(quatro trilhões_,_ sete_centos e anze bilhões de cruzei
ros), em três parcelas, observã.dõ o interstício de trinta 
dias entre as mesmas, para atender à programação 

- constante do Anexo I~ de acordo com a proporção 
indicada no Anexo III. 

Art. 29 Os recursOS necesSários à execução do dis
posto no artigo anterior correrão à co-nta de Reserva 
de Contingência, conforme Anexo II desta Medida Prow 
visória. . 

Art. 39 Esta medida provisória entra em vigor 
na data de sua publicação. 

Brasília, 27 de março de 1993." 

Assinam o Prc~S'idente Itamar Franco e os Ministros Eliseu 
Resende e Alexandre Alves Costa. 

O Primeiro Mandatário do País demonstrou, assim, Sr. 
Presidente, mais uma vez, a vontade política de atender a 

_, ~~õ~s de no~~e~tinos que enfrentam· as dificuld~des resul
tantes da carêficia de chuv&.s em vasta área dàquela faixa 
territorial do nosso País. 

Se o apelo foi dirigido ao Presidente da República e Sua 
Excelência prontamente o acolheu, cabe, agora, a nós que 
somos as lideranças partidárias, apelar a V. Ex~. no primeiro 
momento, que convoque -runaa hoje o Congresso Nacional 
para a leitura dessa Medida Provisória, iniciàndO~se assini 
o seu trâmite foirn31 no Parlamento brasileiro. Se V. Ex' 
assim o fiZer; ·nao há dúvida de que abreviaremos,de forma 
significa_tiva, a tramitação da Medida Provisória n9 315, já 
que as lideranças partidárias, instadas por V. Er através da 
Secretaria-Geral da Mesa, começam a enviar a relação dos 
seus integrantes_ para: compor a ComiSsão Mista que deverá 
O_P~nar, prelimin~rmente, sobre a admissibilidade dessa propo
stçao e, em segmda, sobre o seu mérito. 

No que tange à Bancada do PMDB, Sr. Presidente Chagas 
Rodrigues, posso dizer a V. Ex~ que já fiz encaminhar àS 
suás mãos a indicaçãO dos dQis membros e dos dois suplentes 
da nossa representação parlamentar que irão compor a Comis
são Mista do Congresso Nacional incumbida de examinar essa 
matéria. Acredite que as outra_s lideranças partidárias se posi
cionarão da mesma maneira e, quem sabe, até o final desta 
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semana. a medida tenha sido aprovada pelo Congresso, possi
bilitando ao Presidente da República a liberação da primeira 
parcela, já que as dua_s subseqüentes tei:'ão que obedecer ao 
cronograma estabelecido no art. 29 da medida edita~a sábado 
pelo Chefe da Nação. . .. 

Trago, portanto, aqui, um apelo a V. Ex~ e <!OS meus 
colegas, Líderes de Bancada, para que formalizem imediata
mente a composição dessa comissão mista, a fim de que, talvez 
já-ainanhã, durante a reunião que V. Ex~ e o Presidente Hum
berto Lucena entenderam de convocar ·pãr"a apreciaÇão do 
Orçamento, possamos aprovar o parecer sobre a aómissibi
lidade dessa matéria, ensejando, portanto, que o Congresso, 
com a maior celeridade possível, acolha a iniciatiVa do Senhor 
Presidente da República. . 

Como sei que V. Ex•, Sr. Senador Chagas Rodrigues, 
vivencia no seu Estado, o Piauí, ãS mesmas agruras que nós, 
no Ceará, enfrentamos a cada momento, tenho certeza de 
que V. Ex(&) patrocinará esta causa e o fará, sem dúvida, 
com aquela disposição, com aquela firmeza, com aquela coe
rência e com aquela garra de um homem que vê milhões 
de irmãos seus padecerem do sofrimento da fome e da miséria. 

Deixo aqui, portanto, um apelo e a certeza de que a 
Liderança do PMDB indicou seus quatro .integrantes, ~s dois 
titulares e os dois suplentes, para compor a Coniiss_ão Mista 
incumbida de apreciar a Medida Provisória no:> 315, de 27 de 
março, editada pelo Presidente da República e p-ublicada na 
edição de hoje do Diário Oficial da União. 

Era a comunicação que desejava fazer, Sr. Presidente, 
com os apelos dirigidos a V. Ex~ e aos Líderes de Bancada 
nesta Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)-:- Passo a ler 
ofício que acabo de assio~r, para o qual pediria a atenção 
do nobre Líder Mauro Benevides e demais Senadores, dirig~do 
a S. Ex\ o Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, 
Deputado Inocêncio Oliveira: 

HComuníco a V. Ex~ e, por seu alto irttennédio, 
à Câmara dos Deputados, que esta Presidência ~õvo
cou sessão conjunta a realizar-se amanhã, às 14h, no 
plenário dessa Casa, destinada à apreciação dã Medida 
Provisória n' 313, de 4 de março de 1993 e.(jo projeto 
de Lei n' 44, de 1992. ~ ~ _ _ 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex~ 
os protestos de alta estima e distinta consjd~!~ção." 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presi
dência convoca sessão conjunta a realizar-se amanhã, às 14h, 
no plenário da Câmara dos Deputados, destinada à apreciação 
da Medida Provisória n' 313, de 4 de março de 1993, e do 
Projeto de Lei n' 44, de 1992. 

Solicito aos Srs. Líderes que remetam 'à PresidêtlCia ã 
relação dos Congressistas que deverão integrar a Comiss!Io 
Mista incuinbida de apreciar a nova medida provisória. 

O SR. \'RESIDENTE (Cha$as Rodrigues) - Concedo 
a palavra à nobre ~enadora Júnia Ma~se. 

S. Ex~ não se encontra em plenáno. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Magno Bacelar. 
S. Ex• não se encontra em plenário. 
Conced-o a palavra ao nobre Senador PedrO Teixeira. 

O SR. PEDRO TEIXEIRA (PDT-DF. Pronuncia o seguin
te discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. 

Senadores, completaram-se, nesses últimos dias, exatos quatro 
meses em que a denúncia criminal contra o ex-Presidente 
Fernando Collor e outros oitO-acusados de envolvimento com 
o esquema PC foi encaminhada ao Supremo Tribunal Federal 
Pelo -Procurador-Gúal da RepúbliCa. sem que nada tenha 
e_fet_iyamente ·acontecido contra aqueles que montaram o que 
talvez tenha sido o maior esquema de corrupção que já sofreu 
este_P~ís, por uma mesma quadrilha, em tão pouco tempo. 
Quase um ano já se passou deSde que Pedro Collor deu sua 
entrevista histórica à revista Veja, e sete meses decorreram 
desde que a, CPI do PC ençerrou os seus trabalhos. 

Transcorrido todo esse tempo, depois de imenso desgaste 
do povo brasileiro que, durante praticamente todo o ano pas
sadO, acompanhou, num misto de decepção e revolta, o desen
rolai dos acorlteciinentos que ~ervirafu de ·caUsa à instalação 
da CPI do PC, o que se constata hoje é que todos os envolvidos 
no esquema PC eitcontram-se no gozo de plena liberdade, 
usufruindo impunemente do dinheiro fácil amealhado às cus
tas do sofrimento e da aflição.do povo brasileiro. 

A repercussão desse vergonhoso caso ganhou dimensões 
internacionais- como era de se esperar- e a Nação brasí
leira, a cada nova notícia, se vé um pouco mais humilhada 
pela descoberta de mais um dos infindáveis escândalos promo
vídos pelo ex-P.r_:~sid~nte Collor e a sua quadrilha. 

No entanto, o que mais-nos deixa atónitos é a morosidade 
com que vem agindo a Justiça deste País. A desesperança 
do povo brasileiro se torna cada vez mais evidente pela atonia 
do nosso Poder Judiciário. 

Um trecho da reportagem de capa da revista Veja, da 
semana passada, resume, com bastante propriedade, a reali
dade com que nos deparamos. Diz a revista, referindo-se ao 
caso "PC": 

..... o caso que parecia representar uma virada no 
País, resgatando-o da maldição secular da impunidade, 
hoje ameaça virar o contr,ário. Se os réus, depois de 
tudo o que se sabe deles~ conseguirem sair dessa com 
a liberdade e os seus bens intactos, ou afetados em 
grau insignificante, o País terá confirmada da maneira 
mais escabrosa a impunidade que lhe é atributo tão 
forte como as cores da bandeira." 

Por oportuno, eu me permitirei ler para os ilustres Sena
dores aqui presentes o editorial do Jornal dQ Brasil, edição 
da_ dia 16 do fluente mês, sob o título ''Desafio à Nação", 
que traduz muito bem o sentimento de cada um de nós brasi
leiros. O artigo tem o segUihte teor: 

"Nunca o suborno, a extorsão e o tráfico de in
fluência foram tão rentáveis em tão pouco tempo: a 
Polícia Federal acredita .que o esquema de corrupção 
montado por Paulo César Farias ameillhou cerca de 
US$1 bilhão. Mas;ate agora, o único envolvido em 
suas armações a i~ p~ra a cadeia foi um mecânico ameri
cano que falsificava certificados de exportação de 
aviões, entre os quais se contam três jatos de PC. O 
juiz Norman Roettger, da corte federal de Fort Lauder
daJ.e, condenou-o a um ano e nove meses. 

· A inacreditável operaç-ão Uruguai, álibi grosseiro 
forjado pela mesma camarilha de saqueadores, autên
tica chacota internacional, fez até o momento uma só 
baixa: o corretor uruguaio Ricardo Forcella, suspenso 
de suas funções dm .. nte um ano. ·Mas pelas autOridades 
financeiras uruguaias. 
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Na Itália, graças à liberdade de_ at.uação dos juízes 
e do aval do Ministério Público para interrogar, mandar 
prender e abrir processos contra condenados, a Opera
ção Mãos Limpas já indiciou mais. de mil pessoas e 
dezenas de grandes empresários, ligados ao escândalo 
de suborno que envolve os partklos polítkos. Cerca 
de 900 pessoas foram presas; sete delas se mataram. 

No Brasil, a Receita Federal estima que os envol
vidos no esquema PC lesaram o fisco em US$100 mi
lhões. Mas aqui, o caminho que leva da Polícia Federal 
à Justiça, trafegando pelo MinistériO Público, é intrin
cado e insondável e raramente leva ao suicídio, -Todo 
mundo sabe que os subornos pag~s por empresários 
ao mobster alagoano chegam a dezenas de milhões de 
dólares. Mas ninguém foi para a c·adeia até agora -
há apenas uma dcmincía formal contrà PC e seus àcóli
tos, empacada no Supremo Tribunal Federal." 

PC Farias certamente não pode reclamar, como Collor, 
de que está tendo seu direito de defesa cerceado. Ausenta-se 
do País para tratar de seus roncos, circula livremente, compa
rece a festas e vive dizendo que as acusações que lhe fazem 
não passam de invencionices. _ . _ ----- -- -

Comporta-se, com a desfaçatez caracteóstica de quem 
não tem de enfrentar riscos reais, comO O'Piloto americano 
e os magnatas italianqs. :renta provar qUe siiã:dedicação exclu
siva à fraude é perfeitainente compatív'el 00~- a natureza daS 
instituições brasileiras. Deseja deixar bem claro que for3 da 
margínalidade e sem a utilização de método$ mafioSos a vida 
não tem qualquer sabor. Quer demonstrar que o Brasil é 
um País que consagra e beatifica o ilícito _pela conivência 
e negligência. Esta é a sua lição. · · 

PC _e seus assedas são aficionados da falsificação, militan
tes da extorsão~ profetas do _estelionato e adoradores da impu
nidade. É um tipo de gangster que se deleita em esfregar 
na cara dos cidadãos honestos o prazer do vício e o gozo 
da impunidade. Acaba, por exemplo, de se instalar numa 
mansão no Morumbi, em· São Paulo. Vai agora ajudar seus 
acólitos na conquista de cargos eletivos, para que eles se tor-
nem imunes e inatingíveis. -

Do destino deste hOmem depende a .confirmação óu o 
desmentido do célebre comentário sobre o_ Brasil, maldosa
mente atribuído ao general De Gaulle. 

Apesar da aparente atonia da Justiça brasileira, havemos 
de convir que os membros do Judiciário nã()püdem ser tidos 
c_omo os verdadeiros culpados pela morosidade do procedi
mento judiciário. Apenas como exemplo sobre a precaríedã.de 
com que funciona a Justiça brasileira, o Br~sil, com. cento 
e cinqüenta milhões de habitantes, conta com sete mil magis
trados, enquanto que a Alemanha, com oitenta milhões de 
habitantes, conta com cento e vinte mil magi§.trados. Deve-se 
considerar, ainda, que o País dispõe de uma legislação penal 
e processual penal com mais de meio século de idade, necessi
tando de profundas alterações para torná-la consentânea com 
os anseios da nossa sociedade, que clama por maior celeridade 
nas_ ações judiciárias, a exemplo do que ocorre nas principais 
nações civilizadas deste planeta. O que este País quer é que 
não seja mais permitido que as regras processuais possam 
ser utilizadas para promover a impunidade, como ve·rn aconte
cendo. 

A título de ilustração, gostaríamos de citar recente pes
quisa divulgada pela revista Veja, que nos dá conta da seguinte 
situação: - - - -

_ - oitenta e sete por cento dos brasileiros reclamam que 
a Justiça é lenta demais; 

-oitenta-e SeiS pcir cento acham que há pessoas que 
nunca serão punidas por infringir 3 IeT; 

-oitenta porcento consideram que a Justiça trata pobres 
e rico's de maneiras diferentes. 

Esse estado de coisas tem que ser estancado e, sobretudo 
nós, parlamentares, temos uma importante missão a cumprir 
por ocasião da revisão constitucional a ser procedida no segun
do semestre deste ano, em que poderão ser corrigidas e proce
didas profundas e significatiVaS transfórmã.ções na Justiça bra
sileira, como, por exemplo, a limitaÇão da"s -íriStái:tCiaS COiü 
vistas a eVitar a eternização das demandas e a- redeflriiçã-o 
das competências do Supremo Tribunal Federal. 
- Não" devemos nOs eSquecer, por OutrO lado, da urgente 

necessidade da implantação dos J uizados Especiais de Peque
nas Causas, cuja regulamentação depende da aprovação do 
Projeto de Lei da Câmara n" 91. de 1990, que se encontra 
aguardando inclusão em Ordem do Dia desde 22 de outubro 
do ano passado e que, muito provavelmente, ainda deverá 
retomar à Câmara dos Deputados. 

--São essas as considerações que pretendia levar ao discer
nírnento dos ilustres Pates, _certo de que encontrarei a resso
nância desejada. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Ronaldo Aragão. 

O SR. RONALDO ARAGÃO (PMDB- RO. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, sr .e' ~is: ~e~adores _no fim de semana próxirrio_ passado, 
em Manaus, capital do Amazonas, reuniu-se o Conselho da 
Suframa, quando forani discutidos e aprovados projetos que 
tinham sido· retirados de pauta na reunião havida trinta dias 
atrás na ca-pital do Amapá. Após muita polêm"icã., foram apro
vados 21 projetes, entre os quais algUns que dispõem sobre 
a instalação de tecnologia de ponta na área da informática. 
O âtiditório-·estava lotado-. Presentes Os illteressados da região 
amazónica, bem corno aqueles de outras áreas abrangidas 
pêla Suframa, onde- o Governador Gilberto Mestrinho mos
irou a todos os presentes as acusações anteriormente feitas 
sobre a maquiagem dos produtos eletrónicos. 

Aproveito a oportunidade para parabenizar o Ministro 
Alexandre Costa pela serenidade e pela seriedade com que 
conduziu esta reunião, dando a tranqüilidade necessária para 
a discussão e aprovação dos projetes colocados em pauta no 
Conselho da Sufrarna. 

Sr. Presidente, dizia eu que o Governador Gilberto Mes
trinho, quando da sua intervenção naquela reunião, mostrava 
que a maquiagem - que tanto se dizia existir nos produtos 
importados da Zona Franca -era também feita pelos indus
triais de São Paulo. Mostrou até uma caixa onde se fazia 
inversão da caixa, corno também a tampa do teclado dos com
putadores e que determinadas empresas que se diziam fabri
cantes da informática faziam única e exclusivarrieiite colocar 
o rótulo, e nesta tampa de plástico estava impresso made 
in Tawain e se dizia de fabricação brasileira. · 

Então o Governador Gilberto Mestrinho. colocou, para 
que todos vissem, que aquilo que r.e estava dizendo da região 
dei Sufrarna era inverdade e que a maquiagem, como demons
t~.;>_u, era feita por aqueles que-atacavam a região da Suframa 
cOrri tal expediente. 
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O Sr. Jonas Pinheiro- Permite-me V. Ex~ um aparte, 
nobre Senador Ronaldo Aragão? 

O SR. RONALDO ARAGÃO- Tem a palavra V. Ex•, 
Senador Jonas Pinheiro. 

O Sr. Jonas Pinheiro -V. Ex~ está abordando um tema 
relacionado à última reunião da Suframa, realizada em Ma
naus, na última sexta-feira. Esse problema da maquiagem 
de produtos, já conheço há algum tempo e, meu nobre Sena-_ 
dor, essa questão é resultante do conflito entre os grandes 
interesses do EstadQde São Paulo,_ principalmente, em relação 
aos interesses menores, pequenos. Os interesses grandes de 
São Paulo, são grandes no sentido da indústria, grandes no 
sentido econômico, se COQiparados aos interesses do Ama
zonas e, de resto, da região Norte, que têm uma economia 
muito pequena em relação ao Sul. Grupos podéiosfssiinOs 
querem fazer com que os fracos sejam mais fracos e os forte:~. 
mais fortes; querem, a cada dia, que a economia do Sul seja 
muito mais forte e, ao mesmo tempo, desejam esmagar a 
economia_do Norte. É uma luta de gigantes contra pequenos. 
Na verdade, se formos fundo nessa questão, vamos ·chegar 
à conclu:são de que o que acontece não é naçia m~is nadà 
menos do que isto: em Manaus, não há industriais manauaras, 
nascidos e d_esenvolvidos no Estado do Amazonas. O~ grã.ndes 
grupos económicos lá radicados são justamente de São Paulo. 
As maiores indústrias de elctr_oeletr9nicos lá situadas não são 
de Manaus, mas da região Sul do P-aís, principâlnlente de 
São Paulo. No dia 5 de março, aconteceu em Macipá uma 
reunião do Con-selho Deliberativo da Suframa, semelhante 
a essa. Lá, pudemos sentir a força do lobby paulista quúendo 
cancelar a reunião. Não fora a segurança, a competência _e 
a serenidade do Ministro Alexandre COSta, terl:l ·sidO ~can·C~
Iada, frustrando a expectativa de taD.tas pessoas que aguarda
vam o seu resultado. Acredito que em Manaus. dia 26, ·sexta
feira última, não foi diferente_. Houve uma pressão -inliito 
forte com a fiilalidade_ de cancelar _a reunião; d_ç_ retirãr' os 
quarenta e dois projetes de pauta; co-nseguiram til-ar, se não 
me engano, dezenove_ projetas_ que seriam aprovados. Cada 
projeto desses representa acréscimo· na parcela do merca_do 
de trabalho e um incremento da indústria. São recursos- que 
região Norte do nosso País tão carente de ieCUrsos: Poi isto 
foi criada a Suframa: para desenvOivei' sOdal~ Cultural e ecOnO:... 
micamente aquela região tão sofrid_a, tão distanc_i~Q.a-" ~o isola
da do resto do País. Nobre $en_ador, felicito-o por trã.Zer eSsas 
considerações· para reflexão nossa ·e de todo o _Pa,l_s._.Tenha_ 
a certeza da minha solidariedade e de que estaremos, juntos, 
somando as nossas vozes na defesa dos interesses dessa· região 
do País, a mais extensa, sem dúVida, mas tanibém a m·ais 
pobre. . · 

O SR. RONALDO ARAGÃO - Agradeço o aparte de 
V. Ex\ Senador Jonas Pinheiro, que é conhecedOr âisSe pro
blema que tanto aflige todos nós que pertencemos à re.gião 
Norte do País, tão carente de desenvolvimento. Não posso 
entender como o _Brasil pode desenvolver.:-_se com regiões So
brepujando outras, impedindo que o progresso não as atinja. 
As regiões Sul e Sudeste do País nã~ prescindiram de incen
tivos fiscais para o seu desenvolvimento. Os inçenti_vos fiscais 
existem desde o Governo Getúlio _vargas e continuam--sob 
outra forma, sendo carreados_ para as citadas regíõcis. 

O Ministério da Indústria, do Comércio e do TUrismo 
tem concedido incentivos muito maiores para o· Sul do País 
do que para a região Norte, tanto na Sudam como na Suframa. 

As regiões Sul e Sudeste tjvera01 o seu desenvolvimento calca
do, em grande parte, no trabalho barato de outras regiões. 
E quando se tenta mostrar, de todas as maneiras, --segunc!o 
o Governador Gilberto Mestrinho- o que praticam, querem 
passar o problema p:úa outra região. Foi o caso da tampa 
do teclado do computador, que, ao invertê-la, via-se escrito 
!\Jade ln Taiwan._ Dizia-se que a maquiagem era feita na Sufra
ma~ na região Norte. 

Dísse muito bem aqui o Senador Jonas Pinheiro que pare
ce até uma briga._ Q_Sindustriai!i que estão implantando fábricas 
lá são da região SuL Não dá para entender essa briga. Com 
isso querem, de toc;las as maneiras, que o desenvolvimento 
da região Nort_e do País não ocorra. Isso não podemos aceitar. 

Qu·en;> aqui, m-ais uma vez, deixar registrado nos Anais 
desta casá Como Se comportou C9m dignidade, no início da 
reUriiãó dit. Sufrain-a, Um representante do Ministério da Indús
tria:- do" Comérc_io e ,do TurisQJÇJ._ Dizia ele que, quanto aos 
21 projetes, faria ressalvas, e o Ministro Alexandre Costa, 
precisamente, disse que não aceitava. Os outros projetos não 
entraram em pauta por falta de documentos. As ressalvas 
pedidas eram em relação_a projetes duvidosos. O Ministro, 
prónt'áni.enté, não ·acejtou. 

Depois dessas considerações, podemos perceber que, no 
Brasil, não se fOrtalecem os rkOS se se matarem os fracos. 
É preciso que essas diferençaS regionais, tão gritantes neste 
Brasil contine_nt~l_, comecem a desaparecer. Não é possível 
Ctue-as l-egiões ~orte e_ Nordeste do País sirvam só para expor
tar matéria-prima e- mãq.:.de-obra barata. A matéria-prima é 
t.ransformada nos grandes centros industriais do País, volta 
J!la.n,ufa_turada e_4Ve"rtdid_a ~_popuiaçãó dessas mesmas regiões, 
de onde quer se -tirar o direito de transformação da mesma. 

__ Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Congresso aprovou a 
criá_ção_. de _zonas--de livre comércio. Uma dessas zonas está 
sftuãda n_o Estado de Rondônia, .no Município de Guajará
Mirim. Esse ~unicípio faz fronteira com a Bolívia e nele 
há t,~ma· _feira de li~r~ ~omérció .. O _povo de Guajará-Mirim 
se e_ncontra em situação de miséria, mas antigamente era o 
inverso:- compraVa-se tudo do lado. de -G~ajará-Mirim, Brasil, 
e hoje há uma ·zona de livre comércio do outro lado, em 

·toda-_a e~tensão _fronteiriça -entre Brasil e Bolívia, onde se 
compra tudo. Há,_ todos os meses, uma enorme saída de divisas· 
-do i?ãís, da ordem de quase uni milhão de dólares, para Guãya
ramerin, Bolívia._ Segundo o Ministro Alexandre Costa-, a zona 
dé IÍVre cõmérêio de-GUajará-Mirim será implantada, ainda 
nomes-de abril, para que se dê _o __ d_esenvolvimento.àquela 
~egfão. · · · - -

O Sr. Aureo Mello- Permita-me V. Ex• um aparte? 

O SR. RONALDO ARAGÃO- Ouço V. Ex• com prazer. 

O Sr. t\.ureo Mello - Nobre Senador, estou ouvindo, 
Com rituita atenÇão, as palavras de V. E~ Conheço aquela 
região de Guaja:rá-Mirím, na fronteira com Guayaram:_erin, 
Bo~Nia, porque· ali fui criado e, ao mesmo tempo, conheço 
ã região do Río Gúaporé,' fronteiriça cóin a Bolívia. Basta 
atravessqr o rio Guapoié; e· estamos na Bolívia; basta atra
yess·ar.o rio Mamoré, em frente a Guajará-Mirim, _e também 
e.staremOs ria Bo"uvía~ Realmente, Guayaramerín, Bolívia, _ 
se-mpre foi dependente, enormemente, de Gu3jafá-Mírim, 
Brasil. E diga-se·, a bem da verdade, que o trabalho dos brasi
leiros, no Guaporé, é algo de épico e até dantesco. A constru
ç~o. por exemplo, do Forte do Príncipe da Beira, cujas mura-
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ihas e enormes pedras lavradas foram levadaS a- braço pelos 
portugueses, cujos canhões boca-de-sino foram também trans
portados pelos bravos de além-mar, representa o esforço desta 
Nação, desta ciVilização, no sentido de consolidar as fronteiras 
deste País e afirmar a soberania do seu povo -e p valor da 
sua gente. Agora, justamente o Estado mais rico da Federa
ção, aquele que tem o maior potencial industriãl em suas 
mãos, através de um partido - que, para nós, teria toda 
a respeitabilidade- o PSDB- Partido da Social Democracia 
Brasileira, investe com uma nota, prOfligando e tentando apo
drecer as raízes da Zona Franca de Manaus; essa, que é um 
óleo canforado que a Nação brasileira, ·através do Presidente 
Càstello Branco, injeto-u no Norte abandonado do País. A 
nota do PSDB objetiva apenas tradUZir-Õs interesses dos po~ 
tentados de São Paulo, que não podem acdtar, nem admitir 
o progresso do Norte. Aquela região serppre f9i trat3da -
e eu tenho dito aqui, insistentemeilte, -deSte -~iníCrofOU~ -
como se fosse uma grande colônia, destinad;I apenas a plantar 
vegetais e criar bovinos, não se permitindo desenvo!ver, em 
termos de igualdade, com os estados centrais e do sul. H o~~ nas 
e loas sejam dadas a esse MinisüowPadrinho, a esse Ministro 
santo amigo, Alexandre Costa, que _com· o critériO -de um 
magistrado temwse colocado num plano de isenç_ão, dando 
ensejo a que os projetas destinados à Suframii _injetem na 
regiã-o o progresso determinado; glórias sejam aadas a S. Ex' 
que nos tem procurado amparar e defender_. Mesmo assim, 
conseguiram que vinte e uma das proposições, -destinadas ao 
progresso do Amazonas e- da Amazónia, fossem_ objetadas, 
travadas e impossibilitadas de aplicação. Tenho _a certeza de 
que, daqui a algum terripo, será corrigido esse erro, e esses 
vinte e um projetas voltarão a ser instalados na região ama~Q
nica. Enquanto issO", a Amazónia se atrasa; atrasa o progresso 
da região e aumenta o desemprego. ~s acusações de maquia
gem das máquinas, dos produtos im:porfados, são leVianas, 
sobretudo porque as peSStHfS"'Cfue acusam rião põem os pés 
o Amazonas, não -sabem que aquilo é um_planeta à parte, 
que é um mundo diferente. Precisã.m saber que aquele caboclo 
que vive sozinho nas lonjuras, nas solidões das marget,~s dos 
rios, dos municípios-distantes necessita de apoio, de dinheiro 
circulante, de progresso; precisam saber que o An1azonas so
mente poderá se salvar e compensar a diferença- diinográfica 
que possui, se a industrializarmos, multiplicando a força do 
trabalho humano pel~ capacidade das máquinas, que e capaz 
de ampliar aquilo q-üe o ser humano pode produzir com os 
braços de enxadeiro, com_ as mãos calosas ~e trabal~ador. 
V. Ex• está fazendo unl. discurso muito SenSível, muito bom, 
um discurso muitO humano e muito brasiLeiro. Ao lembrar 
Guajará-Mirirn~- Cuja zona de livre coffiércio foi tarnbéitrpOr 
mim subscrita -praticamente, sou filho deOuajaráwMirim 
-V. Ex~ está cumprindo um dever brasileiro. Isso, porque 
o nobre Senador está trazendo aquele esforÇQ_ heróico do por~ 
tuguês que levou a laje fantástica mtra o _Forte do Príncipe 
da Beira, nas proximidades de Costa Marques; está trazendo 
o espírito de brasilidade daqueles que já se foram desde os 
tempos passados; V. Ex• está fazendo a_ Amazónia procurar 
ser Brasil, mais do que nunca, em estágio de progresso. É 
preciso que, realmente, OS partidos polítiC_9S1 todos, sem excew 
ção, apóiem a Suframa e a Amazónia e_ se esqueçam dos 
interesses exagerados dos oligopólios, dos_ verdadeiros pantaw 
gruéis da finança e do dinheiro, para se lembrarem de uma 
terra encharcada e verdejante, que estende as suas mãos, 
pedindo apoio e justiça. No§õsos parabéns a V. Ex•. s_r. Senad_or 
representante de Rondônia, Ronaldo Aragão. 

O SR. RONALDO ARAGÃO- Agradeço o substancioso 
aparte do Senador Aureo Mello, representante do Amazonas, 
conhecedor do problema da Suframa. 

_sr. PreSidente, Srs. Senadores, pelos levantamentos fei
tos, baseados em relatórios da própria Suframa, podemos 
çonstatar que, enquanto s_e importa 1 dólar de produto, com
pramwse 4,5 dólares no Sul do País. Logo, há uma diferença 
muito grande, mesmo em favor daqueles que re~lamam da 
maquiagem que alegam existir nos produtos da Zona Franca, 
o que, segundo o Governador Gilberto M_estrinho, provou 
o contrário: a m.aquiagern é feita nô Sul do País. 

Sr. Presidente, hoje estamos esperando que se implante, 
o mais rápido possível, a zona de livre comércio Õ.a cidade 
de Ot!.ajará-Mirim, na fronteira do Brasil com a Bolívia, no 
Estado de Rondônia. Por quê? Aquela região, que foi tão 
rica, hoje se encontra na miséria, n_o desemprego e na fome, 
porque do outro lado, do lado boliviano. bastando atravessar 
o rio, ternos a Zona Franca de Guayaramerin, onde se com
pram produtos brasileiros mais baratos do que no próprio 
Brasil, tais como camisas. tênis e cigarros. Essa situação está 
trazendo para Guajará-Mirim e toda aquela região do Guapo
ré, a miséria, a fome, o desemprego e o desespero, que já 
se est~mpam a olhos vistos na população daquela região do 
Estado de Rondônia: 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao dizer estas palavras 
a respeito da reunião da Suframa, ocorrida no dia 26 próximo 
passado, qu_eremos lembrar qu_e a criação deSses órgãos de 
desenvolvimento regional teve como objetivo a diminuição 
das diferenças regionais e até_ sociais que existem no Brasil. 

Falou~se muito a respeito de que a montagem de camiow 
netas, com certo percentual de produtos nacionais, na Zona 
Franca de Manaus, ia criar problemas para a indústria automo
bilística do Sul do País. E o protocolo assinado com os países 
que integram o Mercosul? Segundo esse protocolo, o Uruguai 
vai internar no Brasil quatro mil automóveis. -Eni Manaus, 
essas camionetas não chegam a 480. _Se Manaus atrapalha 
essa montagem com um percentual de nacionalização, com 
480 utilitários, o Mercosul, que vai introduzir no País quatro 
mil automóveis, não vai atrapalhar a indústria automobilística 
nacional? 

Falawse tamb~m que a Zona _Fran~ d_e MaJ.laus recebe 
incentivos fiscais, rrias muito- mais incentivos fiscais- recebem -
os exportadores do Sul e do Sudeste do Brasil. 

E ninguém reclama. Nem o Norte nem o Nordeste se 
levantaram com tanta garra para dizer à Nação quanto se 
dá de incentivo fiscal para exportação. 

Sr. Pr:esidente, Srs. Senadores, o que eu ·quero tiizer é 
que a região Norte do País não abre mão dos seus direitos 
em hipótese alguma. O Norte do Brasil, onde há milhares 
de pessoas passando fome, precisando entrar no mercado de 
tfabalho, não pode aceitar que grupos econômicowfinanceiros 
do Sul do _País queiram boicotar o desenvolvimento que está 
vindo através desses órgãos de desenvolvimento criado~ para 
essa finalidade. 

Eram essas, Sr. Presidente, as minhas colocações na tarde 
de hoje. Muito obrigado. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Aureo Mello. _ 

O SR. AUREO MELLO (PRN - AM. Pronuncia o se
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores o Senador 
Ronaldo Aragão, com o conbecimeflto de causa que lhe é 
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peculiar e o sentido de amazoniS:IllO que impregna a sua pala
vra-. nascido embora lá nos contrafortes do Paraná com -santa 
Catarina, o que por isso mesmo mUito mais nos emociOna, 
a nós caboclos que, por assim dizer, emergimos da terra como 
tufos daquela mata exuberante e que tão pouco conhecemos 
das coisas do progresso e das sutilezas da civilização, disse 
a respeito do problema que está acom_etendo a nossa área, 
do mal que nos estão fazendo e já advertiu e apelou ao Estado 
bandeirante principãlmente para que nos deixe em paz e nos 
dê sossego, nos dê oportunidade de sair da asfixia em que 
estamos mergulhados, como se fõssemos alguém enterrado. 
vivo, para respirar---a-ar puro e o oxigénio que existe ampla
mente neste Brasil de dimensões territoriais fantásticaS e de 
amplitudes sentimentais contine_ntais ~ gigantescas. 

Por isso, Sr. Presidente, não é nem necessári_o _que eu 
venha trazer aqui coisas maravilhosas como, por exemplo, 
o editorial do jornal Correio Braziliense de sexta-feira, que 
defende a importância da Zona Franca de Manaus: 

" ... instrumento de eficácia superior para asSegurar 
o desenvolvimento da região e ocupar espaços i~por
tantes no processo produtivo nacionaL Aie.a aberta 
ao livre comércio, exibe, em conseqüência, perfil e 
estrutura diferenciados. do regime económico_ ortodo
xo, forma encontrada para tornar viáveis a prospe
ridade regional e sua incorporação ao espaço físico 
do_ território ... quando o lobby dos grandes interesses 
do Sul e do Sudeste se movimentam para impedir a 
instalação ali de 40 projetas da informática.- Parece 
haver receio de que o_ ingresso da Suframa no mercado 
de computadores deflagre incómodo processo de com
petitividade com a indústria tradicional antigamente 
ancorada nos benefícios da reserva de mercado." 

Sr. Presidente, Chagas Rodrigues, idealista, orador, com
panheiro de tantas lutas e !anta$ reivindie;ações _ na_cion~is-, 
há um jogo de interesses contrariados, um jogo de elementos 
da indústria de informática que estão transformando esse tipo 
de trabalho _e de indústria brasileira num caso quase de pira
taria. 

Assemelha~se à entrada de um cinema, em que as-pe-ssoas 
se acotovelam para assistir a ·um grande filme, ou aquelas 
que entram no estádio para assistir ao futebol, dando_ um 
"chega pra lá" naquele que, porventura, lhe esteja estorvando 
o caminho. 

O Amazonas não está cm condições de estorvar o ~mi
nho de ninguém. O Amazonas é a selva circundando um povo 
suado, que moureja e batalha, formàdo, em Manaus, por 
bairros imensos de pobreza absoluta, de angústia total doS 
seus moradores. No interior, nem se sabe o que é o progresso, 
porque ali o que existe é uma Vivência quase animal, erii
que a pessoa faz parte do cenário da natureza, da água e 
da terra, como se fosse um quelônio, um peíxe o·u ·uma fera 
da floresta. 

No entanto, pessoas ligadas à área da informática inves
tem contra a Sufram.a, organismo criado para empurrar o 
Amazonas, como se fosse um carrinho, para que pudesse 
acompanhar o passo dos demais componentes da grande Fede
ração na marcha que o Brasil empreender. A grandeza do 
Brasil dever-se~á à sua unidade, visto que não se per'mitiu 
que ela se dispersasse cm republiquetas ine-ptas, inCapaZes 
e atrasadas. Ao contrário, lutou-se para compor uma grande 
nação, como os Estados Unidos da América do_ Norte, que 
ta!Jlbém resultam da composição de vários Estados, embora 

sejam eles uma confederação, em que os Estados têm muito 
mais autonomia, do que ao regime federativo, enquanto nós 
sOmos uma Federação e estamos mais vinculados ao regime 
de interdependência. 

Esse assunto está praticamente esgotado. Já foi tratado 
e exaurido nesta Casa. Os Srs. Senadores já compreenderam 
que esses sofismas de maquiagem, de material importado já 
pronto, de falta de emprego para os amazonenses, tudo isso 
é manobra para que a Zona Franca seja suprimida do mapa 
administratívo do País e, assim, somente os industriais poten
tes, gigantescas e paquidérmicas das áreas do Sul e do Sudeste 
pOSsam mastigar o grande mercado consumidor que é o Brasil, 
assim como as Repúblicas que nos cercam e que podem casual
me-nte- Set-irtífiortadoras daquilo que eles produzem. 

Portanto, vamos deixar o Amã.ionas em pciz. Vamos dei
xar que a grande região se irmane, acerte o passo, compareça 
ao lado do pelotão brasileiro e venha a se tornar fonte de 
riqueza coletiva para este grande País, porque lá no Amazo
nas, nos pontos distantes e remotos _da nossa região, estão 
fincados exemplos de brasilidade edificante, começada pelos 
próprios -lusitanos, qUando a braços, no ombro, a peso de 
sacrifícios itlauditos, trouxeram as muralhas das fortalezas, 
as .balas redondas dos canhões boca-de-sino e o símbolo do 
Brasil colonial, para aquelas fronteiras·. mantendo o Brasil 
independente, dito independente ou pelo menos independente 
diante dos que o cercam, os países de língua espanhola. 

_Mas, o assunto que eu pretendia tratar e troUxe, Sr. Presi
dente, não era o assunto da Zona Franca. Mas, no mofl,lento 
em que a voz do Senador Ronaldo Aragão se ergue aparteada 
pelo representante do Amapá, sobre esse terna, não pude 
resistit, Si. Pr~sidente. 

Eu vinha tratar de assunto político, nacional, de grande 
signifiCação, do clamor de um homem sofrido, sacrificado, 
que eu não sei c9mo .~inda tem força_s Para-escrever: Qtieto 
..me...refe.rir ao ex-Presidente Fernando Collor de Mello .. 

_Sua Excelência consegll:íu·, talvez pela generosidade do 
Sr. Roberto Marinho, sãir dO seu silênciO_e escrever_u_iri "adigO 
intitulado "Quero Justiça", ero que ele diz que, num inomf
nável desrespeito à Constituição, proriiOverarri a cissaÇãó dos 
direitos políticos de um presidente que já havia renUnciado. 
Ironicamente, vários Parlamentares que sofreram a cassaçãO 
dos seus direitos políticos no regime autoritário enfileiravam~ 
se para exigir a sua cassação, afirmou. 

Sr. Presidente., mantive;, desde _o princípio, a posição de 
defensor de Fernando Collor de Mello. E, quanto_ mais o 
temPo avança, mais· me chegam elenientos para fortalecer 
a minha ·conViCção de que houve um grande equívoco na histó
ria brasileira, ao tirarmos um Presidente da República injUsta~ 
-mente, no momento em que o Brasil, no seu governo, estava 
-engatilhado para entrar no mercado do Primeiro Mundo e 
vir a se emparelhar com aquele_s países produtores que lideram 
o progresso, o conforto e o bem~estar de todas as_naç.ões. 

O Sr. Jutahjr Magalhães- Permite-me V T Exa um aparte, 
nobre Senador Aureo Mello? 

O SR. AUREO MELLO -Com muita honra, Senador 
Jutahy Magalhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Senador Aureo Mello, eu 
preferiria até ficar calado quando V. Er faz uma espécie 
di defesa do ex-Presidente Fernando Collor de Mello. Ele 
já está afastado e vir aqui "bater" nele não seria lnuito próprio 
para nós Senadores. Mas também deixar sem resposta o pensa
mento qt,~c! V. Ex~expõe, neste momento; da tribuna do Sena-
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do, poderia parecer concordância. E da minh_a_ parte, não 
haveria a menor possíbílidade de concordar com o artigo do 
exMPresidente Fernando Collor nem com o pr0nuilci3men.to 
que V. E~ vem fazendo. Eu, a cada dia que passa, ao contrário 
de V. Ex\ estou mais convencido - se pudesse ficar mais 
convencido do que já estava - da maneira ·correta como 
agiu o Congresso Nacion~l, afasta_n9o _ _q ex-r·~e:si~~ntç. Quan
do V. Exa fala que estávamos na frOnteira do PriiJieitO Mundo, 
acho estranho e busco razões para uma afirmação desse tipo, 
porque o que estamos vendo é exatamente o .contrário. O 
que o Sr. Fernando Collor fez com este Pafs foi desorganizá-lo 
de ponta a ponta, em todos os· n(veis, fazerido-o retornar, 
não ao_Segundo, mas ao Terceiro Mundo, se é que já não 
está no Quarto Mundo. O que ele fez foi destruir todas &s 
áreas do País, seja económica, social, política- ou adminis
trativa. Em todas as áreas, ele arrasou com o Brasil. Ele 
teve esse grande poder. E ainda vem, através desse artigo, 
falar em nome dos 35 milhões de brasileiros que votar·am 
no programa dele! Programa ·que ele desrespeitou no pririteiro 
dia! Eis uma das grandes _demonstrações da falha do presiden
cialismo: apresenta-se um programa, desrespeita-se esse pro
grama e não acontece nada. O Sr. Fernando Collor, segut:tdo 
se diz por aí, talvez muito dificilmente irá pagar na cadeia 
pelos seus crimes. Então, nós, brasileiros,_ é _que poderíamos 
utilizar o título desse artigo: "Queremos justiça!'; 

O SR- AUREO MELLO- Muito obrigado, Senador Juta
hy Magalhães. Sei qUe V. Ex~ é, antes de tudo, um bom 
combatente. V. Ex•, ã.trás dessa trincheira - que não é sua, 
porque o seu lugar é na frente - é c_omo. se fosse aquela 
artilharia pesada do Exército CJue, ·enqU:ahlb â. infantaria estra
leja o tiroteio dos seus fuziS ou- avança: aó _fluir das suas baione
tas, emite os seus petardos e eles, quando ·alcançam o alvo, 
fazem um estrago tremendo: aluem muralhas, reben_tam pare
des, destroem casamatas. 

Não vou subestimar V. Ex~, que tein linha"gem: Não é 
à toa que tem o nome Magalhães, origiilário daquele bravo 
e intrépido Juracy Magalhães, cearense de fibra, que chegou 
à Bahía e revolucionou. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Da boa linhagem dos Maga
lhães. Há uma outra que não é nada boa. 

O SR. AUREO MELLO -Dessa vez não "captei a men
sagem" de V. Ex• ... Ah! sim. Agora entendi. V. Ex~ ~unca 
esquece a sua amada Bahia. Mas há quem pense também 
que esse outro Magalhães, quem sabe, não é seu parente ... --

0 Sr. Jutahy Magalhães- Não, Deus me livre! 

O SR. AUREO MELLO-Esse outro Magalhães também 
é um homem duro e forte e que muito faz pela Bahia. Quem 
sabe se essa soma de Magalhães nãO é· a 'reSponSável pelo 
progresso da terra do Senhor do Bonfim, berço do progresso 
brasileiro e centro de uma civilização ~que Veiõ, se não me 
engano, das áreas mais civilizadas da Africa_ e que, por isso, 
tem nos seus negros uma inteligência- Ihaiõr dO que a doS 
negros de outras regiões_ brasileiras. Esies, por isSo, "investem 
contra eles acusando-os de "baianidades" e outras coisas, devi
do a inteligência extraordin_ária d<:tqueles que vieram, se não 
me engano, das áreas do norte da Africa, on<;le já havia uroa 
evolução intelectual bem maior do· que nas áreas do centro, 
com os bantos e os zulus. Talvez seja melhor não cria"r atritos 
com negros de outras regiões. · 

Não subestimo a capacidade de luta de V. Ex• riem a 
força de seus petardos. E também concordo com V. E~ que 

não é hora, é a destempo, ficarmos aqui a discutir sobre as 
virtudes e os pecados, porventura existentes,_ do ex-Presidente 
Collor. · 

A rigor, queria apenas fixar, nestas palavras, que o "Que
ro Justiça!" do ex-Presidente não passou despercebido, muitas 
pessoas leram e acreditaram, como outras, como V. Ex~, estão 
C.onvencidas de que o ex-Presidente é um grande pecador. 

Da minha parte, continuo aqui, na minha igarité. reman
do na direção do sol e convencido de que as palavras manifes~ 
tadas neste artigo são de um homem justo, que bus_cou acertar 
e que, por isso mesmo, poderá vir a ser, neste País, o que 
foi" Juan Perón, na Argentina, que voltou ao poder e nele 
está )10je, através do seu seguidor, o Presidente Carlos Mé
nem. Após um longo exnio, já muito velho e cansado, em 
plena senectude, Juan Perón foi reconduzido à chefia do Esta
do, levado pelo abraço gigantesco e_ rouco das multidões que 
o aplaudiam e que, certamente, eram descendentes daquelas 
mesmas que o afastaram e o enxovalharam, respaldadas pela 
força dos canhões da Marinha, das áreas portenhas. 

Sr. PreSidente, gostaria de ler alguns trechos do artigo, 
em que o ex-Presidente Fernando Cõllor diz o seguinte: 

"Quanto mais e_xamino o- e-Xemplo italiano, mais 
aumenta a minha indignação contra o movimento que, 
no Brasil, longe de objetiVãr a moralidade na adminis
tração pública, visava unicamente à derrubada de um 
presidente para desencadear um verdadeiro assalto a 
cargos e privilégios." 

Não concordo com esta parte, Sr. Presidente, dígaMse 
a bem da verdade. 

Diz, airida, o Presidente Collor: 
"Na Itália, com base em investigaÇõeS sérias, pro

fundas, dentro da lei e livre de influências -partidárias, 
juízes estãO manâando para a cadeia políticos e empre
sários. Aqti.i ·sou o único punidO~ apeSar de a denúncia 
sequer ter sido examinada pelo Supremo. Fui conde
nado antes de ser julgado. 

A partir de acusações coõtra um dos que partici
param de minha campanha eleitoral, instalouMse uma 
CPI. Em meio a um vendaval de denúncias, empresta
ram-se ''provas" contra a minha pessoa. Uniram~se 
os adversários políticos para deflagrar um processo ful
minante que me tirasse o poder conquistado nas urnas. 
A mídia ofereceu-se como palanque para fazer eco 
e tornar verossímeis todas as acusações contra mim 
aventadas, 

Ao mesmo tempo que a Polícia Federal, por minha 
determinação, dava curso a um inquérito -e a cada 
dia tornava público o rumo das investigações_- , os 
integrantes da CPI, num flagrante desrespeito_ à lei, 
faziam uso de todos os microfones a seu dispor para 
alardear assustadoras descobertas. Minhas tentativas 
de defesa lembravam às de um náufrago que, a cada 
vez que vem à tona para respirar-. é surpreendido por 
uma nova onda, cujas dimensões ele desconhece. 

O próprio Tribunal de Contas da União atesto_u 
que não há nada em seus arquivos_ que me incrimine 
moral ou administrativamente." 

Encerro aqui, Sr. Presidente, deixando o meu ponto de 
vista, que - sei - não é o ponto de vista desta Casa, mas 
é _Q direito do nave~ador solitário, daquele que rema sozinho 
no meio das águas imensas e pálidas do rio Amazonas, ou 
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das águas negras, abismais e belas do rio Negro, para dizer 
da minha fé, da minha comácção, da certeza de _que um dia 
a verdade há de sobrelevar, de que esse PreSidente que (oi 
afastado do poder ainda há de merecer justiça e consideração 
por parte de todos os_ brasileiros. Afirial,_ errar é humano; 
persistir no erro é crime. 

Assim dizendo, concluo c justifico àmiriha presença nesta 
tribuna, agradecendo a V__. Ex•, Sr. Pre~idente, _o interesse 
e a liberalidade com que acolhe democraticamente e~tas pala
vras, agradecendo, nesta oportunidade, as cartas e documen
tos que continuo recebendo do Brasil inteiro, principalmente 
do Rio de Janeiro; concitando e pedindo que aquilo que_ foi 
praticado não continue-sendo considerado corrio uma Verdade 
inexorável. Que todos - nós e _eles - declaremos alto e 
bom som o nosso ponto de vista, que é. indon;nido e imodi· 
ficado em relação ao jovem Presidente, que era uma projeção 
administrativa e até estética deste País- miscigenãdo - s~ntese 
do mundo, laboratório de nações, melting pot de todas as 
raças - , que é simplesmente o predestinado Brasil. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente_~ 
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Albano Franco - Alufzio Bezerra - Álvaro Pacheco -
Aureo MeDo - Carlos Patrocfnio - Epitácio Cafeteira - Eva 
Blay- Francisco Rollemberg - Garibaldi Alves Filho- Gilber
to Miranda - Guilherme Palmeira - Henrique Almeida - João 
Calmon- Jonas Pinheiro- Jost Fogaça- Jost Samey- Levy 
Dias - Lourival Baptista - Luiz Alberto - Magno Bacelar -
Marluce Pinto - Meira Filho - Odacir Soares. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Sobre a 
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1? Secretário·. 

É lido o seguinte 
REQUERIMENTO N• 287, DE 1993 

Nos termos do art. 43; do inciso II, do RegimentO Interno, 
requeiro licença para me afastar dos trabalho~ da Casa, dias 
2, 6 e 7 de abril de 1993. - 29 de março de 1993. 

Sala das Sessões, 29 de março de 1993.- Chagas Rodri
gues. 

Sala das SessõesChagas Rodrigues 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -A votação 
do requerimento fica adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presi
dência comunica ao _Plenário que, de acordo c;Qffi o disposto 
no art. 24, da Rcsoluç_ão _n~ 01, de 1991-CN, se ,ence~r~ ~oje 
o prazo para apresentação de requerimentos para que ãs emen
das oferecidas ao PL n' 44192-CN - Orçamento Geral da 
União, sejam submetidas ao Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -A Presi· 
dência informa aos Si"s. Senadores que, após entendimentos 
mantidos com a Presidência da Càmara dos Deputados, resol
veu reservar os períodos das sessões ordinárias de terça e 
quarta-feiras, amanhã e depois, e da manhã de quinta-feira, 
para apreciação do Orçamento Geral da União. 

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

Passa-se à 
ORDEM DO DIA 

A lista de presença- acusa o comparecimento de apenas 
37 Srs. Senadores, pão havendo, a_ssim,_qU.Orum pai'a delibe

. ração. 

Em conseqüência, a matéria constante da Ordem do Dia 
fica adiada para a próxima sessão ordinária, uma ve~ que 
tóda ela depende de votação. - ---

~ Sã9 os seguiri.te·s os itens adiados 
·-l-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 67, DE 1992 
.. CÜMPLEMENT AR 

~ _ (Em regim_e. de urgência, nos termos do art. 336, c, do 
Regimento Interno} · -

-- Tfiãmitandõemconju-ntocomo Projeto de Lei dO Seria-
do no 46,lle 1992 ..:..-complementar) · 

Votação, eni tUrno único, do Projeto de Lei da Càmara 
n• 67. de 1992- Complementar (n• 71!89, na Casa de origem), 
que dispõe sob!e _o_ processo judicial de desapropriação por 
interesse social, pãra Tiris de reforma agrária, tendo 

- ---=- Parecer, ·proferido em Plenário, Relator: Senador 
Allr~do C~mp~S, favOrável, na forma de Substitutivo que 
apresenta. ~ h···-·· --~--- ··-·· · - --

-2-
PROJETO DE LEI DO SENADO No 46,DE 1992 

.. COMPLEMENTAR . 
(Em regirrie _ae ürgêncía nos termos do art. 336, c·, do 

Regimento Interno) -
_(Ttamitari~o em conjunto com o Projeto-de Lei da Câma

ra n' 67, de 1992·- Complementar) 
Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 

n? 46, de 1992-- Complementar, de autoria do Senador Hum
berto Lucena, que dispõe sobre o procedimento contraditório 
especial, de rito sumário, para o prOceSsO de desapropriação 
por interesse soci_al, para fins de reforma agrária, <.le imóvel 
rural_ q':le não es~eja cumprindo a sua função social. 

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

Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

.. O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB·BA. Pronuncia 
o seguinte discurso_. Sem revisão do orador.)- Sr.-Presld~nte, 
Srs. Senadores o assunto que trago à discussão é muito apro-
priado, porque trata da desertificação de .terras. _ . 

Sr. Presidente, V. Ex• há de convir que não há nada 
mais apropriado para falar em um plenário deserto como este, 
onde não há ninguém; temos o número e'xato para não enter
rar a sessão. 

Trago a esta Casa o debate de_ um problema, sobre o 
qual pouco se tem falado, mas que começa a ganhar impor~ 
tâhcia no Brasil e no mundo. Refiro~me à desertificação de 
terras, que já engloba, em todo o m!Jndo, cerca de 30 milhões 
de quilómetros .quadrad9s e representa um quinto da s_uper
fície do globo terrestre. Mais de 30% da América do_Norte 
estão dorpinados Por desertos, 29%.da Ásia, 20% da Europa, 
18% da Africa, 11% da América do S_ul e 36,5% da Austrália. 

Os especialistaS já estudaram o processo de desertifica
ção, aqui e em outras partes do mundo. A erosão _eólica é 
iuil fenômeno de clima seco, que se .relaciona com_ o grau 
d~, umida~_e __ em gue se encontra o terreno, sendo, portanto, 
de maior ocorrérleia em climas seço.s, mas se verific;a também 
em clima úmido .. Se por cultivo ou mau uso for deixado um 
campo natural a descoberto, e se este solo for arenoso, ofere
ce-se ao vento ª- oportunidade de iniciar o seu ataque. A 
mobilização do sol, provocada pela ação do homem ou dos 
animais, é condicionante fundamental para a ação destruidora 
dos ventos. 
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Essa ação danosa agrava-se na medida em que aumenta 
a velocidade dos ventos, acentuando-se mais ainda seu poder 
destruidor à proporção em que se reduzem a vegetação e 
a precipitação~ como no caso das regiões áridas e seffii-áridas. 
Tais efeitos danosos se intensifiCam nas regiões de solos areno
sos, tornando-se impróprios ao desenvolvimento de vegeta
ção. No ambiente árido, à medida em que se intensifica a 
ação do vento, ocorre urna perda acentuada de umidade, até 
aproximadamente o ponto de murchamento. provocando uma 
desagregação das partículas. A intensidade do_ vento e sua 
turbulência são fatores que, em conjunto ou cm separado, 
influem na desidratação do terreno, começando o (e!lómen,o 
da desagregação. 

Um vento seco, de intenSidade moderada, incidindo con
tinuamente, durante certo tempo, numa região árida, exer~e 
urna intensa capacidade de desidratação sobre os solos e plan
tas. Se considerarmos ainda o bombardeio contínuo de partí
culas desagregadas sobre a superfície dos vegetais, a desidra
tação será mais acen_tu_ada e, por conseguinte, a sobrevivência 
dos vegetais torna-se muito mais_ difícil nessas circunstâncias. 
Q:s,especialistas denominam "deflação" o trabalho de remoção 
das partículas e sua conseqüente deposição. Tal fenômeno 
é responsável pela formação de grandes bacias nas regiões 
desérticas, alcançando, em certos locais, a profUndidade de 
mais de 130 metros abaixo do _nível do mar. Quando tais 
depressões alcançam o nível hidrostática, ocorre a formação 
de oásis. --

No Brasil, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a extensa área 
do Polígono das Seca~, no Nordeste brasileiro, __ é CC?_I!siderada 
a mais sujeita aos processos de desertificação, erri face de 
sua condição climática e pela nature-za dos seus solos e de 
sua cobertura vegetal. Essa área tem sido considerada como 
de elevado risco de desertificação; em estUdos internacionais. 
Muitos desses estudos constataram a existência de núcleos 
de desertificação crescentes no Nordeste, onde a degradação 
da cobertura vegetal e do solo atingiram condição ~e _ir~eversi
bilidade. Tais-rüícleos, segundo os especialistas, apresentam 
dinamismO pr6pfio. tendendo a se tornar cada vez mais acen
tuados e a se expandir para áreas vizinhas. 

No meu Estado, na Bahia, Srs. Senadores, há cerCa de 
52S mil quilômetros quadrados onde já Ocorre a erosão acele
rada, pelo fato de a vegetação tomar-se escassa e o_solo des
protegido. Em Pernambuco, 26% da superfície do Estado 
- ou o equivalente a 25 mil quilõmetros quadrados - já 
se acham em rápido processo de degradação_._ No Rio Grande 
do Norte, talvez ocorra o exemplo mais grave do processo 
de desertificação. No Piauí, em face da substituição da cober
tura vegetal para implantação de grandes projetas agrope
cuários, a partir do início da década de_ 70, verificaram-se 
intensos processos erosivos- que vêm reduzindo a produtivi
dade dos solos e o assoreamento dos principais rios da região. 

O sudeste do Rio Grande- do Sul também tem sido caracte
rizado como área de alto risco de desertificação. Mas o fenô
meno tem se manifC.stado até mesmo na Amazónia, onde 
poderá encontrar ambiente mais propíciO para o seu desenvol
vimento devastador, em razão da pobreza da maior parte 
dos solos naquela região. Acredita-se que cerca de 3.600 hecta
res estão atingidos pelo processo de desertificação no Estado 
do Rio Grande do Sul. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, segundo minucioso relató
rio técnico da Sudc:ne, a grande seca de seis anos, entre 1968 
e 1973, na região africana do Sahel, foi responsável pelo inte
resse que a desertificação despertou em todo o mundo. Tal 

acontecimento despertou a consciência -de que a desertificação
é um fenômeno mundial que ameaça a produtividade das 
terras e a própria sObrevivência do homem neste planeta, 
a longo prazo. O problema paSSou a ser encarado com serie
dade, levando à convocação da Conferência das Nações Uni
das sobre Desertificação, realizada em Nairóbi, no Quênia, 
em_ setembro de 1977. Essa Confei"ência foi antecedida pelo 
Seminário sobre Desertificaçao- realizado no mês anterior, 
sob os auspícios da "The Scie.nce Association", 

Refeddo Seminário lançou os fundamentos da ciência 
da desertologia, corno nova especialidãâe dentro das ci~ncias 
e~glógicas. Participaram desse ericontro ecólogos, clirhato
logistas, ge6gi"aios, hidrólogos, silvicultores e outros especia
listas com grande experiência em regiões áridas e semi-áridas. 
Foi divulgada, naquela oportunidade, a Carta das Nações Uni
das sobre desertificação, preparada pela ONU e pela Organi
zação Mundial de Meteorologia. Do estudo dessa Carta verifi~ 
cou-se que um terço das terras do mundo já é constituída 
por desertos. Também ficou constatado que, a cada ano que 
passa, 50 a 70.000 quilómetros quadrados de riovas áreas se 
desertificam. 

O conhecimento desse fato, Sr. Presidente, Srs. Senado
reS, mostra a gravidade desse problema para o mundo e o 
noss-o País, em particular. As preocupações aumentam quando 
se conclui que a desertificaçãO reduz continuamente a super
fícü:! das terras habitáveis, na mesma medida em que a explo
são demográfica exige novos territórios para serem ocupados. 

Na Carta das Nações Unidas sobre desertificação verifi~ 
ca-se que a região semi-árida do Nordeste do Brasil surge 
como uma área de elevada perícu1osid<ide, ou seja, comporta 
alto risco de desertificação. As teses sustentadas pOr alguns 
poucos estudiosos sobre a ocorrência de processos de deserti
ficação naquela região encontraram respaldo em estudos de 
organismos internacionais de grande_reputação. 

Advertem os especialistas, Sr. PreSidente e Srs. senado
res, que a desertificação não é Sinóilimo de deserto. Deierto 
é um fato ecológico acabado, uma sucessão do fenómeno 
que alcançou estabilidade final com o clímax deserto. Existem 
numerosos desertos no mundo, sendo o mais extenso e conhe
cido o do Saara. Não é, porém, o único tipo de deserto, 
pois os desertos variam de acordo com fatores regionais de 
solo e clima e sua origem: natural ou antrópica. _ 

- Desertificação, seguildo aindã. os técnicos, é um fenó
meno em processamento, que pode resultar ou não em deser
to~- No Brasil existem processos de desertificação em vári3s 
regiões, porém, não existem, ainda, desertos. Os especialistas 
alertam que evitar que eles surjam deveria se constituir numa 
preocupação política- do mais alto nfvel, tal o efeito devastador 
que ele pode ter sobre a vid~ no País. __ 

Desertificação é uma palavra recente não constante dos 
dicionários, à época da Conferência de Nairóbi. Tal fato mos
tra quão tardiamente a humanidade veio a perceber a gravi
dade do fenômeno e a preocupar-se com ele. Tradicional
mente, os desertos eram considerados fatos ecológicos- mais 
ou menos estáveis e de superfície definidas, formados por 
fatores climáticos. Sabe-se, hoje, que se trata de um processo 
dinâmico, em progressão, que conduz a uma crescente amplia
ção das áreas desérticas existentes e à formação de outras 
noyas. Urge, portanto, um movimento inte~rnacional capaz 
de:_S:ustar o processo em toda a parte• onde esteja ocorrendo. 

A Conferência das Nações Uriidas sobre desertificação 
resultou na elaboração de um Plano de Ação para Combater 



Man;o de 1YY3 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçüo II) T t:r<~a-ft!ira 30 2809 

a Desertificação. Referido Plano foí amplamente divulgado 
e seu protocolo assinado e aceito pelos 144 governos represen
tados na Conferência. O Brasil foi um desses países signatá
rios, cabendo-lhe a responsabilidade de pô-lo em execução, 
dentro dos seus limites. 

Segundo o Plano de Ação para Combater a Desertifi
cação, resultante da Conferência de Nairóbi, ''desertificação 
é a degradação progressíva dos ecossistemas naturais de uma 
área, resultantes de fatores naturais ou da ação do homem, 
e geralmente de ambos conjugadamente, podendo conduzir 
à formação de áreas desérticas.~· De for!lla síntétiça, pode-se 
dizer que "desertificação é a redução do potencial biológico 
das terras," sendo um processo generalizado extensamente 
nas regiões tropicais. 

CientiStas-e eS-peclãlistas procuram advertir que a palavra 
desertotem vários signifiCados, dependendo do uso, o que 
explica uma parte da confusão que, muitas veZes, acõmpãflha 
disCussões do problema de desertificação. Assim, explica-se 
que desertos podem referir-se a: 1) áreas com precipitação 
anual média abaixo de uma dctt!rrninada. quantidade; 2) um 
tipo de vegetação; 3) uma área estéril do_ ponto de vista dos 
seres humanos. Em muitos casos, áreas são faCilmente classifj
cadas corno desertos pelos usuários de todos os três tipos 
de definições, como, por exemplo, as areias do deserto de 
Saara; em outros casos, uma área pode ser um deserto por 
uma definíção c não- por outra. 

O primeiro brasileiro a identificar sinais de desertificação 
no Brasil foi o Patriarca José Bonifácio. E.o primeiro cientista 
a advertir sobre esse fenômeno,ª partir de observação lo_c;al, 
foi Martius, quando estcvt.! em viagem pelo Brasil. Martius 
denominou a região baiana do sul do rio São Francisco de 
"dese_rtus aust_ralis", c de "silva horrida" a vegetação espi
nhenta e contorcida. A primeíra observação completa de um 
especialü.ta alertando sobre a ocorrência _d_a dese_rtificaç_ão nãs 
regiões semi-áridas do Nordeste apareceu com Euclides da 
Cunha, em seu livro clássico "Os Sertõe5". 

Depois, especialista!:! do porte de Thomás Pompeu Sobri
nho, Guimarães Duque e Bastos Tigre, âo DNOCS,_estuda
ram o fenômeno em minúcias. Atualmente, o geógrafo Ab'Sá
ber e o climatologista Edmon Nimer realizam estudos relacio
nados aos processos de desertificação no Brasil, bén cOmo 
Phillip M. Fearnsíde, do_Jnstituto Na_cional de Pesquisa da 
Amazôriia. ~ 

Estudos mais pOrmenoriiados foram realiz&dos na Seç_ão 
de Botânica do Instituto de Pesquisas Agronómicas, e- poste
riormente no Departamento de Botânica e Ecologia da Uni
versidade Federal Rural de Pernambuco, e, na Sud~ne pelas 
professoras Maria Ivone te Carneiro Campclo, Nanci Nogueira 
Naves e Doralina do Nascimento Monteiro. Já existem _yários 
estudos catalogados pela Sudene, desde 1_938 até fins d.a déca-
da de 70, abrangendo, de modo particular, o Polígono P,as 
Secas_. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, em abril de 1977 o Conse
lho Consultivo da Secretaria Especial do Melo Ambiente enca
minhou à direção da Sudene uma recomendação para que 
as Secretarias de Meio Ambiente atribuíssem especial ênfase 
"aos estudos sobre a degradação do meio arnbieilte ConStantes 
da programação da Sem a, aos aspectos relativos --à deserti
ficação em todo o País, com prioridade para as regiões Nor
deste e Centro-Oeste, visando à identificaçãO de sua ocorrên
cia, das áreas afetadas e da intensidade dos processos naturais 
e artifid3.is erivOlvidos, com o propósito final de formular 
e implementar as possíveis medidas adequadas de caráter cor-

rctivo." Referido documento deu origem à formação do Gru
po de Trabalho Sema-Sudene, para estudos de processos de 
desGJtificaç_ão ocor_rent_es na região semi-árida do Nordeste 
do BrasiL 

Aquela recomendação alertava que ''em extensas regiões 
do território nacional, notadamente nas caatingas nordestinas 
e nos cerrados do Centro-Oeste, existem condições ecológicas 
caracterizadas por um equihbrio ambiental instável, parecen
do evidenciar uma vocação pré-desértica das citadas regiões;_ 
que a ação humana em regiões comparáveis de outras partes 
do globo, ao longo dos tempos históricos, freqüentemente 
tem propiciado a ocorrência de fenômenos graves _e progres
sivos de desertificação, com a conseqüente degradação intensa 
ou inutilização de vastas áre_as; um exemplo contemporâneo 
desse_uso abusivo das regiões ecologicamente frágeis está oco(
rendo, de forma dramâtica, no Sahel africano". 

O documento adverte que "as_ ohservações de_ estudiosos 
das regiões áridas c semi-áridas brasileiras__levam-nos à sus
peita de já se haver iniciado no País um processo de deserti
ficação de amplas proporções; são numerosos os indícios do 
supracitado processo, entre os quais se alinham a crescente 
irregularidade no r~gime dos cursos d'água, o empobrecimen
to acentuado da fauna e da flora, e o aparecimento de largas 
extens.ões de solo desprovido de qualquer cobertura vegetal; 
que relatos e ilustrações nos t_r;lbalho::-, de antigos viajantes 
e naturalistas indicam claramente ter havido, em regiões brasi
leiras hoje áridas ou semi-áridas. uma flora sensivelmente 
mais rica e abundante, em épocas relativamente recentes". 

Presidente do .Conselho Cons.ultivo do Meio Ambiente, 
o Sr. Henrique Brandão Cavalcante, que assinava o docu
mento, adverte que "caso realmente já exista um processo 
de_ desertificação no Nordeste c Centro-Oeste, serão desenca
dea_,Qas a médio e_ longo prazos conseqüências sociais de enor
me significação e suma gravidade, entre as quais sobressaem 
a destruição permanente de recursoS -hídriCos, dificuldades 
insuperáveis para a agricultura, desaparecimento àe potencial 
hidrelétrico e alt.erações climáticas imprevisíveis". 

Sr._ Presidente, Srs. Senadores, os _estudos dos processos 
de_desertifica.ção no Nordeste do Brasil constituem um progra
ma de trabalho resultank da deliheração do Conselho Consul
tivo da Sema, em convênio com a Sudene. Esse programa 
teve por finalidade_ realizar investigações nas áreas do Polígono 
das Secas no Nordeste do Brasil, visançlo a det~ctar processos_ 
de degradação dos solos e da cobertura vegetal bem como 
do regime_ hídris:o, capazes de conduzirem à desertificação 
e_conseqüente perda da capacidad_e de uso dessas áreas. 

Os estudos sobre desertologia exigem a formação de espe
cialistas em ecologia, fitogeografia, gcomorfologia, climato
logia, hidrologia, engenharia, agronomia, geogra~ia, zoologia, 
foto interpretação, sociologia, cartografia e desenho. Os estu
diosos criaram áreas-pilotos em cada Estado da região semí
árida do Nordeste, com as seguintes especificações; 

a) Área Piloto 1, Estado do PiauL Região fitogeogrMica 
caatinga-cerrado. Municípios de Giibués. Simplício Mendes, 
Cristiano Castro,_ Ribeiro Gonçalves, Corrente, Bom Jesus 
e mllJlícfPios Vizinhos; 

b) Area Piloto 2, Estado do Ceará. Região fitogeográfica 
dos Jnhamuns. Municípios de Tauá, Arneiro. Mombaça, 
t\.iuaba, Catarina, Saborino e lrauçuOa e áreas de municfpfos 
vizinhos; 

c) Área Piloto 3, Estado do Rio Grande do Norte. Região 
fitogeográfica do Seridó. Municípios de Currais Novos, Acari, 
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Parelhas, Equador, Carnaúba dos Dantas, CaiC6;-Jardim do 
Seridó, e municípios vizinhos. - -

d) Área Piloto 4, Estado da Paraíba. Região fitogeo~ 
gráfica de Cariris Velhos. Município de Juazeirinho, São João 
do Cariri, Serra Branca, Cabaceiras, Camalu e também Picuí, 
na região do Seridó e rnunic{pios vizinhos; 

e) Área Piloto 5, Estado de Pernambuco. Região fitogeo
gráfica do Sertão Central. Municípios de Salgueiro, Parna
mirim, Cabrobó, ltacuruba, Belém de São Francisco, Petro
lina, Afrânio, Ouricuii, Araripina e municípios vizinhos. 

O Área Piloto 6, Estado da Sabia. Região fitOgeogi'áfica 
do sertão do São Francisco. Municípios de Uauá, Macuré, 
Chorrochó, Abaré, Rodelas, Curaçá, Glória, Jeremoabo, Jua
zeiro e municípios vizinhoS. Suas caraCteiiSticã.s acentuadas 
de área degradada e sua extensão provêm dq_ fato de situar-se 
na depressão são-franciscana do Raso da Catarina, que se 
estende através do São Francisco "alcançando Pernambuco. 
É o grande "Deserto Baiano", 

Sustentam os especialistas que se dedicaram a esse estudo 
que cada uma dessas áreas-pilotos "é um deserto em formação, 
podendo-se falar. portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
do deserto piauiense, do deserto cearcnse, do deserto rio-gran
dense-do-norte, do deserto paraibano, do deserto pernam
bucano e do deserto baiano, sendo este o mais extenso. 

Nesse estudo. realizado sob os auspíCios da Sema-Sudene, 
constata-se que também existem os núcleos de desertificação 
solitários, fora das áreas de degradação, criados diretamente 
pela ação do homem, independentemente das características 
originais do solo onde se implantam. Foram áreas cultivadas 
ininterruptamenre~príilcipalmentc com aTgoaoeiro, ou onde 
foram- implantados "chiqueiros de bode", afora outras ações 
humanas. O algodoeiro é uma lavoura que desprotege inteira
mente o solo. Suas raízes nâo possuem rede de raízes secun
dárias suficientemente espCssa, e as folhas- caídas são poucas 
para oferecerem uma cobertura eficaz do solo. É também 
planta exigente quanto a nutrientes mine_fáiS. 

Os núcleos solitários de desertificação surgem, também, 
como resultado das "tomadas de empréstimos" de terras mar
ginais das rodovias, para a construção dos seus leitos e nas 
áreas de construção das represas de açudes. A salinização 
constitui um dos fatores mais graves da formação dos núcleos 
de desertificação solitários. Encontram-se áreas salinizadas 
por processo espontâneo por vezes extensas. Projetas de irri~ 
gação- mal orientados podem levar igualmente a processos 
de desertificação. Muitas vezes, profissionais responsáveis por 
esses projetes são desconhecedores de fisiologia vegetal e não 
atinam com as causas de suas falhas. Os técllicos em deserti· 
ficação advertem que "irrigação é a aplicação, no campo, 
da fisiologia da planta, em conjugação com o suprimento de 
água e as características físicas do solo". 

O Sr. Francisco Rollemberg - Permite-me V. Ex(&) 
um aparte'? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Ouçoó aparte do· 
nobre Senador Frandsco Rollemberg. 

O Sr. Francisco Rollemberg - Nobre Senador Jutahy 
Magalhães, V. Ex~ traz, nesta tarde, estudo muito interes
sante, que é o da desertificação no Brãsíl e no mUndo, e 
acaba de percutir um ponto que reputo da maior importância: 
a desertificação por irrigação. V. Ex~ diz que dos Estados 
do Norte e do Nordeste, em particular o seu Estado, a Bahia, 
é o que possui maior área desertificada. Isso tem sido assunto 
de constante-preocupação minha, principalmente quando se 

fala na irrigação. No seu Estado, na região de Irecê, grande 
produtora de feijão, tem-se usado constantemente de irrigação 
com água de poços artesianos repetidamente. sem intervalo, 
sem permitir que haja uma limpeza pelas águas das chuvas 

-é sítiál de salinização. 
A Bahia precisa ter muito cuidado com isso. Ela talvez 

devesse caminhar para trazer adutoras para a região de Irecê. 
Trazer águaS dos- seus rios Verde Grande. Verde Pequeno 
ou São Francisco porque, senão, Senador, um dos próximos 
discursos de V. Ex~ vai ser sobre a salinização daquela região. 

Um outro problema muito sério que encontramos na re
gião do Nordeste é a sua divisão geomorfológica. Temos na 
região litorânea üma área que Chainamos sedimentar, com 
solo de relativa profundidade, e mais para o interior temos 
as áreas de cristalino. Ocorre que nas regiões de área sedi
mentar retiramos toda a mata, praticamos a monocultura sem 
nos preocupar com barragens ou quebra-ventos e permitimos 
que a erosão eólica e a erosão hídrica levem para o leito 
dos rios a terra enriquecida, deixando a descoberto uma terra 
que nada produz. Quando nos adentramos mais no território 
nacional, encontramos a área chamada cristalino - e bem 
sabe V. Ex•, pois no seu próprio Estado, na região do Coronel 
João Sá, é assim - que é uma- áréã do granito, só permite 
o cultivo de xerófilas. E o que é que se encontra lá? Granito 
à flor da terra, não há uma camada de terra capaz de dar 
Sustentáculo às raízes das plantas que tá estão. Pode-se até 

_manter aquela área muito limpa. muito bem cuidada, varren
do-a, porque a pedra está à flor da terra. De outro lado, 
sofremos nós, no Nordeste 1 com o processo de desertificação, 
que resulta da queima, da destruição das nossas caatingas. 
E apesar de ser uma área de vegetaç-ão precária, a caatinga 
tem, dentro de sua precariedade, certa racionalização ecoló
gica: ela consegue sobreviver. Se V. Ex~ for lá nessa-épocã, 
verá que a nossa caatihgà ainda está verdejante, entremeada 
de alguns riachos salgados. Essa vegetação, evidentemente, 
não serve para alimentação do gado nessa época, mas às prl~ 
meiras chuvas produz um volume muito grande de legumi
nosas. Daí por que o gado caatingueiro, o animal que se 
cria na caatinga, desenvolve-se muito bem e engorda. Veja, 
Sr. Senador, ao lado disso, no Nordeste, nas mesmas regiões 
em que há área de cristalino, área de sedimento, há uma 
icação imensa, o que ocorre também no Município de Alegre
te, no Rio Grande do Sul, provocada pela mecanização exces
siva e uso abusivo do solo. TemOS qu·e--prestar muita a'tenção 
a essas coisas e usar ãreas de posse de estudOs topográfiCos 
perfeitos. As chamadas manchas de terra do Nordeste devem 
ser tratadas com muito cuidado, com muita proficiência, para 
que não sejam destruídas, como aconteceu em Alegrete. É 
necessário fiscalizar, para- que a mecaniz<iÇãO eXceSsiva não 
seja também fator de destruição de áreas que poderíamos 
usar para ampliação da nossa fronteira agrícola. V. Ex~ faz 
muito bem em nos chamar a atenção neste instante. Faz muito 
bem, porque o Nordeste começa a irrigar.- O -meu Estado 
mesmo já tem excelentes projetas de irrigaç3o em áreaS inter
mediárias entre a ái"ea sedimentar e o cristalino. Confesso 
o meu temor, que só não é maior, Sr. Senador, porque estamos 
usando a água do rio São Francisco, mas água e adubação 
química implicam na infiltração da área sedimentar por sais, 
quando, posteriormente, se dá a ascensão, a subida dos sais, 
nesse momento dá-se a salinizaÇão, cuja reversão - dizem 
os técnicos- sai muito cara, não compenSa dessalgar, e a 
dessalinização natural levaria mais ou menos 50 anos. Daí 
por que a importância de se chamar a atenção para este fato. 
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Nas áreas em que dispomos de água de pouca dureza, de 
menor salinidade, temos que cuidar não só de jogar a água, 
mas de drená-la. A água deve molhar o chão, escoar, ir para 
algum lugar, carregando consigo os saís usados para a aâuba
ção química daquela região. Há que se usar água também 
de dureza dírniriuta ilos- poços aftesiartos, porque essa ãgua-, 
com ou sem a drenagem, fatalmente saliniza o solo. Por outto 
lado, a nossa procura assim um tanto intensa e às _vezes ataba
lhoada no sentido de produzir alimenros pode nos levar à 
perda do potencial das nossas manchas- já levantadas através 
de estudos topográficos - e à perda d_e regiões de terras 
férteis, de profundidade razoável, que necessitam mecani
zação e uso adequado. Parabenizo V. Ex~ pClo pronuncia
mento que faz esta tarde. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Senador Francisco 
Rollemberg, eu parabenizo V. Ex~ pelo seu aparte, que au
menta os motivos que trago de discussão par"a essa questão 
de desertificação. 

V. Ex~ lembrou bem a região do Irecê. Quando eu passava 
em campanhas políticas por aquela região sempre me preocu
pava em saber por que não se fazià a irrigação daquele plaritio 
de feijão. E a razão é exatamente essa que V. Ex~ acabou 
de abordar, é o problema de salinização da terra através da 
má aplicação da água para irrigaÇãO~ No meu Estado há proje
tes para se levar a á-gua são-franciscana até Irecê ·a fim de 
se fazer o processo de irrigação daquela região. 

Isso tem sido prometido. Recordo:-me muito bem de uma 
festa que houve lá na época em que eram Ministros Mário 
Andreazza, do Interior, e o Delfim Netto, então na Agricul
tura. Dois bons tocadores de obras çomo eles eram, chegaram 
à região e fizeram uma fest_a onde_ declararam _.que levariam 
a água dali até Irecê para fazer a iirigação devida daquele 
solo. Infelizmente, a promessa ficou n:i fe"sta-e itté ag0i'3. esta
mos esperando os resultados. 

V. Ex~ lembrou também Alegrete, região que abordo 
igualmente no meu pronunciamento. 

Veja V. Ex~ que são várias as-razões_QueestãO nuS levando 
â preocupação com a desertificação daquela região. Uma das 
coisas, por exemplo, que pouca gente comenta é o problema 
da utilização do barro para tijOlos e cerâmicas, que contribui 
em muito para o processo de desertificação", iião s6 pelos 
buracos que se fazem ao tirar o barro, mas também porque 
se retiram dali recursos vegetais, até para os fomos, --retira-Se 
lenha da região, esgotando a mata. -

V. Ex~ também abordou, rapidamente, a questão do reflo
restamento da região. No meu entendimento, é um dos cami
nhos mais necessários, porque a floresta que tivemos naquela 
região, o ser humano, aos poucos, foi depredando':'.a, ocor~ 
rendo gradativamente a desertificação, tirando a _mata que 
cobria o solo. Hoje, poderíamos tentar refazer, cóm dificul
dades, uma floresta e plantar alguma coisa. V. Ex~ fala na 
caatinga, uma demonstraÇão da força da natureza, porque 
a própria natureza refaz aqUela parte vegetal - não a parte 
necessária para evitarmos os problemas, mas pelo menos mos
tra que a natureza tem condições de reff!,zer aquele que deveria 
ser o trabalho do homem. 

Então, por isso, Sr: Senador, agradeço mUito o -aparte 
de V. Ex~, que veio complementar este meu pronunciamento. 
FOi ·um trabalho que solicitei, -inclusive, à nossa assessoria, 
no qual foi feito" o levantamento desses estudos da S_1,1dene 
e de órgãos internacionais, porque é um assUnto que começa 
a preocupar o mundo, pois a cada ano vemos auinentar essa 

área e não podemos ficar de braços_ cruzados esperando que 
o planeta se torne um_ deserto. 

Muito obrigado a V. Ex~. 
OUtro sério fator de formação de núcleos de descrti(i

cação solitários é a mineração, sendQ um dos mais .eficaze~ 
em seus efeitos, sobretudo quando a mineração se faz a céu 
aberto. No Nordeste, tais núcleos são facilmente detectados 
no' município pi3Uiense de Gilbués, onde se processou intensa
mente, e ora mais moOeradamente_ pela exaustão das minas~ 
a pesquisa 4o diamante. No Rio Grande do Norte quase toda 
a região fito geográfica do Seridó vem sendo submetida a inten
sos trabalhos de prospecção e mineração, criando riúcleos 
de desertificação que muitas vezes se unem alcançando áreas 
extensas. Tudo isso agravado pelo clima de baixas condições 
pluviais do Seridó (450 mil(metros) torna _essa área u_m ~os 
exemplos mais graves da pres_enç_a __ da_desertificação no Nor
deste. 

A cerâmica representa um fator de formação de núcleos 
de desertificação solitãrios. A retirada de_ barro para telha, 
ii}Olos e utensílíos domésticos vem se ampliando cOmo resul
tado do desenvolvimento da construção civiL Os efeitos n~fas
tos da cerâmica não se limitam à formação de grandes crateras 
para a retirada do barro: prolonga-se até a destruição da cober
tura vegetal para obtenção da lenha necessária à queima dos 
fornos. São fornos mal estruturados, com elevada perda de 
calor, exigindo consumo excessivo de_le_nha. 

O estudo aponta, a seguir, as causas naturais da deserti-
ficação do Nordeste: 

a) baixo índice de pluviosidade; 
b) distribuição irregular das precipitações através do ano; 
c) temperatura do ar e do solo relativamente eleva~fa; 
d) baixa umidade relativa do ar; 
e) intensa luminosidade e fotoperiodismo; 
O velocidade e temperatura dos ventos; 
g) t!an~piração e evapotranspiração; 
h) balanço hídrico deficitário; 
i) variações clíriláticas _globais. 
Sr. Presidente, Srs. SenitdofeS, o que Poderemos fazer 

diante de um fenômeno que ameaça agravar as condições 
já difíceis de sobrevivência no sem i-árido nordestino? O_s espe
cialistas advertem_ que não possuem nenhuma receita mágica 
para conter a desertificação do Nordeste, aconselhando, antes 
de mais nada, uma conscientização do problema pela popu
lação e a vontade política de soluci_9ná~lo. Todos concluem 
que fator indispensável é a recuperação da cobertura vegetal. 

"Com árvores, não há desertos, sem árvores_ não há como 
_coo.tê-los" - Eis o lema citado no estudo da -~uge!_l~ pelo 
especialista francês H. N. Le Houérou. Por isso, os técnicos 
afirmam que a ação fundamental "consiste na r.ecuperação 
da cobertura vegetal, principalmente a floresta." Todos estão 
advéttidos para as dificuldades de recriação dessas florestas 
no Polígono das Secas, mas julgam possível a execução de 
projeto tão ambicioso, pois existiam florestas na região, antes 
qUe o cOlonizador humano iniciasse sua exploração predatória. 

''Se a natureza é capaz de promover a revegetação dos 
solos do semi-árido, então devemos criar uma tecnologia flin
damentada nos seus processos. Imitaremos a nature~ ... porém 
onde a natureza eStacionou, a inteligência humana prosseguirá 
em b!J.sca de uma condição mais satisfatória. Nenhuma caatin
ga, mata, campo ou cerrado_surgiu repentinamente, antes 
resultou de uma sucessão de vegetação sempre mais complexa 
até ser alcançada aquela forma de vegetação que o meio am
biente foi capaz de criar e manter. As_sim ·também faremos. 
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Buscaremos apoio nas- vegetações residuais airida existentes 
por toda a parte nos sertões ou as criaremos. Utilizá-las-emos 
como formações piófleiras. Dentro delas, iliiftlantaieiiloS-espé
cies mais nobres, regionais ou exóticas, -preê"iicõerem.os oS 
seus espaços vaz1os. Recriaremos- uma nova caatinga," eis 
o que afirmam os técnicos -nesse- documento da Sudene. 

Os eSpecialiStas sugereril--diiã.s -ãções- Iu-nctaffieniais, com 
urgência: identificação das áreas críticas que- deVem sei postas 
fora de uso direto, com destinação exclusiva conl.o reservas 
biológicas, e identificação das á-reas para uso agríCola e pasto
ril. Mas o que importa é a decisão política, tomada no mais 
alto nível, para que o problema da desertificação seja- enfren
tado como- uma questão de sobrevívência nacional. O País 
precisa estabelecer uma política pãra enfrentar esse-grave -pro-~ 
blema, mobilizando os recursos necessários à pesquisa e à 
aplicação dos meios tecnológicos mais adequados a firil de 
começar o enfrentamento da questão. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente, Srs. Senadores. 
Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Jutahy Magalhães, o 
Sr. Chagas Rodrigues, Jo VicewPreside_~te,_ d~ixa a cadei
ra da presidência, que é ocupada pelo Sr. Carlos Patro-
cfniO, Suplente de Secretário. -- -

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Francisco Rollemberg. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG (PFL ::_c SE. Pro
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr' e Srs. Sena
dores, a ocupação da sede da Sudene por flagelados da seca, 
a intervenção do Presidente Itamar Franco e as medidas de 
emergência anunciadas são mais um ingrediente a sei anali
sado dentro do quadro de gravidade por que passa a região 
nordestina. 

Na realidade, o que se passa em decorrência desse esto
pim periódico é a discussão acerca do própfiO desenvOlvimento 
do Nordeste, dependente de uma política de governo que 
conduza a ações efetivas e- duradouras, a fim de se eliminarem 
de vez as medidas espasmódicas, eternas filhas ilegítimas da 
questão crucial: a seca. 

As estatísticas apontam para um fato- digno da maior 
das atenções de todo o País. A metade dos_ brasileiros miserá~ 
veis coristitui-se de residentes no Nordeste. Vale dizer que, 
ao s-e considerar a migração para outros centros'de nOrdestinos 
que continuam mantendo-se na condição de miseráveis, esse -
número deve subir assustadoramente. 

Analfabetismo, saneamento básico, concentração de ren
da, mortalidade infantil, expectativa de vida, todos esses índi
ces conferem à região a ·condição da mais extiema preca
riedade. 

Nove milhões de pessoas são vítiillãs da seca, conside
rando-se a população da área assistida pela SUDENE, que 
incorpora q norte de Minas Gerais. -

Para piorar a situação, consta -que o Ministro da S3.úde, 
Jamil Haddad, pretende aplicar parte da verba da seca em 
saneamento, por considerar prioritáriO õ Cci"Ihbate à Cólera. 

Trata-se de urna proposta que merece o mais- ·veemente 
repúdio dos nordestinos sedentos e esfaíffiados, que não po
dem concordar com o desvio de recursos p-retendido, funda
mental para o início de um trabalho efetiVo contrà o- Sã.que, 
contra a ocupação de prédios públícos, contra a migração 
forçada, contra a morte. 

A imprensa sergipana registrou, na última semana, que 
a seca inclemente provocou o primeiro sacjue no Estado, ocor
rido no municípiO de-Poço Redondo, a 150km de Aracaju. 

- - -~ -Populações desesperadas, em busca de provisões para 
o seu sustento, invadiram estabelecimentos comerciais e retira
ram de lá gêneros alimentícios, criando um temível estado 
de conflito, cujas dimensões poderão vir a ser tão avassala
dOras quanto as conseqüências da própria seca. 

Em Porto da Folha, distante 190km da Capital, a situação 
não é menos grave._ A própria sede da Prefeitura foi também 
ocupada pelos sertanejos, em busca de solução para o flagelo. 

Não há trabalho, não há água e há muita fome. 
O Governador JOão Alves declarou-~s-e ao Jornal da Cida

de, edição do último dia 11, "cansado de solicitar recursos 
para o combate à seca ao Governo Federal". Embora reco
nheça que está havendo providências. ele reclama da sua lenti
dão. E exemplific3., citãndo que havia em outubro a promessa 
de liberação de 15 _bilhões de cru~eiros para o Estado, mas 

. que somewe uma terça parte foi repassada. 
Calcula João Alves que "se iles enviarem o restante, 

quando chegar aqui estará valendo apenas 20 por cento do 
que correspondia em outubro do ano passado". 

Foi decretado estado de emergência em 12 municípiõS: 
Cariindé do São Francisco, Poço Redondo, Porto da FOlha, 
Monte Alegre, Gararu, Itabi, Nossa Senhora da Glória, Cari
ra, Pinhão, Pedra Mole, Nossa Senhora de Lourdes e Poço 
Verde. 

O Programa Mundial de Alimentos tem provido o gover
no estadual de produtos para distribuíção aos sertanejos. O 
Secretário de Articulação com os Municípios, António Dória, 
declarou que "essa utilização está sendo feita, devido ao cará
ter de emergência. Depois, vamos repor os alimentos do Pro~ 
grama". 

Estes fatos vêm à tona, Sr. Presidente_e Srs. Senadores, 
com o objetivo de alertar as autoridades. para um problema 
cíclico que precisa ser enfrentado com coragem política, a 
fim de que a estiagem deixe de ser um transtorno _reincidente 
para- a população do serrii-árido, para a economia e -para as 
combalidas finanças de Sergipe e do BrasiL 

- OSR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- A Presidên
cia comuníea aó Plenário que, em v1rtude da realizaçãO de 
Sessão do Congresso Nacional para votação do orçamento 
da União, não haverá Sessão Ordinária- do Senado Federal 
amanhã, dia 30 do corrente, às 14h30min. 

O SR. ~PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- Não Iiá mais 
oradores inscritos. - -

Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar 
os trabalhos, designando para a sess-ão ex:traotdinária a reali
zar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos, convocada nesta oportu
nidade a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 33, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 172, 
II, b combinado com <?_ par~grafo úõico do art. 353 ~o Regi
me-Dia Interno.) 

Discussão, em tt:i-no úniéó, ~do Projeto de-Lei da Câmara 
n' 33, de W93 (n' 3.620/93, na Casa-de origem), de iniCiativa 
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do Preside1tte da República, que prorroga os prazos previstos 
no art. 1"-da Lei n~ 8.191, de 11 d~ juriho de 19_91,-e -~P 
art. 46 da Lei n" 8.383, de 30 de dezembro de 1991, que 
instituem i~enção de Imposto sobre Produtos Industria(izadqs 
- IPI e depreciação acelerada para máquinas e equipamentos, 

respectivamente, e dá outras providências. (Dependendo de 
parecer.) 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 16 horas e 35 mínutos.) 

Ata da 43a Sessão, em 29 de março· de 1993 
3a Sessão LegislativaOrdmária, da 49a Legislatura 

- EXTRAORDINÁRIA -
Presidéncia do Sr. Chagas Rodrigues 

ÀS 18 HORAS E 30MINUTOS, ACHAM .SE PRESEN-
1ES OS SRS. SENADORES: 

AJbano Franco - Aluf7io Bc?.erra - Álvaro PachecO -
Aureo Mello - C'.arlos Patrocfnio - C'.hagas Rodrigues - Elcio 
Álvares- Epitácio CafCteira -EVa Blay- FiaviaiJO Melo 
-Francisco Rollemberg- Gari&aldi Alves Filho~ Gilberto 
Miranda - Guilherme Palmeira - Henrique Almeida -
Iram Saraiva - Irapuan Costa Júnior - Jarbas Passarinho 
-João Calmon-:-- Jp_ão __ França- JÇ>ão Rocha_- JQna,s 
Pinheiro - José Fogaça - José Paulo Biso! - José Sarney 
- Jutahy Magalhães- Lavoisier Maia- LeVy Dias- Lou~ 
rival Baptista - Lucídio Portclla - Luiz Alberto - Magno 
Bacelar - Mansueto de Lavor - Marluce Pinto - Mauro 
Benevides- Meira Filho - Nabor Júnior- Odidl- SOúes 
- Pedro Teixeira - Raiini.mdo Lira - Roriâldo Afagão -
Valmir Campelo - Wilson __ Martins. 

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

Sob a prote_ção de Deus, iniciamos -nossos trabalhOs.- . 
O Sr. 1<:> Secretário procederá à leitura do_ Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

AVISOS 

DO MINISTRO DA JUSTIÇA 

Aviso n9 312/93, de 29 do corrente, encaminhando infor
mações sobre os quesitos constanteS do Requerimellto D~ 217, 
de 1993, de autoria do Senatlor Jutahy Magalhães. 

As informações foram anexadas ao Requerimento, 
que vai ao arquivo, e encaminhadas cópias ao Reque
rente. 

DO MINISTRO CHEFE DA CASA CIVIL 
DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

Aviso n9 323/93, de 26 do corrente, encaminhando infor
mações sobre os quesitos_ constantes do Requerimentõ n9 902, 
de 1992, de autoria do Senador Nelson Wedekin. · 

As infoi-maçõesforam anexadas ao Requerimento, 
que vai ao arquivo, e encaminhadas cópias ao Recjue
rente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) _:_O Expe
diente lido vai à publicação. 

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

Secretário. 
É lido e_ aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 288, DEl993 

Nos termos do art. 154, parágrafo único, b, do Regimento 
Interno, requeiro que não seja realizada Sessão do Senado 
no dia 8 de abril próximo, nem haja expediente em sua Secre~ 
taria. 

- - Sala das Sessões, 29 de março de 1993. -Senador Lucfdio 
Portella. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ...,.-Aprovado 
· o·requeHrTieilto, será cumprida a deliberação do Plenário. 

Em sessões anteriores, foram lidos os Requerimentos n9s 

282 a: 287, de 1993, dos Senadores Louremberg Nunes Rocha, 
FranciSco Rollernberg, Esperidião Amín, Arnir Lando e Mar~ 
co Maciel, respectivamente, pelos quais S. Ex~s solicitam sejam 
consideradas como de licença autorizada suas faltas às sess.ões 
que mencionam. 

Os requerimentos não foram votados naquela oportu
nidade por falta de quorum. 

Passa-se, agora. à votação do Requerimento no 282, de 
1993. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Em votação 
o Requerimento n" 283, de 1993, 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
Sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

OSR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Em votação 
o Requerimento n9 284~ de 1993. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
séntaâos. (Pausa.) 

Aprovado. 



2814 Terça~fcira 30 - DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Março de 1993 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Em votação 
o Requerimento n• 285, de !993. (Pausa.) -

Os Srs. Senadores que o aprovam ·queirani. permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Em votação 

o Requerimento n' 286, de 1993. (Pausa.) 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perinanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Em votação 

o Requerimento no;. 287, de 1993. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. ·--- -~- _ 
Aprovados os requerimentos, ficam concedidas as licen~ 

ças solicitadas. 
Passa~se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 33, de 1993 

(Incluído em Ordem do .Dia, nos termos do art. 
172, II, b, combinado çom o parágrafo único do art. 
353 do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n•33, de 1993 (n•3.620193, na Casa.de origem), 
de iniciativa do Presidente da República, que prorróga 
os prazos previstos no art. lo;. da Lei n~ 8.191, de 11 
de junho de 1991, e no art. 46, da Lei n•,8.383, de 
30 de dezembro de 1991, que instituem isenção de Im~ 
posto sobre Produtos Industrializados -- IPI e depre
ciação acelerada para máquinas e equipamentos, res
pectivamente, e dá outr_as providências. (Dependendo 
de Parecer.) 

Nos termos do art. 140, letra a, do Regimento Interno, 
designo o nobre Senado_r Elcio Álvares pa-ra proferi-r O pá.fêcer 
sobre a matéria. 

O SR. ELCIO ÁLVARES (PFL- ES. Para eíl!ífir pare· 
cer.)- Sr. Presidente, Srs. Senador~s: 

1. Vem à revisão do Senado Federal o Projeto de Lei 
da Câmara o9 33, de 1993, oriUndo -da Mensagem n9 119/93, 
do Poder Executivo, e que tramitou naquela Casa sob o D9 

3.620, de 1993. . . : ... . 
A Proposição, ementada à epígrafe, compunha-se origi

nariamente de cinco artigos, de conteúdo a seguir es'pecifkádo: 
a) 0 art. Je prorroga até 31 de dezembro de 1994 o prazo 

fixado pelo art. I• da Lei n' 8.191, de 11 de )unho de 1991; 
b) o art. 2" confere nova red~ção ao caput do art. 46 

da Lei n' 8.383, de 30 de dezembro de 1991, fazendo-o nos 
seguintes termos: 

"Art. 46 As pessoas jurfdicas tributadas com ba
se no lucro real poderão depreciar, em vinte e quatro 
quotas mensais, o custo de_ aquisição ou construção 
de máquinas c equipamentos novos, adquiridos entre 
1• de janeiro de 1992 e 31 dede;<embro de 1994, utiliza
dos cm processo industrial d~ adquirente;" 

c) o art. 39 outorga ao Poder Executivo a prerrogativa 
de alterar, através de decreto, a relação dos bens elencados 
pelo art. 5' da Lei n' 8.369, de 30 de dezembro de 1991; 

d) o art._ 4» faz vigorar a lei na data de sua publicação, 
e 

e) o art. 59 abriga a chamada "cláusula revogatória'', re
putando revogadas as disposições em coritrário: 

2. _O projeto- de lei eril análise tramitou em regime de 
urgência na Câmara dos Deputados, onde, mediante acolhi
mento de emendas, sofreu duas alterações, a saber: 

a) a piirneira 1 consubstanciada na adição de parágrafo 
único ao art. 19 com a seguinte redação: 
_ :..-- .'_'P!U~grafq úp.iCo. A i_senç_ão do Imposto sobre produtos 
industrializados, a que se refere a· art. 1(' da Lei 8.191, de 
11 de junho de 1991, não abrangerá os bens relacionado~. 
de acordo com a Tarifa Aduan~ira do Brasil - .T AB, no 
Anexo desta Lei"; 

b) a segunda, com a supressão do texto do art. 39 e sua 
·substituição por um novo ·enunciado, vazado nos seguintes 
termos:_ . . . - . 

"Art. 39 o Poder Executivo estimará o rriontante da 
renúncia fiscal relativa ao art. i 9 ç indicará a despesa, em 
montante equivalente, a ser anulada_ no Orçam-ento Geral 
da União de.1993, nos temias dispostos na Lei de Diretrizes 
Oi'çanlentárias em Vigor.'' -

3. Na ExposiÇão de Motivos Interminisíerial n9 73, de 
16 de fevereiro de 1993, que insúuiu a aludida Mensagem 
e que Se ehtorttra subscrita peJos ilustres Ministros José Eduar
do Andrade Vieira e Paulo Roberto Haddad, consignaram-se 
as seguintes ass-ertivas, que se rios afiguram bastante esclare
cedoras sobre as razõe_s norteadoras do Projeto em anális~: 

"Na oportunidade da apresentação do projeto de 
lei que resultou na Lei n» 8.19_1/91, previ3-se a possibi
lidade de extinÇão do IPI com a reforma fiscal que 
seria levada a efeito, razão pela qual propôs-se a crlação 
dos incentivOs por prazo determinado. 

Não tendo, todavia, se concretizado tal intento, 
a manutenção dos referidos benefícios é de fundamen
tal importância para estimular e viabilizar economi
camente a mode~n_i.zação do parque industrial brasi
leiro, de modo a contribuir para acelerar a retomada 
do crescimento económico e a atender aos inúmeros 
pleitos eiléáffifrihados pelo setor. 

Com efeito, para que a ·ecOnomia brasileira se inte
gre competitiVamente nO mercado mundial e para que 
as mudanças estruturais de produção e de consumo 

-se.-estendam· a todo espaçO económico do País, é neces-
- . s~rio,-qúe_ o parque pi:ódutivo nacional se reestruture 

. e. §i~ tqrp.~. capaz de produzir bens e se.rviços com pa
drões iqtern,aciof!.is de Preço c· de qualidade." 

4. A PrOpOsiÇão em apre-çO; quanto aos seus aspectos 
económicos e financeiros~ apresenta-Se - maíS do que opor
tuna ~ pertinente - absolutamente necessária e inadiável, 
co"nfOrine ·argumentação esculpida na já mencionada Expo
sição de Motivos c em consonância com o encaminhamento 
da matéria na Câmara dos Deputados. 

A modernização do parque industrial brasileiro não pode 
prescindir de um instrumento eficaz de incentivo que viabilize 
às empresas o direcionamento de investimentos neste sentido, 
embora as sérias dificu_ldadcs com quf! se debate todo o setor. 

CUmpre ressaltar, pela relevância de que se reveste o 
detalhe, de que o Projeto em análise cuida simplesmente de 
prorrogar a vigência de dispositivos legais que já contemplam 
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a isenção reclamada e que expiram no próximo dia 31 de 
março. 

Portanto, tão importante quanto a aprovaç-ão da matéria, 
é fazêMlo de forma imediata, de tai sorte que não se estabeleça 
nenhum hiato entre o término da vigência do incentivo já 
c~:mcedido e a sanção do presente Projeto, cujas Conseqüên~ 
C1as, tanto no plano económico como no aspecto jurídico, 
emergiii3.m-coni contoinos quase que imprevisíveiS. 

5. Vale ponderar, por outro lado, que as alterações em
preendidas no texto origiriário, pela Câmara dos DeputaOos,
operaram-se - ao menos útnil delas, a que adicionou pará
grafo único ao art. 1~ - sob ã ~charlceia 90 f)róprío Poder 
Executivo, eis que se trata de uma correção necessária mOti
vada pelo fato de diploma legar' posterior à' Lei n? 8.191/91 
(art_ 4' da Lei n• 8_248, de 23 de outubro de 1991) ter fixado 
isenção de IPI na compra de bens de informática e automação, 
pelo prazo de sete anos, .. A partir de 
29 de outubro de 1992". Portanto, a ausência da ressalva, 
prorrogando a isenção- 3té 1994,traria indiscutíveis prejuízos 
ao setor, que já conta com incentivos ate o-ano-de 1997. ~ · 

A outra modificação, abrigada pelo_ novo texto do ~rt. 
39 , trata apenas de adequar a Proposiçã9 ·ao-Coi:Dando da Lei. 
de Direúizes Orçamentárias. · · · 

6. De outra banda, a Proposição" em análise ateride aOs 
requisitos de constit'uciorialidade, juridicidade e regimenta
lidade. _ 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O parecer 
é favorável. . . . - -

Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão 
do projeto em turno único. 

Em diScussão. (Pausa.) 
Não havéndo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votaç"'o.. ___ -___ ._ ___ ·_ · · · 
Os Srs. Senadores que ·o aprováffi q uein:Ún permanecer 

sentados. (Pausa_) · -
Aprovado. 
O projeto v~li à sanÇão.. : . -

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 33, DE 1993 

(N• 3.620/93, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Pre~idente da República) 

Prorroga os -prazos previstos no art. 1 ~ da Le1 o' 
8.191, de 11 de junbo de 1991, e no art. 46, da Lei 
n• 8.383, de 30 de dezembro de 1991, :11,ue instituem 
isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados -
IPI e depreciação acelerada para ináquÍnas e equipa
mentos, respectivamente, e dá ou(ras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• Fica prorrogado até 31 de dezembro de 1994 

o prazo de que trata o arL 1•, da Lei n• 8.191, de 11 de 
junho de 1991. 

Parágrafo único. A isenção do Imposto sobre -ProdutOs 
Industrializados, a que se refere o art. 1~ da Lei n9 8.191, 
de 11 de junho de 1991, não abrangerá os bens relacionados, 
de acordo .com-a-Tarifa -Aduaneira-do B-msi-1---=--TABr-no 
Anexo desta lei. 

ArL 2' O caput do art. 46 da Lei n• 8.383, de 30 de 
dezembro de 1991, mantidos os seus parágrafos, passa a vigo
rar com a seguinte redação: 

"Art. 46. As pessoas jurídicas tributadas com 
base no lucro r~al poderão depreciar. em vinte e quatro 
quotas mens3is,_ o_ custo de aquisição ou construção 
de máquinas e equipamentos novos, adquiridos entre 
1' de janeiro de 1992 e 31 de dezembro de 1994, utiliza· 
dos c;:m preces~<? ~~dustrial da adquirente." 

AI:t. 3~ O Poder Executivo estimará o montante da re
núncia fiscal relativa ao art. 1~ e indicará a despesa, em mon
tante equivalente, a ser anulada no Orçamento Geral da 
União, de 1993, nos termos dispostos na Lei de DiretrizeS 
Orçaritentárias em vigor. 

Art. 4? Esta lei entra ein vigor D.a data de sua publi
cação. 

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

ANEXO I DA LEI N' , DE 1993 

Anexo à Lei que pfor'roga os 'pr~zos previstos no art. 
I• da Lei n• 8.191, de 11 de junho de 1991, e no art. 46 
da Lei n' 8.383, de 30 .de dezembro de 1991, que instituem 
isenção do Imposto sObre Produtos- InduStrializados - IPI 
e depreciação acelerada para máquinas e equipamentos, res
pectivamente, e dá OUtras providências. 

847ú~-.óooo 

' U'fL M .:0000 8471.99.0700. 90';!2 .10 .0200 

84.11. 91. õ1oo 8471.99. 0800 . 0032 . 20. cooo 
8471.91.9900 . .Jl17).99 .0901 9032.89.0101 

847l.P2.010l 8,71.~9.0002 9032 .89. owz 
8471.92,0199 84'11. 00.0900 1l032, 8lL 0201 
8471.92.0200 8471.99.0999 9032.89.0202 

-

114'11 '~ . 0301 a4'7l.Íl9-lODD 9032 -lW. 0203 
1147UIZ,0302 7471.99-1100 91!!12 .lii!UI21M 

· l!47l.9Z.Il3Q3 3471.99,1200 9032.89 .j)2f)5 
8471. 92. 0399 8471.99.1300 11032.89.0299 

8471. lli.DWl 847l.99,ggon 9032. 89. 0300 
U71.9Z.IMIIJ 8413.30.0200 9032.8t.HOO 

3471.92.0500 8li17.3P,OUJ1 

84,71.92'.00111 1!51'1 .30.0299 

l!4'TJ..93 . 0100 8517.40.0000 

Sil'fl '92 ,llttlfl Wi11.8Ull00 

MTl. t3. 02llO 1!51'1-~ .11900 

8471-~.liWIIl i5a7 .l() _()lllll 

8Ul.ll9.~ l!511'L21l. OlW 

U7Uili,Q680 90íiÍ!.l&,O~ 

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

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessão 
designando para a próxima ordinária a seguinte: 



DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scção II) Março de _19_93 __ 

ORDEM DO DIA 

-l-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 67, DE 1992-
COMPLEMENTAR 

(Em Regime de urgência nos termos do art~ 336, c, do 
Regimento Interno) -

(Tramitando em conjunto com o Profeto de Lei do_Senado 
n• 46, de 1992- Complementar) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n~67, de 1992- Complementar (no71J89, na Casa de origem), 
que dispõe sobre_ o processo judicial de desapropriação por 
interesse social, para fins de reforma agrária, tendo 

Parecer, proferido em Plenário, Relator: Senador Alfre
do Campos, favorável, na forma de SubstitutiVo que apre
senta. 

-2-
PROJETO DE LE!DO SENADO N• 46, DE 1992-

COMPLEMENTAR 
(Em regime de urgêilcia nos teimQS do art. 336 1 ç, 

'do Regimento Interno) 
(Tramita-ndo em conjunto com o 

Projeto de Lei da Câmara n• 67, de 1992- Complementar) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
n9 46, de 1992- Complementar, de autoria do Senador Hum
berto Lucena, que dispõe sobre o procedimento contr_aditório 
especial, de rito sumário, para o processo de desapropriação 
por interesse social, para fins de reforma agrária, de imóvel 
rural que não esteja cumprindo a s_ua função social_.__ 

-3-
PROJETO DE LEI DA CÁMARA No 13, DE 1991 -

COMPLEMENTAR 

Votação, em turno único; do Projeto de Lei da Câmara 
n•l3, de 1991- Complementar (n• 223/90- Complementar, 
na Casa de origem), que regulamenta o § 29 do art. 171 da 
Constituição Federal, dispondo sobie á edição e. o piocesso 
legislativo das medidas provisórias previstas rió 3rt. 62 da 
Constituiç-ão Federal, e dá outras providências, tendo 

Pareceres, sob nç.s 49 e 88, de 1991, da Comissão 
-de Constituição, Justiça e Cidadania, 1'-' pronuncia

mento: faVOrável ao Projeto, com as Emendas de n9s 1 a 4-CCJ, 
que apresenta; 29 pronunciamento: contrário às_Emendas de __ _ 
n" 5 a 17, de Plenário. 

-4-
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

N• 7, DE 1992 

Votação, em segundo turno, da Proposta de Emenda 
à Constituição n• 7, de 1992 (n• 82/91, na Câmara' dos Deputa
dos), que altera o artigo 29 da Constituição Federal, tendo 

Parecer favorável, sob n' 246, de 1992, da 
-Comissão Temporária. 

-5-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÁO 
N' 23, DE 1991 

Votação, em primericY n.trii.o, -da Proposta de Emenda 
à Constituição n~ 23, de 1991 (45191, na Câmara dos Deputa
dos), que dá nova redação ao art. 16 da Constituição Fed_eral, 
tendo 

Parecer favorável, sob n~' 24, de 1992, da 
-Comissão Temporária. 

-6-
PROJETO DE RESOLUÇÃO 

N• 16, DE 1993 

Discus-são, em turno único, do Projeto de Resolução n" 
16, de 1993 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econô
micos como conclusão de seu Parecer n" 45, de 1993), que 
autoriza a Prefeitura de Toledo- PR, a contratar operação 
de crédito junto ao Banco do Estado do Paraná S/ A- Banes
tacto, com recursos do Fundo Estadual de Desenvolvimento 
Urbano- FDU, no valor de Cr$5.500.000.000,00 (cinco bi
lhões e quinhentos milhões de cruzeiros). destinados a obras 
de _i~~a~es_t!utura n~quela municipal_idade. 

-7-
PROJETO DE RESOÜJÇÁO 

N"l7; DE 1993 

Dis.cussão, em turno único_, __ do _Projeto de Resolução n~ 
17, de 1993 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econô
riiÍcos COmo c<:mçlu~ão de §CU Pare~r nç 46,_ de 1993), que 
autodza_a Prefeitura Munkipal de Paiçandu- PR a contratar 
operação de _crédito junto ao Banco_ do Estado do Paraná 
SIA - Banestado, no valor de Cr$460.000.000,00 (quatro
centos e sessenta milhões), a preços de setcrnbro/92, para 
execução de projetes de infra~estrutura urbana naquela Muni
cipalidade. 

-8-
PROJETO DE RESOLUÇÃO 

N' 18, DE 1993 

Discussão, em turno -úniCo, do Projeto de Resolução n9 
18, de 1993 (apresentado pela Comissão de Assuntos Eco.nQ~ 
micos como conclusão de seu Parecer n\' 47, _de 1993), que 
autoriza a Prefeitura MuniciPal de Aiapongas- PR a contra
tar operação de crédito junto ao Banco do Estado do Paraná 
SIA- Banestado, no valor de Cr$17.500.000.000,00 (dezcs
sete bilhões e quinhentos milhões de cruzeiros), a preços de 
novembro/92, para execução de projetas de infra-estrutura 
urbana naquela Municipalidade~--

-9-
PROJETO DE RESOLUÇÃO 

N' 19, DE 1993 

Discussão, em turno único, do PrOjeto de Resolução n9 
19, de 1993 (apresentado pela Co-missão de Assuntos Econô
micos como conclusão de seu Parecer n\' 4-8, de 1993), que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Vista Alegre - RS a con~ 
tratar operação de crédito, no valor de Cr$1.299.441.330,00 
(um bilhão, duzentos e noventa e nove milhões, quatrocentos 
e quarenta e um mil, trezentos e trinta cruzeiros), a preços 
de janeiro de 1993, com _o Banco do Estado do Rio Grande 
do Sul S/ A- BANRISUL. 

-lO-

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N' 20, DE 1993 

Discussão, em turno únko, do Projeto de_ Resolução n9 
20, de 1993 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econó
micos como conclusão de seu Parecer n9 49, de 1993), que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Porto Xavier- RS a con-
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tratar operação de crédito junto ao Fundo de Investimentos 
Urbanos - Fundurbano/RS, no valor de Cr$100.000.000,00 
(cem milhões de cruzeiros), para obras de calçamento e asfal
tarnento. 

-li-

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
Ne 22, DE 1993 

. Discussão, em-turno único, do Projeto de Resolução n9 

22, de 1993 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econó
micos como conclus~o __ de seu Parecer no 51, de 1993), que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco 
-PR a contratar operação de crédito internõ juntO aO Banco 
do Estado do Paraná S/ A - Banestado, no valor total de 
Cr$520.000.000,00 (quinhentos e vinte milhões de cruzeiros), 
destinada a financiar obras de infra-estrutura urbana na_quele 
município. -

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

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 45 minutos.) 

RETIFICAÇÕES 

ATA DA 13• SESSÃO, EM 20 DE JANEIRO DE 1993 
(Publicada no DCN, Sessão II, de 21-1-93) 

Na página no:> 56_1, z~ coluna, imediatamente após a fala 
do Sr. Presidente ao término da apreciação das matérias cons
tantes da Ordem do Dia. 

Onde-se lê. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Está esgo
tada a matéria Constante da Ordem do Dia. 

Passa-se, agora, à votação do Requerimento no:> 73/93, 
de urgência, lido no Expediente, para o Ofício no:> S/11-93. 

Em votação. . _ _ -· 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) -
Aprovada. 
Aprovado o requerimento; a matéria a que se refere figu

rará na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária- Subse
qüente. 

Leia-se: 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Está esgo
tada a matéria constante da Ordem do Dia. 

Passa-se, agora, à votação do Requerimento n!' 73/93, 
de urgência, lido no Expediente, para o Ofício n!' S/10/93. 

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
qüe:rite. 

Nas mesmas página e coluna, imediatamente após a apre
ciação do Requeririlento n!' 73/93, inclua-se por omiSsão o 
seguinte: 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Passa-se, 
agora, à votação do Requerimento n~ 74/93, de urgência, lido 
no Expediente, para o Ofício n~ S/11193. 

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. 
ATA DA 22• SESSÃO, EM 27 DE JANEIRO DE 1993 

(P,blicada no DNC, Seção II, de 28 de janeiro de 1993) 

Na página n? 807, 2~ coluna, no Requerimento n" 102, 
de 1993, 

Onde se lê: 
... dispensa de interStício e -p-révia distribuição de avulsos 

para a Mensagem n• 816, de 1993,. .. 
Leia-se: 
•.. dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos 

para a Mensagem n' 86, de 1993, ... 

ATA DA 1' SESSÃO, EM 16 DE FEVEREIRO DEl993 
· (Publicada no DCN, Sessão II, de 17-2-93) 

Na página n"' 1461, z~ coluna,_ no final da justificação 
do Projeto de Lei do Senado n• li, de 1993, 

Onde se lê: 
rn Projeto de Lei. 

Leia-se: 
.r. projeto de Le1. 

Na página n~ 1469, P coluna, na ementa do Projeto de 
Lei do Senado n' 12, de 1993, 

- -Onde se lê: -
... pela Lei n' 8.287, de 31 de dezembro de 1992. 

Leia-se: 
. .. pela Lei n• 8.387, de 31 de dezembro de 1992. 

ATA DA 5• SESSÃO, EM 17 DE FEVEREIRO DE 1993 

(Publicada no DCN, Sessão II, de 18 de fevereiro de 1993) 
Na página n<> 1690, na z~ coluna, na ementa do_ Projeto 

de Lei do Senado n• IS, de 1993, · · 
Onde se lê: 

··~a quantidade de escrituras de campo e venda de imóveís ... 
Leia-se: 

... a quantidade de escrituras de compra e venda de imóveis ... 

A TO DA COMISSÃO DIRETORA 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA N• 46, DE 1993 

A-Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de sua 
competência regimental e regulamentar, resolve: 

Art. 1~ Revogar os Atas da Comissão Diretora n9 15, 
de 1990, e n~ 10. de 1991, a partir de 2 de fevereiro de 1993. 

Art. 2!' Este Ato entra em_ vígor na data de sua publi
cação. 

Art. 3<:> Revogam~se aS disposições- em contrárío. 
Senado Federal, 25 de março de 1993. -Humberto Luce

na - Júlio Campos - Levy Dias - Chagas Rodrigues -
Nabor Júnior. 

ATOS DO PRESIDENTE 

ATO DO PRESIDENTE N• 226, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe
tência regimental e regulamentar, de conformidade com a 
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delegação de competência que lhe foi outorgaaa pelo Ato 
da Comissão Diretora n" 2,' de 4 de abril de 1973~ e tendo 
em vista o que consta do Processo n' 001.764/93-4, resolve: 

Aposentar, por invalidez, o servidor MARCOS ANTÓ
NIO DA COSTA, Técnico Legislativo. Área de Processo 
Legislativo, Classe "Especial", Padrão V, do Quadro de Pes
soal do Senado feQeral,_ nos t,ermos do _art. 40. inciso 11 da 
Constitüição da República Federativa do Brasil, combinado 
com os arts. 186, inciso I, § 1~, e 67, da Lei no 8.112, de 
1990, bem assim como o art. 11, da Resolução (SF) n> 87 
de 1989, cóm prov-ento:'firttegrais, observado o disposto no 
art. 37, inciso XI, da Con.stituição Federal. 

Senado Federal, 24 de março de !9'93:- Senador Hum
berto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 227, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe~ 
tência regimental e _regulamentar, de conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outoi:"gada pelo Ato 
da Comissão Diietora ri~ 2, de_ 4 de _abril de 1973, e tendo 
em vista o que consta do Processo n\' 004_.594/93~2, resolve: 

Aposentar, compulsoriamente, o-servidor LUIZ JOSÉ 
GUIDACCI, Analista Legislativo, Área de OrÇilinento Públi~ 
co, Class_e "Especial", Padrão V, do Quadro de Pessoal do 
Senado Federal, nos termos do art. 40, inciso II, da Consti
tuição da República do Brasil, combinado com os arts. 186, 
inciso II, 187; 191; e 67, da Lei n' 8.112, de 1990, bem 
assim com o art. .11. da Reolução (SF) n' 87, de 1989, a 
partir de 18 de março de .1993, com proventos proporcionais 
ao tempo de scrviço,.observado o disposto no art. 37_, inciso 
XI, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 24 de março de 199_3. - Senado_r Hum~ 
berto Lucena, Presidente._ 

ATO DO PRESIDENTE l'ó• 228, DE 1993 

O Presidente_ do Senado Feder~I, no uso da sua compe~ 
tê'ncia- fegimerital c- fegülamentar, de conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi oútorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n" 2, de 4 de abril de 1973, e tendo 
em vista o que consta do Processo n,.--00:2.117/92-2, resolve: 

Aposentar, por invalidez, WANDERLEI CORREIA 
DE SOUZA, Analista Legislativo, Área de Processo Legisla
tivo, Classe "Especial", Padrão IV, do Quadro de Pessoal 
do Senado Federal, nos termos do art. 40, inciso I, da Consti
tuição de República Federativa do Brasil, combinado com 
os arts. 186, inciso I, § I•, 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, inciso XI, da Consti
tuição Federal. 

Senado Federal, 24 de março de 1_993. -Senador Hum~ 
berto Lucena, Presidente. 

ATO DQ_PRESIDENTE N• 229, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui
ções e em conformidade com a delegação de competência 
que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora n9 2, 
de 1973, e tendo em vista o que consta no Processo n9 

004.596193-5, resolve: 

Exonerar INAGEL COELHO do cargo, em comissão, 
de Secretário P_arlamentar, código AS~ 1, do Quadro d_e Pes
soal do Senado Federal, do Gabinete do Senador Júlio Cam~ 
pos. 

Senador Federal, 25 de março de 1993.-- SenadO i- Hum
berto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 230, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui~ 
ções, em conformidade com a delegação de competência que 
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora n" 2, de 
1973, e o que consta do Processo n" 004.596/93-5, resolve: 

Nomear INAGEL COELHO, para exercer o cargo, em 
comissão, de Assessor Técnico, Código AS~3, do Quadro de 
Pessoal do Senado Federal, com lotação e exercício no Gabi
nete do Senador Júlio Campos. 

Senado Federal, 25 de março de 1993 . ..,...... Senador Hum
berto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N· 231, DE 1993 

O PreSidente do Senado Federal, no uso de suas atribui
ções e em conformidade com a delegação de competência 
que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora no:> 2, 
de 1973, resolve_: 

Exonerar, a pedido, JORGE SARA IV A CASTRO do 
cargo, em comissão, de Assessor Legislativo, código SF
DAS-102.3, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, a partir 
de 19 de março de 1993. 

Senado Federal, 26 de março de 1993. -Senador Hum
berto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 232, DE 1993 

O Presidente do- sen-3do Fe"deral. no uso da sua compe
tência regimental e regulamentar, de conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comíssão Diretora -n<) 2, de 4 de abril de 1Ç173, e tendo 
em Vista o que conStã. do Processo n~ 005,289/93-9, resolve: 

Aposentar, voluntariamente, o servidor FRANCISCO 
SAMPAIO DE CARVALHO, ocupante do cargo isolado 
de provimento efetivo de Assessor LegislatiVo, DAS~3, do 
Quadro de Pessoal do Senado Federal, Pãrte Especial, nos 
termos do art. _49, inciso III, alínea a, da Constituição da 
República Federativa do Brasil, combinado coffi os arts. 186, 
incisO III, alínea a, 193; e 67, da Lei n" 8.112, de 1990, no 
cargo em comissão, código SF~DAS-101.4, com a opção de 
que trata o art. 2o:>, § 2_9, da Lei n" 6.323,_de_J97_6; § 2~, art. 
39, do Decreto-Lei no 1.445, de 1976, com as alterações deter~ 
minadas pelos Decretos-Lei n• 8.270, de 1985, e 2.365, de 
1987, aplicados no Senado Federal pelas Resoluções n<:5 7, 
de 1987, e 198, de 1988, com as vantagens d3""Resolução 
(SF) n• 21, de 1980, bem assim com o art. II da Resolução 
(SF) n~ 87, de 1989, com proventos integrais, observado o 
disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição FederaL 

Senado Federal, 26 de março de 1993. -Senador Hum
berto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 233, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe
tência regimental e regulamentar, em conformidade com a 
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delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n~ 2, de 4 de abril de 1973, resolve: 

Nomear ÁUREA CAMARGO-SOUSÀ SANTOS Ana
lista Legislativo, Área de Processo Legislativo, -Ctasse-''EsPe
cial", Padrão V, para exercer o cargo, em comissão, de Asses
sor Legislativo, código SF-DAS-102.3, do Quadro de Pessoal 
do Senado Federal. 

Senado Federal, 26 de março de 1993. -Senador Hum
berto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N' 234, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no us_o das 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 1973, resolve: 

Nomear ABELARDO GOMES FILHO, Assessor Le
gislativo, DAS-3, efetivo, do Quadro de Pessoal do Senado 
Federal, Parte Especial, para exercer o cargo, em comissão, 
de Diretor da Subsecretaria de Apoio TéCnicO, Código SF
DAS-101.4, do Quadro de Pessoal do Senado Federal. 

Senado Federal, 26 de março de 1993. -Senador Hum
berto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N' 235, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui
ções, em conformidade com a delegação de competência que 
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora n~ 2, de 
1973, resolve: 

Nomear para-o 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~ 214, 
de 1993, publicado no Diário do Congresso Nacional, Seção 
II, de 19 de março de 1993, e Diário Oficial da União, Seção 
I, de23 de março de 1993, LEOA MARIA RABELO RAMA
LHO- Área quatro; JOSÉ PATROCÍNIO DA SILVEIRA 
- Área nove; e ADRIANO BENA YON DO AMARAL 
-Área dez. 

Senado Federal, 26 de março de 1993. -Senador Hum
berto Lucena, Presidente do Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE N• 236, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suaS atribui
ções e em conformidade com a delegação de competência 
que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora n" '2, 
de 1973, resolye: 

Exonerar, a pedido, ARAKÉN TABAJARA DO NAS
CIMENTO COSTA, Assessor Legislativo, DAS-3, efetivo, 
do Quadro de Pessoal do Senado Federal, Parte Especial, 
do cargo, em comissão, de Diretor Executivo do Cedesen, 
código SF-DAS-101.4, do Quadro de Pessoal do Senado Fe
deral. 

Senado Federal, 26 de março de 1993. -Senador Hum~ 
berto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 237, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no Uso de suas atribui
ções e em co-nformidade com a delegação de competência 

que lhe foi outorgada pelo Ato ci:a- ConlisSão Íiifeiora n~ 2, 
de 1973, resolve: 

Nomear ALCIO~E TOMÉ, Especialista em Adminis
tração Legislativa/Treinamento, Classe "Especial", Padrão 4, 
do Quadro Permanente do Prodasen, para exercer o cargo, 
em comissão, de Diretor Executivo do Cedesen, código SF
DAS-101.4, do Quadro de Pessoal do Senado FederaL 

Senado Federal, 26 de março de 1993. -Senador Hum
berto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 238, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui
ções, em conformidade com a delegação de competênCia que 
lh~ foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora n9 2, de 
1973,_ e tendo em vista o que_ cons~a_ do processo n~ 
004.597193-1, resolve: 

Nomear PAULA RITA TASCHETTO PORTO para 
exercer o cargo, em comissão, de ~ecretárlo Parlamentar, 
Código AS-1, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, com 
lotação e exercício no Gabinete do Senador Júlio C3.nlpos. 

Senado Federal, 25 de março-de 1993._- Seriador Hum~ 
berto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 239, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua cornpe
tênciá regimental e regulamentar, de conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão DiretOra n9 2, de 4 de abril de 1973, e tendo 
em vista o que consta do Processo n" 004~980(93-0, ·resolve: 

Aposentar, voluntariamente, ISALTINO BESERRA, 
Analista Legislativo, Área de Processo Legislativo, Classe 
"Especial", Padrão V, do Quadro de Pessoal do Senado Fede
ral, nos termos do art. 40, inciso III, alínea a, da Constituição 
da República Federativa do Brasil, combinado com os art. 
186, inciso III, alínea a, 250; e 67, da Lei n~' 8.112, de 1990 .• 
bem assim com o art. 11 da Resolução (SF) n' 87, de 1989, 
com proventos integrais, observado o disposto no art. 37, 
inciso XI, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 26 de março de 1993. -Senador Hum
berto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 240, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui
ções, em conformidade com a delegação de comp_etência que 
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora n~' 2, de 
1973, e tendo -em vista o que consta do processo n~ 
005.221193-5, resolve: 

Nomear GIL VAN MOREIRA DA SILVA para exercer 
o cargo, em comissão, de Secretário Parlamentar, Código 
AS-1, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, com lotação 
e e;.;ercício no Gabinete do Segundo-Secretário, Senador Na
bor Júnior. 

Senado Federal, 26 de março cte 1993~-~ Senador Hum~ 
berto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 241, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui
ções e em conformidade com a delegação de competência 

-~--~-~---------------------------~ 
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que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora n9 2, 
de 1973, resolve: 

Nomear FRANCISCO SAMPAIO ~DE CARVALHO 
para exercer o cargo, em comissão, de Asses_sor Legislativo, 
código SF-DAS-1023, do Quadro de Pessoal do Senado Fe
deral. 

Senado Federal, 26 de março de 1993. -Senador Hum
berto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 242, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso _das suas atribui· 
ções regimentais e regulamentares, em conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Direlora n~ 2, de 1973, resolve: 

Nomear MARIA DE LOURDES DE MEDEIROS 
KAIN, Assessor Legislativo, DAS-3, efetivo, do Quadro de_ 
Pessoal do Senado Federal, Parte Espedãl, para exercer o 
cargo, em comissão, de DiretOr da Subsecretaria de Apoio 
Técnico de Orçamentos Públicos, código SF-DAS-101.4, do 
Quadro de Pessoal do Senado Federal. 

Senado Federal, 30 de março de 1993. -Senador Hum
berto Lucena, Presidente. 

ATAS DE COMISSÕES 

COMISSÃO D!RETORA 

9• Reunião Ordinária, 
realizada em 25 de março de 1993 

Às dez horas e cinqüenta minutos do dia vinte e cinco 
de março de um mil, novcncei:ttos e J?.,C;>V~nta e tfêS, reúrle-se 
a Comissão Diretora do Senado Federal, na Sala de Reuniões 
da Presidência, com a presença dos Excelentíssimos. Senhores 
Se?a~~~es H!_!m?e!'_!o Lucena, Presidente; Chagas Rodrigues, 
Pn~euo-Vr,c~-President~; _ Lev~ OD_ia~ •. ~egundo-Vice
Presldente;_Juho Camp'?s, Primcíro-S~cretário;_Nab5)r Júnior, 
Segundo-SecretáriO~ Júnia Marise-, -Terc.erra~~Se_cretária; Nel
son Wedekin, Quarto-Secretário; Lucídio Portela e Beni V e
ras_, Suplentes. 

Inicialmente, o Senhor Presidente faz um relato aos pre
sentes sobre os estudos _que solicitou à Administração no sen
tido do exame, pelo Plenário, do Projeto do Plano de Carreira 
dos Servidores do Senado Federal. A propósito, a Diretora 
da Secretaria Admiriistrãtiva, Doutora Paula Cunha Canto 
de Miranda, transmitiu aos SenhOres_membros_ .da.Comissão 
os principais pontos do Projeto. Após, o Senhor Presidente 
informou que o Plano deverá ser apreciado já na próxima 
reunião e, em seguida, encaminhado àdeliberação do Ple
nário. 

O Senhor Presidente prossegue a reuniãO e SUbmete aos 
presentes os seguintes assuntos: 

a) Requerimento no 252, de 1993, no qual o-senlior Sena
dor Gilberto Miranda solicita ao Senhor Minístfo das ·~·finas 
e Energia, informações junto à. Petrobrás sobre projeto de 
construção de uma caverna para armazenagem -de gás lique
feito de petróleo (GLP), localizada no município de São Sebas
tião, Estado de São Paulo. 

Os presentes, ap6s exame; aprovam a matéria e a encami
nham à Secretaria·Geral da Mesa para as devidas providên
cias; 

b) Requerimento n"'253, de 1993, nQ qual o Senhor Sena
dor Cid Sabóia .de Carvalho solicita.ãqSenhor. Ministro da 
Fazenda informações_ sobre as providências tomadas para res
sarcimento à" União referentes aos fatos mericiooac:los no rela
tório do Certificado de Auditoria n9 281/91, daquele Minis-
tério. - · 

Os presentes, após exame, aprovam a matéria e ã encami
nham à Secretaria·Geral da Mesa para as devidas provídên
cias; 

c) Requerimento n9 255, de 1993, no qual o Senhor Sena
dor Eduardo Suplicy e outros Senadores solicitam ao Senhor 
Ministro das Minas e Energia inforynações atinentes à Compa
nhia Vale do Rio Doce_ 

Os presentes, após exame, a pi-ovam a matéria e a encami
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providên
cias; · · - -· · 

d) Requerim~nto n? 257, d~ 1993, no qual o Senhor Sena· 
dor Ney Maranhão solicita às Presidências da Caixa Econó· 
mica Federal e do Banco do Brasil S.A., informações e docu
mentos atinentes ao Estado de Pernambuco - municípios 
pernambucanos, estatais e empresas particulares pernambu
canas -que prestam serviços ao Governo Federal, se dele 
-receberam verbas e/ou pagamentos. 

Os presentes, após exame, aprovam, a matéria e a encã~ 
minham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas provi
dências. 

e) Proposta de Ato que "revoga os Atos da Comissão 
Diretora n~ 15, de 1990 e 10, de 1993"; 

Os presentes aprovam-a proposta e assinam o respectivo 
Ato, que vai à publicação; 

O Processo n"' 017103/92-4, em que a Comissão de Sindi
cância, instituída pela Portaria n~ 1, de 1993, do Senhor Dire
tor-Geral, propõe a baixa patrímonial das máquinas de calcu
lar, marca SHARP, tombadas sob os n•' MQ-1314 e MQ-1959. 

Após discussão, a baixa patrímonial foi aprovada pelos 
presentes. 

A seguir, o Senhor Presidente concede a palavra ao Se
nhor Segundo-Secretário, o qual.emítiu parecer favOráVel aO 
Processo n9 010408/924, em que o "Lar da Infância" solicita 
doação de material usado e em disponibilidade no Senado 
Federal. 

Submetido ao exame dos presentes, o parecer é aprovado, 
acolhendo-se, como normas, as recomendações quanto ao des
tino de bens usados, para o que o Senhor Prímeiro-SeC"retário 
será competente, ficando prejudicada, por esta razão, a trami
tação dos Processos ~n'' 018007/92-9, 003551/93-8 e 
004755/93-6. 

A palavra é entã() __ concedida ao Senhor Quarto-secre: 
tário, que apresenta os ·seguintes assuntos: -

a) Parecer favorávél à demissão, por abandono de cargo, 
do Servidor José Fernando Pimentel Seixas, na forma sugerida 
pela Comissão de Inquérito instituída pela Portaria n? 09, 

.de 1992, do Senhor Primeiro·Secfetário (PrOcesso no 
017323/91-6). 

O Parecer, após discussão, é aprovado pelos presentes. 
b) Parecer favoráyel à prestação de contas do Prodasen 

e do Fundasen, referentes ao segundo trimestre de 1992 (Pro· 
cesso n• 000458/92-9). · ~~ ~ 

O parecer, após discussão, é aprovado pelos presentes. 
Com a palavra, o Senhor Senador Beni V eras, Suplente 

da ComisSão- ú"iretofa, apresenta pã;ecer aos Processos n~s 
010628/90-8, 000375192-6, 003291/92-8, 003566/92-7, 
003741192-3, 003854/92-3 e 005178/92-4, sobre a remessa dos 
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formulários de ':Dados Cadastrais sob~re Ocupação de Imóvel 
Residencial Funcional", referentes aos servidores _Edl!ardo 
Jorge Caldas Pereira, Evàndro Mauad Botelho,_Nobor_SaiJo 
e Miguel Sergio Guzzardi, no qual conclui ·•no Sentido de 
se dar provimento ao pedido de reconsideração p3.ra deter
minar à Administração o enviO à Secretaria da Administração 
Federal dos dados cadastrais dos requerentes acompanhados 
de toda a documentação necessária para que aquela Secretaria 
promova a venda conforme determina a Lei o" 8.025!90~'. 

Após discussão~ o.s presentes aprovam o parecer._ 
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidcnte_d.ecJ~ra 

encerrada a reunião, às onze horas_e cinqüenta e Círfto minu
tos, pelo que cu, Manoel Vilela de Magalhães, Diretor-Geral 
e Secretário da Comissão Díictora, lavrei a presente Ata que, 
depois de assinada pelo Senhor Presidente, vai à publicação. 

Sala da COmiSSãO- Dirctora, 25 de março de 1 ~93~.
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS 

2~ Reunião, realizada em 16 de março de 1993 

Às dez horas e quarenta minutos do dia dezesseis de 
março de mil novecentos e noventa e três, na sala de reuniões 
da Comissão, Ala Senador Alexandre Costa, sob a Presidência 
do Senador João ROcha, com a presença dos Senhores Sena
dores Saldanha Derzí,-Magno Bacelar, Elcio Álvares, Bello 
Parga, Affonso Cama.rgo, Carlos Patrocínio, João Calm.on, 
Valmir Campelo, Jonas Pinheiro, Esperidião Amíii; Eduardo 
Suplicy, Ronan Tito, José Fogaça, Ronaldo Aragão, Gilberto 
Miranda, Wilson Martins e Ncy Manmhão, reúne-se a Comis
são de Assuntos Económicos. Deixam de comparecer os Se
nhores Senadores Garibaldi Alves Filho, Ruy Bacelar, César 
Dias, Mansueto de Lavor, Aluízio Bezerra, Onofre Quinan, 
Raimundo Lira, Henrique Almeida, Dario Pereirá, Beni V e
ras, José Richa, Mário Covas, Albano Franco, Moisés Abrão 
e Meira Filho. Havendo número regimental, o Senhor Presi
dente declara abertos os trabalhos, dispensando a leitura da 
Ata da reunião anterior, que é dada por aprovada e, a seguir, 
faz breve pronunciamento a respeito de sua eleição para a 
Presidência desta Comissão, agradecendo o apoio dos Compa
nheiros e estabelecendo diretrizes para a sua gestão. Após 
colocar-se à disposição dos Senhores membros da Comissão 
para debater e. apreciar sugestões, Sua Excelênciª dá_ prosse
guimento aos trabalhos, passando a palavra ao Senador.Affon
so Camargo, relator do Ofício "S" n'" 3/93, do Senhor Presi
dente do Banco Central do Bra_sil.encaminhando ao Senado 
Federal solicitaç·ão da Prefeitura Municipa( de Toledo - PR 
para contratar operação de crédito no valo( de 
Cr$5.500.000.000,00, junto ao Banco do Estado do Paraná 
S.A., para que profira o seu parecer, favorável nos termos 
endo quem queira discutir, a matéria é submetida a votação 
e é aprovada. Ainda com a palavra, o Senador Affonso Camar
go passa a ler o parecer que oferece ao Ofício "S'~ no 8193, 
"Do Senhor Presidente do Banco .Centr.ãl do Brasil, encami
nhando ao Senado Federal solicitação da Prefeitura Municipal 
de Paiçandu - PR para contratar operação de crédito no 
valor de Cr$460.000.000,00, junto ao Banco do Estado do 
Paraná S.A. ", favorável nos termos do PRS que apresenta. 
Não havendo discussão, a matéria é colocada em votação 
e é aprovada. Em seguida, o Senhor Presidente Concede a 
palavra ao Senador Jonas Pinheiro, para que proceda à leitura 

do seu parecer. favorável à Emenda n? 1 de Plenário o[erecida 
pelo Senador Alexandre Costa ao PLC n" 83/91, que "isenta 
de..tribu.tos .a. remessa Qe valqr~.s para o exterior quando desti
nada a custear a trapsladação de. corpos" ... Em discussão e 
votação, a matéria é aprovada. Prosseguindo, o Senhor Presí
dente confere a palavra ao Senador Espiridião Amin, que 
passa a ler o seu parecer, favorável nos termos do PRS que 
apresenta ao Ofício "S" n~ 73/92, "Da Prefeitura Municipal 
de Concórdia - SC. solic"itando autoriZação pára. contratar 
financiamento junto ao Badesc no valor de 
Cr$3.466.700.000,00, destinados a obras de infraestrutura ur
bana." Em discussão a matéria, usam da palavra os Senadores 
Ed~ardo Suplicy, EspCridião Ainin, Joâo Rocha e Ronãn Tito. 
Submetida a .votação, a matéria ê aprovada. Com a palavra, 
a segUir, o Senhor José Fogaça, relator do Ofício "S" n" 26/92, 
><Da prefeitura Municipal de Porto Xavier- RS solicitando 
autorização para contratar [inanciamento jUnto ao Fundo de 
Investimentos Urbanos~Fundurbano/RS no valor de 
Cr$·tocrooo.ooo:oo. ";·para proferir o seu parecer, favorável 
nos termos do PRS que apresenta. Não havendo quem queira 
discutir, a matéria é colocada em votação e é aprovada. Ainda 
com a palavra o Senador José Fogaça para ler o seu parecer, 
favorável nos termos do PRS que apresenta ao Ofício "S" 
n9 22/93, "Do Senhor Presidente do Banco Central do Brasil, 
encaminhando ·ao Sen3do Federal solicitação da Prefeitura 
Municipal_ de. Vista Alegre - RS, para contratar operação 
de crédito no valor de Cr$1.299.441.330,00, a preços de jan/93, 
junto ao Banrisul S. A.". Não havendo discussão, a matéria 
é submetida a votação e é_aprovada. Em·seguida, passa-se 
à apreciação do Ofício "S" n~ 21/93~ "Do Serlhor PreSidente 
do Banco Central do Brasil encaminhando ao Senado Federal 
solicitação da Prefeiflira Municipal de Arapongas- PR para 
C O ·n t (ata r o p e r a ç· ã O ·de crédito no valo r de 
Cr$17.500.000.000.00, junto ao Banco do Estado do Paraná 
S. A." cujo· -relator, Senador Luis Alberto Oliveira, apresenta 
parecer favorável nos termos do PRS que apresenta. O Senhor 
Presidente solicita ao Senador Affoilso Camaigo que proCeda 
à leitura do parecer, tendo em vista a ausência.do relator. 
Encerrada a leitura, a matéria. é colocada em discussão e 
votação e é aprovada. O mesmo procedimento é adotado 
na apreciação do Ofício "S" n? 79192, "Do Senhor Presidente 
do Banco Central do Brasil encaminhando ao Senado Federal 
solicitação da Prefeitura Municipal de Presidente Castelo 
Branco - PR para contratar operação de crédito no valor 
de Cr$520.000.000,00, junto ao Banco do Estado do Paraná 
S.A." cujo relator, Senador Luis Alberto Oliveira apresenta 
parecer favorável nos termós do. PRS que apresenta. Não 
havendo discussão, a matéria é submetida a votação e é apro
v~da. A seguir, o Senhor Presidente elogia a atuação dos 
companheiros, agradecendo a presença de todos e coloca-se 
a sua illteira disposição para receber e discutir sugestões. Usam 
da palavra os Senadores Affonso Camargo, Eduardo Suplicy, 
Ro~_~n Tit?,. Ronaldo Aragão, Gilber~o Miranda, José_ Foga
ça, Esperidião Amin, Elcio Alvares-e João Rocha. Na.O hãven
do mais quem queira fazer uso da pã.lavra,-6 Senhor Presidente 
comunica que ficarãO adiadas, para uma próxim·a reunião, 
as seguintes matérias: PLC n• 2192; PLC n• 30192 e PRS n• 
2/91. Nada mais havendo a tratar. o Senhor Presidente agra
dece o empenho dos Senhores Senadores e encerrada a reu
níão ãs doze horas e dez minutos, lavrando eu, Dirceu Vieira 
Machado Filho, a presente Ata que, lida e aprovada, será 
assinada pelo Senhor Presidente. Senador João Rocha, Presi
·dente. 
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ÍNTEGRA DO APANHAMENTO TAQU!GRÁFICO 

Anexo à Ata da 2a Reunião da Comissão de Assun
tos Económicos, realizada em 16 de março de 1993, 
às dez horas, que se publica devidamente autorizada 
pelo Senhor Presidente, Senador João Rocha. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Havendo número 
regimental, reiniciamos hoje os trabalhos da Comissão- de 

· Assuntos EconómíCOs. -
Por indicação dos Srs. Senadores, assumimos, hoje, com 

muita honra, a Presidência desta importante Comissão, espe
rando que nesse período de dois anos, pela importância que 
tem a Comissão de Assuntos Económicos, possa:rilos- trazer 
para a discussão de V. Ex'!~! os assuntos mais Trilportantes para 
o País no que tange à Economia. 

Está prevista uma reforma constitucional, PoSSivelmente 
ainda este ano e, creio~ as reformas tributárias e fiscal de 
nosso País, pelas quais todos esperamos e que devem ser 
estudadas com a maior profundidade. 

Aprovamos, há poucos dias, no Congresso Nacional, a 
implantação do Imposto Provisório sobre Movimentação Fi
nanceira- IPMF- em nosso País; este im[tosto, acredito, 
é o embrião para a implantação do Imposto Unico em nosso 
País. Não digo de um imposto único em si, mas de uma redução 
desse excessivo número de tributos a que o empresariado 
nacional está obrigado e que a cada dia, a cada ano, vem 
tendo o seu pagamento inviabilizado. 

Acho então que estamos chegando ao caminho certo, 
que é o da diminuição do volume de impostos que hoje repre
senta mais de 58 itens~ E sentimos realmente, que a cada 
ano, quanto mais impostOs Se cria mCnos arrecadação o Estado 
tem. E o mais grave ainda é que uma das maiores fontes 
de receitas do Governo está exatamente naqueles que não 
deveriam pagar: os assalariados, tributados através do Imposto 
de Renda na Fonte e do Imposto de Renda de Pessoa Física. 

Creio que esta COmissão terá um papei muito importante. 
Esperamos contar com o apoio e a experiência de cada um, 
para levarmos ao Governo e à sociedade a importância da 
reforma tributária em nosso Pais. 

Srs. Senadores, assumimos esta Comissão com a voritade 
de realmente prestar um serviço ao Senado, ao Congresso 
Nacional. 

Dando início aOs trabalhos propriamente ditos, coloca
mos, hoje, em pauta nove itens com pedidos de liberação-
de recursos para prefeituras municipais. .. ·· 

Conceâo a palavra ao nobre Senador Affonso Camargo 
para relatar o item n'? 7 da pauta, que trata do pedido da 
Prefeitura Municipal de Toledo para contratar operação de 
crédito no valor de 5 bilhões e 500 milhões de cruzeiros jüiHó 
ao Banco do Estado do Paraná SI A. 

O SR. RELATOR (Affonso Camargo)- Sr. Presidente, 
este empréstimo, solicitado pelo Município de Toledo, faz 
parte de um dos programas mais importantes e bem desenvol
vidos que existe hoje no meu Estado, o PEDU; que utiliza 
recursos do Fundo Estadual do Desenvolvimento Urbano, 
constituído por apartes do Tesouro e tem também o apoio 
do BIRD. 

Sabemos que esses projetas~ por terem que passar pelo 
crivo do BIRD, com certeza, são~m-uitó bem elaborados. Tem 
sido uma rotina dentro desse programa que esses empréstimos 

feitos às prefeituras recebam a aprovação do Senado. Todos 
eles são -usados para infra-estrutura municipal. 

bso _aqui é uma rotína, O Município de Toledo é um 
dos mais progressitas do meu Estado, segue todas as regras 
para ter a aprovação dos técnicos do Banco Central. 

Assim. pediria que a ComissãO--aprovasse, porque· nâó 
há nenhum motivo para não fazê-lo. 

Pelo que percebo, não temos é número para aprovação. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Para dax_anda
mento, poderíamos ler o item 7 e depois colocá-lo em votação. 

Gostaria que, ·agora, V. Ex• apresentasse o parecer sobre 
o item 8. 

O SR. RELATOR (Affonso Cámargo)- O item$ seria 
o mesmo programa, só que agora para um município bem 
menor, na perifería_de Maringá, que é o Município de Paiçan
du. S~q valor~s m_enores, com _o _roe_~m9 objeti_vo e com o 
mesmo programa. 

Tecnicamente, creiO qUe o nosso parecer é favorável a 
que se parove o empréstimo solicitado nos itens 7 e 8, dos 
Mu~icípios de Tojedo e Paiçaridu respectivamente. 

Há outros relatores presentes? 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Os itens 5 e 6 
também se referem à liberação de autorização para contração 
de empréstimo. - -

O SR. RELATOR (Affonso Camatgo)- Vou verificar 
se é o mesmo caso. _ _ _ __ 

- --- -É exatamente o mesmo programa, financiado pelo BIRD, 
para o Municfpio de Arapongas, que é um dos grandes municí
pios do Norte do Paraná. 

O item 6 também é do PEDU, para o Munidpio de 
Presidente Castelo Branco, que é um município pequeno, 
no Noroeste do Paraná. V. Ex• vê que esse programa, natural
mente dentro dos projetas aprovados, ora ele beneficia muni
cípios maiores, ora municípios menores. 

P~ra os_ quatro pedidos de empréstimo, não tenho nenhu
ma dúvida em afirmar para a Comissão que o parecer é favorá
vel e que ela deveria aprová-los. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - É necessária a . 
pre'Serlç·ã de quatófZ'e membrOs da CO-missão para apfová-los, 
mas somente onze estão pr~sentes. 

O SR. RELATOR (Affonso Camargo)- Sr. Presidente, 
estou estranhando não haver aqui nenhum Senador do PMDB. 

Desculpe-me, o nosso Senador João Calmon est~ pre
sente. 

Do PMDB, somente o Sena-dor João Calmon está pre
sente. Pensei que eles tivessem alguma reunião de bancada. 

.O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Gostaria que 
o nobre Senador Jonas Pinheiro lesse o Parecer do proJeto 
que isenta de tributo a remessa de valor para o exterior quando 

-destinada a custear a transladação de corpos, e que tem como 
Relator o nobre Senador César Dias. 

O SR. JONAS PINHEIRO (Leitura de parecer.)- É 
esse, portanto, Sr. Presidente, o parecer, que, como se vê, 
apenas tem como objetivo atualizar a vigência da lei. 

O parecer é _favoráveL 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Solicitamos ao 
nobre Senador Esperidião Amín que profira parecer sobre 
o item extra da pauta, que trata da solicitação de autorização 
para contratar financiamento, junto ao Badesc; no valor 
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de 3 bilihões, 466 milhões e 700 mil, através da Prefeitura 
Municipal de Concórdia, Santa Catarina. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, em primeiro lugar, quero cumprimentar o nobre 
Senador João Rocha, que assume a Presidência da Comissão 
de Assuntos Econômicos, fazendo votos que a --s-Ua -ge-Stão 
seja profícua. Espero que todos nós possamos colaborar com 
o seu desempenho. 

Quanto ao prOtesSo em "questão, ele faz parte de um 
programa que o Governo do Estado de Santa Cãtarina desen
volve desde junho de 1986. O contrato de empréstimO com 
o Banco Mundial foi fii"iri"ã.do pelo então Governador E.speri
dião Amin, tendo como objetivo preservar a estrutura demo
gráfica de Santa Catarina, ou seja, a não concentraç~o popula-
cional, que é uma característica do nosso Estado. __ _ 

Do programa, que conta com 24 milhões e meio de dólares 
do Banco_ Mundial, já foranl realizados praticamente 90%. 
E esse pedido de empréstimo integra-se ao programa Prourb 
com recursos do Banco Mundial, Governo do Estado e Prefei
tura Municipal. 

A única ressalva que quero fazer, até em homenagem 
a vigilância sempre eXercida pelo Senador Eduardo Suplicy, 
é que, também neste caso, as certidões do Fundo de Garantia 
e do INSS estão vencidas. Porque não há outra saída. O 
prazo de tramitação de um processo desse é sempre superior 
a três meses - o prazo de validade da certidão do Fundo 
de Garantia é seis meSes C do INSS é três m-eSes. E o prazo 
de tramitação deste processo, inclusive, foi iniciado ainda na 
gestão anteriOr. Mas. é claro, que o contrato só será firmado 
com as certidões atualizadas. 

De forma que, não obstante essa questão formal que 
os agentes contratantes vão ter que suprir, o processo preenche 
integralmente o previsto na Resolução no 36, de 1992, e é, 
na minha opinião, um daqueles empréstimos sãos e sanea
dores. Por quê? Porque exige capacidade de poupança do 
estado, capacidade de poupança do município e Vincula a 
liberação de cada parcela à medição das etapas da obra. 

Por essas razões, o nosso parecer é favorável. 
Como última colocação, o- processo foi iniciãdo quando 

a administração da Prefeitura de Concórdia era do PDS e 
conclui, agora, sob a gestão de um prefeito filiado ao PMDB. 
E o parecer, repito, é favorável. - · 

O SR. PRES1DENTIO(João Rocha) -Concedo a pala· 
vra ao Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY ~sr. Presidente, a respei· 
to da observação do Senador Esperidião Amin, avalio que 
deveríamos começar a ter, aqui na Comissão "de Assuntos 
Econômicos, um niaior cuidado em relação_ a essa questão 
das certidões - se existem ou não débitos - das diversas 
instituições governamentais, municipais ou estaduais, para 
com a Previdência Social ou com O Fundo de Garantia. 

Ainda ontem, lí artigo do Ministro da Previdência Social, 
Antônio Britto, publicado no jornal O Estado de S. Paulo, 
onde ele diz estar havendo um novo grande esforço do Go~ 
vemo para fazer com que todas aS entidades com eventuais 
débitos com a Previdéncia -e isto vale tmabém para Fundo 
de Garantia - venham a saldar os seus compromissos, para 
que não tenhamos mais o tipo de comportamento anterior
mente verificado, de deixar as coisas como estavam. Avalio 
que o Senado Federal, responsável pelo exame dos emprés
timos feitos pelas mais diversas entidades e unidades governa-

mentais, estará contribuindo com esse propósito do Ministro 
Antônio Britto - bem como do Ministro do Trablaho, no 
que diz respeito ao Fundo de Garantia - se passar a ter 
um comportamento de maior rigor neste assunto._ 

O Senador Esperidão Amin afirmou que, até que se rea
lize esse contrato, será colocada em dia a certidão negativa 
que foi ultrapassada. Na medida em que, uma vez aprovado 
pela COmissão de Assuntos Económícs, o a·ssunto ãindã. deverá 
ser encaminhado ao plenário, seria importante que a Comis
são, através da assessoria da Presidência, fizesse a. comuni
cação devida aos órgaõs competentes para que essas certidões 
sejam atualizadas antes de chegar ao plenário a votação da 
matéria. 

É uma recomendação que faço - sem colocar óbice 
para que passemos a ter maior rigor, inclusive colaborando 
com o Governo Federal, na fiscalização do recolhimento, por 
parte das entidades governamentais, das contribuições da Pre
vidência e do Fundo de Garantia. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presidente~ peço 
a palavra para redargüir. 

O SR. PRESIDENTE (João. Rocha) -Com a palavra 
o Senador EsperidiãO Amin. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- A colocação do Senador 
Suplicy não é inédita e vem ao encontro do zelo que devemos 
ter com a letra da Resolução n" 36/92. 

Junto com o zelo, porém, tem de haver, acima de tudo, 
bom senso. 

A Resolução n~ 36/92 tem- que ser avalíada por todos 
nós. 

Um incidente ocorrido com uma outra prefeitura suscitou 
uma pesquisa que desenvolvi com a colaboração da assessoria 
da Comissão de Assuntos Econômicos. 

Em 188 proCessos que por áqui tramitaram no ano passa
do, 187 tinham certidão vencida. E a assessora técnica M~rga
rida fez um estudo sobre esse _assunto. Então, não se trata 
de a prefeitura estar inadímplente; trata-se de atualizar-se 
_o exercício, a execução, a prática de uma resolução para que 
a sua letra não fique nem impossível de ser alcançada, nem 
desmoralizada pelo desrespeito. 

No entanto, acho que o mais certo é V. Exa designar 
alguém para, com base na experiência de oito meses de vigên
cia da Resoluçã_o_ n~' 36/92, alterar a letra ou exigir que -o 
Fundo de Garantia e Q INSS tenham uma certidão com prazo 
de validade maior: 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Creio que, para 
o Fundo de Garantia, o prazo é de se}s ~eses. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Mas, para o INSS, é 
de três meses. E tem que ter as duas. 

Com três meses, é impossível começar e terminar o pro
cesso com a certidão em vigor. Mesmo com um prazo de 
seis meses, seria necessário que a nossa Comissão, assim COrnO 
o Banco Central, atuassem rapidamente. Passa não só pelo 
Senado mas também pelo Banco Central. Esta é a minha 
sugestão: ou a letra da resoluçao deverá ser flexibilizada, ou 
teremos de diligenciar para que os prazos das certidões sejam 
ampliados. 

Devemos fazer o que é da nossa competência. 
O texto da resoluçao tem que ser adequado à prática, 

isto é, exige-se a certidão, mas a própria resolução faz uma 
ressalva para o caso de a certidão estar vencida. 
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O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Mas há a ressalva 
no parecer de V. Ex~ quando diz: "Vale lembrar que os atesta
dos de inadimplência junto à Receita Federal. ao INPS e 
ao Fundo de Garantia carecem da revalidaç-ão do prazo antes 
da assinatura do contrato de empréstimo." 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Exatamente. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Está, e ri tão, asse
gurada a possibilidade de assinatura do contrato, mesmo ha
vendo dívidas junto ao INPS, ao Fundo de Garantia e à própria 
Receita Federal. 

Essas colocações são muitO sérias, são muito importantes. 
E preocupação é de todos nós. Então, queremos que u estado, 
o município dê o exemplo. 

Se o estado ou município requer recursos, tem que estar 
em dia com o atendimento de todas as exigências IC:gais. Este 
parecer fez a ressalva e amarrou: "O empréstimo está autori
zado, mas só haverá a liberação após o cumprimento das 
exigências legais. •• 

No parecer há essa ressalva. O empréStimO está autori
zado, mas só haverá a liberação após o- cumprimento das 
exigências legais. Penso que aqui também at(!nde, porque 
não se libera o empréstimo e não se asslná antes de atendida 
essas exigências. Está na folha 3 do _relatório. 

Eu pediria agora ao Senador José Fogaça para-... 

O SR. RONAN TITO.:.. Sr: Presidente, peço a palavra 
para uma questão de ordem sobre o assunto. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Concedo apala
vra a V. Ex~ 

O SR. RONAN TITO -Estamos falando da Resolução 
n1> 36 do Senado Federal. Também tenho uma emenda que 
gostaria de propor, mas, antes gostaria de submeter o assunto 
não só a V. Ex\ Sr. Presidente, mas também a este Plenário. 
É a questão dos empréstimos aos Estados para, digamos, 
algum órgão de fomento do próprio Estado, a fim de que 
o Estado possa promover uma politica de ~esenvolvimento, 
uma politica económica. - --

Sr. Presidente, quando se trata de empréstimos interna
cionais, principalmente, e que o Estado tenha um órgão não 
só de promoção, não só de desenvolvimento, mas de fomento,_ 
e que seja fiscalizado pelo Tribunal de Contas, que se aprove 
para aquele órgão do Estado o financiamento, tudo de acordo 
com as normas da Resolução n9 36, mas qUe se permita que 
cada caso seja feito por esse órgão de desenVolvimento lá. 

Estou dizendo isso, Sr. Presidente, porque o·meu Estado 
tem 756 municípios. O Governador Hélio Garcia pleiteou 
e conseguiu um financiamento do Banco Mundial para promo
ção, principalmente, de infra-estrutura, esgotamento sanitário 
e_ áoua tratada com vistas a conter a cólera. Inicialmente ele 
vai dotar apenas 311 cidades de rede de esgotamento sanitário 
e água tratada. Mas, já pensou, vai lá, vem cá, aprova, etc. 

Então a minha proposta, e eu já estou redigindo a emen
da, é para que esse empréstimo se encaíXi dentro do nível 
de endividamento do_ Estado, de acordo com os preceitos 
da resolução, e que o estado se comprorrteta na aplicação 
desses recursos, sujeito a fiscalizações, mas que não tenha 
que vir adredemente a esta Comissão -cada financiamento, 
porque isso tornaria não só demoradas as operações, mas 
só o meu estado conseguiria entupir esta Comissão de serviços · 
por muito tempo. - -

Como é uma verba específica, dotada para um determi
nado lugar, que deve estar dentro do nível de endividamento 

e dentro das normas do Banco Central, estou submetendo 
aos nobres Srs. Senadores, porque acho justo que assiin se 
faça. Gostaria de ouvir o Plenário e V. Ex~ 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha- Vamos aguardar 
a emenda de V. Ex•, submetendo-a ao Plenário da Comissão 
q _mais rápido possível. 

O SR.RONAN TITO- Agradeço a V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Continuando, 
pedimos ao Senador José Fogaça para a !eitur~ do parecer 
sobre o item n~ 9 da pauta, que trata de fmanctamento para 
a Prefeitura Municipal de Porto Xavier, no Rio G~ande do 
Sul, no valor de Cr$100 milhões para investimentos urbanos. 

O SR. RELATOR (José Fogaça) -Sr. Presidente, trata
se de ~mpréstimo solicitado pela Prefeitura Municipal de Porto 
Xavier. pedindo autorização para contratar financiamento 
junto ao Fundo de Investimentos Urbanos no valor de Cr$100 
milhões. Esse~ recursos se destinam à execução de projetas 
de infra-estrutura, notadamente, calçamento e asfaltamento 
da sede do município. E há um parecer favorável do Banco 
CYntral da EDIP-CODEM/93-003, de 4-1-93, que observa 
positivamente o enquadramento do empréstimo nos limites 
da Resolução n" 36. 

O parecer é favofável, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Há número legal. 
Vamos colocar em votação os pareceres sobre os itens 2, 
5, 6, 7, 8, 9 da pauta, e o item 1 da pauta extra. Todos 
os pareceres já- foram lidos pelos Srs. Senadores c. agora, 
vamos colocar em votação. 

Item 2: O Parecer foi dado pelo Senador Jonas Pinheiro 
e foi favorável. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perinã.necer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
ltem 5_: Ttata-sé de autorização para a Prefeitura Muni

cipal de Arapongas, no Paraná, contrair empréstimo no valor 
de Cr$17,5 bilhões. O Parecer favorável, foi lido pelo Senador 
Affonso Camargo. 
- Os Srs. Se_nadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Item 6: Trata-se do financiamento para a Prefeitura Muni

cipal de Presidente Castello Branco, no Paraná, para contra
tação de operação de crédito no valor de Cr$520 milhões. 

O Parecer, do Senador Affonso Camargo, é favorável. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Item 7: Trata-se de solicitação de autorização para finan

ciamento para a Prefeitura Municipal de Toledo, no Paraná, 
no valor de Cr$5 ,5 bilhões._ 

O Parecer, do Senador Affonso Cã.margo, é favorável. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. __ _ 
Item 8: Trata-se de financiamento para a Prefeitura Muni

cipal de .PaiçaOdú, no Paraná, no valor de Cr$460 milhões. 
Parecer favorável do Senador Affonso Camargo. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
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Item 9: Trata-se de financiamento para a Prefeitura Muni
cipal de Porto Xavier, no Rio Grãnde do Sul, no valor de 
Cr$100 milhões para invd.timeiitos Urbanos. 

Parecer favorável do Senador José Fogaça. 
Os Srs. sena-dores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O item 1 da pauta extra: Trata-se de financiamento da 

Prefeítui:a Municipal de Concorde, em Santa Catarina, no 
valor de Cr$3,466 bilhÕ!.!!:., com parecer favorável do Senador 
Espcridião Amin. -

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa~) -

Aprovado. 
Temos, agora o item 2 da pauta extra. Pedimos ao Sena

dor José Fogaça para relatar. 

O SR. RELATOR (José Fogaça) -(Leitura do parecer). 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- O parecer é favo
rável. 

Em votação o parecer do Senador José Fogaça sobre 
o pedido de autorização para liberação de_ crédito da Prefeitura 
Municipal de Vista Alegre, no Rio Grande do Sul, junto 
ao Banco do Estado do_ Rio Grande do Sul - Banrisul -, 
no valor de Cr$1.299.441.330,00, valores de janeiro de 1993. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram peri:nanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Queremos, em nossa primeira reuniãci, agradecer a pre

s_ença de todos os Srs. Senadores, o que propiciou a maioria 
para que se tornasse possível a aprovação de oito itens da 
pauta de hoje. Esperamos contar permanentemente com o 
apoio, a colaboração dos Srs. _Senadores para que esta Comis
são preste os serviços q-ue todos esperamos. 

A Presidência está aberta para receber sugestões e a me
lhor forma de funcionamento, agilidade e praticidade para 
a discussão dos temas, como e-u falei ontem, mais irnporfarites 
para a economia do País. 

O SR. AEFONSO CAMARGO- Sr. Presidente, peço 
a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Concedo a pala
vra ao nobre Senador. 

O SR. AFFONSO CAMARGO -Sr. Presidente, tam
bém queria parabenizar a V. Ex~ e a todos nós, porque estamos 
terminando a reuniãO-às llh 16min, mas creio qt:íe não conse
guimos votar toda a pauta. 

Eu sou uma pesSoa-Obsessiva em matéria áe economia 
de tempo e de uso de tempo, e sempre reclamo o problema 
do não cumprimento de horário. Dizem que nós somos o 
País campeão do desperdício e não há desperdício mãiS iiocivo 
do que o mal uso do tempo. 

Quero aproveitar -então hoje, que é a primeira reunião 
dessa nova fase, desse novo mandato, para colocar a idéia 
de assumirmos o compromisSO, entre nós, de vir na hora certa. 
Evitaríamos o esforço- enorme de ficar telefonando para os 
colegas; e, às vezes, os primeiros que chegam ficam uma hora 
esperando os- ·outros. Ninguém quer ser o primeiro; então, 
chegam todos atrasados, o que é um negócio terrível. Eu 
acho que nós poderíamos fazer um acordo: marcar a reunão 
para as 10h30min, ou para as ll:OOh, de forma que todos 
compareçam no horário, Sr. Presidente, e uns não fiquem 
esperando pelos outros. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Eu acho válida 
uma opinião riessc sentido. A Presidência também vai colocar 
com antecedência máxima todos os assuntos que serão discu
tidos na pauta das reuniões para dar tempo aos Srs. Senadores 
çle analisarem, estudarem e trazerem sugestões sobre os pare
ceres._ 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidente, eu gos
taria apenas de mencionar o trecho do artigo que não tinha 
em mãos quando comentei, do Ministro Antônio Britto, sobre 
a Previdência Soci_al no Brasil, diz o seguinte: 

"Da mesma forma, cobram-se as dívidas do setor público. 
Por determinação do Presidente Itamar Franco, não foi aberta 
nenhuma exceção. Qualquer ente público municipal, estadual 
Ou rtiesmo Federal, só terá acesso a recursos públicos federais 
se estiver em dia com a Previdência Social." 

Assiin, Sr. Presidente, avalio que seria importante que 
a assessoria da Comissão de Assuntos EconómiCos pudesse 
examinar se os processos estão com todos os papéis em ordem, 
preenchidos, mas com intuitO até de colaborar com esse obje
tivo de sempre procurar ver que essas certidões estejam em 
dia n~ medida do possível. 

E só isso, Sf. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - A Presidência 
também vai promover uma agilidade mai_or naqueles processos 
de grande interesse_ dos estados e municípios que chegaram 
com uma documentação normal; daremos uma priOridade 
maior para aqueles processos que atenderem a todos as exigên
cias legais. 

-con·cedo a palavra ao nobre Senador Ronan Tito. 

O SR. RONAN TITO- Sr. Presidente, eu queria fazer 
urrra sugestão_. Esta Comissão, no passado, estabeleceu simpó
sioS, reuniões, debates e discussões sempre muito oportunas, 
para que fosse aclarada a opinião pública sobre o que está 
se passando e até, vamos dizer, para que se pudesse elaborar 
uma política ecop.ómica que verdadeiramente atenda aos dese
jos e às necessidades desse País. 

Sr. Presidente, durante muito tempo fizemos, aqui, CPI 
para apurar os desvios do_setor público e privado, e considero 
isto correto. Ne_ste momento, eu estava querendo sugerir a 
esta Comissão e a V. Ex~ que estudássemos um pouco o Estado 
inadimplente, o Estado caloteiro. Porque, por exemplo, neste 
instante, todos nós acreditamos - eu eu também acredito 
-que uma construtora é obrigada a construir bem, por um 
_preço internacional, no tempo certo. Agora, esquecemo-nos 
de uma contrapartida: que o Estado precisa pagar, e pagar 
e dia, para não deixar que se crie essas mentiras que estão 
af, Citando as chamadas "moedas podres". O que é podre? 
Podre é o Tesouro, não é a moeda. Quem emitiu? Quem 
emitiu é que é podre. 

Então, como faremos reforma agrária com título da dívida 
agrária vencida por 37% do valor. Quer ver outro exemplo, 
Sr. Presidente? A Usiminas; do meu estado - aliás, fui o 
único Parlamentar de Minas Gefais, do Senado e da Câmara, 
que votei e trabalhei favoravelmente à privatização. O ativo 
da Usiminas era dinheiro bom, quente; mas as debêntures 
da ·siderbrás, que o Governo sacou dinheiro, no meio do 
povo, para capitalizar a Usiminas para poder privatizá-la, aí 
é moe_da podre?! 

Sr. Presidente, creio que nós estamos brincando de estu
dar economia. Estamos na Comissão de Assuntos Econômi
cos. Outro dia, eu estive conversando numa reunião de empre-
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sários- eu não freqüento s6 trabalhadoieS, fre"CJ.üelltó empre~ 
sários, eles também fazem parte da sociedade brasileira -
e três deles disseram o seguinte: -"Nós estamos _saindo do 
Brasil. Lá fora, nós fazemos as Obi'as com 46% do preço, 
mas só que lá nós recebemos e ganhamos. Aqui nós fazemos 
pelo dobro, só que não recebemos•~. V. Ex~ sabe, numa breve 
estimatíva, quanló é que o Brasil- o Brasil a que me estou 
referindo é o Tesouro, os Estados_ e os Municípios - deve 
às construtoras deste País? Vinte e dois bilhões de dólares. 
E. depois, dizemos da safadeza. O que origina, jliátâmente, 
a safadeza, a malandragem ... Ainda há pouco conversava 
com o Senador Ronaldo Aragão a respeito do pagamento. 
Na hora de receber, tem a caixinha. Eu perguntei para um 
empresário corno, por exempolo, funcionava rios Estados Uni~ 
dos da América do Norte. Disse~me ele que ganhou a concor~ 
rência, que estava trabalhando e ganhando dinheiro lá. Então, 
ainda segundo esse mesmo_ empresário, chega no final do 
mês, emite~se a fatura, v3.i~se no caixa e_feCebe-se. Você não 
conversa com o figtiiãõ, não coitVefsa cóm- nii:IgUem. Aqui, 
no Brasil, será que é possível receber alguma coisa no caixa 
do Tesouro? Então, se nós estamos falando em ética na políti
ca, o exemplo começa de cima: ou o Estado é ético _ou nós 
estamos brincando, aqui, de "cerca-ladrão" ou de.delegacia 
do interior. 

A minha proposta é esta: que nós estudemos um pouco 
de ética do Estado, façamos concorrências verdadeiras. 

Outro dia ví um projeto do ilustre Líder do Governo, 
Sr. Senador Pedro Simon, cm que até brinquei --não fiz 
parte nem nada -levantei-me c djss~,_q,seguinte:.-_"Quando 
algum empresário ·o-u ·contador for pego- n-Um lançamento erra
do, mata-se o fiscal porque, matando, ele tem sursis, ele é 
primário, -ele tem habeas corpus e ele e'rrar um lançamento 
e for verificado pelo Tribunal de Contil.s, ele vai para a cadeia, 
é inalienável, é inafiançável etc. se etc. Quer dizer: a ética, 
então, é de um lado só. Eu estava que-rendo pensar na ética, 
na política, mas na ética das dois lados; e se não começar 
do lado do Estado, se o ex-emplo não_ vier de cima, sabe 
quando estabeleceremos a ética no Estado?_ Nunca. Então, 
a minha sugestão é para que começássemos a avaliar e estudar, 
verdadeiramente, com corage_~.-~i'iifldro, nós proClamamos 
internacionalmente que somos caloteiros. Não pagamos, não 
devemos nada, tal e tal - eu, também, gostaria de dar o 
cano mas não posso, infelizmente, não ê? Nós, então, verifica
mos que esta não era a melhor receita -:-::_melhor seria reconhe
cer a dívida, ver que houve exagero de juros, pegar os descon
tos e alongar o perfil da dívida. O resultado se fe2: sentir, 
imediatamente. Agora, precisam-os pertsa:runrpouco,-ifiterna
mente. Nós, neste momento, estamos com um enorme acervo 
de empresas deste Pais quebradas porque o Estado, siinples
mente, diz que deve, não nega; paga· quando puder. 

O SR. AFFONSO CAMARGO - V. Ex• me permite 
um aparte? 

O SR. RONAN TITO - Pois não. Ouço V. Ex• com 
muito prazer. 

O SR. AFFONSO CAMARGo-::... Quero lhe dar um 
exemplo prático pa.-ra Confirmar tudo O que V. Ex• está falando 
neste momento, porque a incredibilidade, a insegurança que 
leva a subirem os preços das concorrências, é um dos grandes 
problemas do País". Quaildo assumi o Ministério dos Trans
portes. nos primeirOs dias de abril- e isso eu fiz pela segunda 
vez-, afirmei que não-li'3.balho inadimplente, não trabalho 

na base do calote, não trabalho com credpr à minba porta. 
Nunca trabalhei e disse que se fosse assim eu não ficaria 
no Ministério. O DNER estava devendo Cr$196 bilhões de 
fatoras atrasadas. Fui saber por quê. Descobri que o Tesouro 
não estava cumprindo a sua programação, principalmente por
que a Petrobrás não recolhia o imposto de importação de 
petróleo, e com isso o Tesouro não estava repassando para 
o DNER. 

O SR. RONAN TITO- É a ideologia do calote. 

O SR. AFFONSO CAMARGO -Perfeitamente. 

O SR. RONAN TITO - A Petrobrás dá o calote, o 
Ministério dá o calote, a empresa dá o calote e o povo_ é 
que recebe o calote. 

O SR. AFFONSO CAMARGO- Aí fizeram uma pres
são, com a ajuda do Ministério da Economia, do Ministério 
das Minas e Energia e inclusive do Palácio do Planalto, da 

_ P:r:esidência <Ia República, e a Pe1:robrás começou a recolher 
e o .Tesouro a repassar os recursos. Fizemos uma programação, 
porque nada funciona em qualquer empresa sem haver progra~ 
mação de receita e despesa. No dia 10 de junho as contas 
estavam todas pagas, e rigorosamente de acordo com a crono
logia das fatoras: à medida que elas entravam iam sendo pagas, 
sem que ninguém mais tivesse nenhum favorecimentO -para 
receber primeiro do que A, B ou C, isSo para acabar exata
mente com aqueles problemas que existem na hora do paga
mento. E assim foi até o começo de outubro. Quando entrega
mos o Ministério, estávamos com as contas em dia, e até 
o ·dia 20 de outubro continuamos em dia. D-epois a Petrobrás 
começou a não recolher de novo, e começou a ficar inãdim~ 
plente. Então foi só o problema de uma decisão política -de 
fazer iSso. Esse foi um exemplo concreto do problema que 
V. Ex' está levantando. 

O SR. RONAN TITO - Mas agora existe um novo 
tipo de calote, interessantíssimo, acontecendo em cinco esta
dos, conforme identificamos. Não sei se acontece _em outros 
estados. 

Dizem: "Mas essa fatura é do Governo passado. De ma
neira que é o segUinte: vou lhe pagar uma parte dessa fatura 
no meu Governo, e lhe dou obras". O credor, estãndo falido, 
acaba aceitando, e isso está se perpetuando. 

Então, quando esta Comissão está aqui homologando 
empréstimos para isso, para aquilo e para aquilo outro, está 
fazendo igualzinho ao Tribunal de Contas da União: está na 
periferia dos acontecimentos. E lá embaixo é que a safadeza 
está acontecendo. Pegam um empréstimo, alocam para outras 
obras, fazem com as construtoras, chamadas empreiteiras, 
ou qualquer que seja o nome que tenham, depois vão _levando 
com a barriga até entrar outro Governo. 

Quando entra outro Governo, a história se repete. 
Houve um fato que me assustou, ocorrido na terra do 

nobre vice-Presidente desta Comissão, Senador Gilberto Mi
-raiida: a usina hidrelétii.ca de Balbina fOi muito questionada 
pelos ecologistas etc. principalmente pelos ecologistas que 
não moral lá, pois ficando no Rio de Janeiro, o que lhe importa 
se em Manaus há energia ou não? Então vamos preservar. 
Pois muito bem. Há cinco anos a usina está gerando US$150 
milhões em recursos, e a construtora aintla não recebeu 50% 
do que lhe é devido. Bom ou ruim, agredindo a ecologia 
ou não, ela fatora US$150 milhões todo ano. E está devendo 
US$100 milhões de dólares para a construtora, vencidos há 
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cinco anos._"Não têm dinheiro para pagar." Então é a filosofiª 
do calote, a ideologia do calote. . 

Se nós queremos verdadeiramente fazei urri País- ·sério. 
se nós queremos verdadeiramente apurar cada questão, não 
vamos ficar zarolhos, iluminando somente um lado da estrada. 
Os faróis têm que iluminar a estrada toda. Muito obrigado. 

O SR. RONALDO _ARAGÃO - Peço a palavra, Sr. 
Presidente, para falar sobre o mesmo assunto. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - 'J;'erri a palavra 
o .Senador Ronaldo Aragão. · 

O SR. RONALDO ARAGÃO- Eu não tinha a inten
ção-de falar, mas o Senador Ronan Tito levantou um assunto 
da maior importância. 

Quando S. Ex~ filia em Balbina, eu me recordo da usina 
de Samuel. . 

A usina de Samuel foi programada para cinco anos, com 
o valor de US$500 milhões de dólares, já se vão doze anos 
e o Estado nunca pagou pela obra. Hoje, para terminar a 
obra civil da barragem vai se gastar mais· de um bilhão de 
dólares, fora o sistema de transmissão~ cUja licitaÇ-ãO tarilbém 
já foi feita, Colocados recursos no orçamento- não liberados 
- e os recursos alocados no orçamento do ano passado não 
atendem mais a essas necessidades. E o Estado de Rondônia 
continua sem energia e Sem o térmihó, e· aí setliz qUe ·não 
terminou, que o Estado já pagou """'"'""- o que não é verdade, 
nunca pagou - e ficam querendo o término da obra sem 
o pagamento. Isso também tem que acabar. É preciso- qUe 
haja uma maneiTa de acabar. _ 

Eu queria levantar essa situaÇão do Estado de- Ro-ndônia, 
porque é uma região na qual as rodovias estão para serem 
terminadas, como a BR-425, Com- 60 quilómetros, que -é Um 
compromisso da União do Tratado d~ Petrópolis. Há 20 anos 
não é concluída. Para isso faltam 70 qUilômetros. 

Sr. Presidente, Rondônia tem um problema fundiárío 
muito grande: o da desapropriação~ -no qual o GOvern-o paga 
com TDA, mas não_ a recebe, porque diz que é moeda podre. 
Para pagar ao cidadão, os TDA têm valor; agora, para receber, 
não. O Estado não os recebe. É preciso sa_ber o que tem 
valor: se é ou TDA, se são os outro_s. papéis do Governo: .. 
E aí vem a história de que o Estado está pagando um absurdo. 
.. Não está pagando nada! Na re.alidade, não está _pagando 
nada, porque, quando paga, ele o faz com moeda -que ele 
não recebe, 

Eram essas as minhas consideraçÕes, sr: PreSidente, àté 
para colaborar. 

O SR. PRESIDENTE (Joãu Rooh_a)- Continua a pala-
vra com o Senador Affonso Catnargo. --

O SR. AFFONSQ. CAMARGO -:ir. Presidente, só 
para completar essa reflexão, é importante o que estamos 
fazendo. 

O SR. PRESIDENTE (Jo;io Rocha) -Certo. O papel 
da Comissão é exatamente este·: trazer os assuntos prátic-os, 
reais, trãnsparentes, que-temos que colocar em_ discussão, 
com toda a verdade. 

O SR. AFFONSO CAMAROCJ- Paraccirripletar aque
la infor:naç~o q~e eu dava ao Senador Ronan Tito-- é iinpor~ 
t~nte dizer 1st? -:-: na _ho!~ em que_ mudamos o sistema, que 
f1zernos as pnmeuas e poucas concorrências no DNER; o 
preço teve uma diminUição, em valor real, de 25%, só na. 

expectativa de: que ia mudar. Mas sentia que a maioria é 
muito céticã. Pareciam dizer: "Esse 'aí é um louco, não vai 
continuar". E ele tinha até razão, porque depois, com todo 
o esforço, houve um momento em que as fatoras vencidas 
do DNER, chegaram a um trilhão de cruzeiros, apesar da 
tentativa do Ministro Goldman, porque a Petrobrás não pagou 
mais ... É realmente não há obra maiS cãra do que a iti.acabada. 

Eu queria registrar aqui o meu pensamento: quando anali~ 
samos todos os problemas brasileiros, sempre acredito que, 
se fizéssemos tudo certo e o País estivesse nesta crise não 
haveria solução; como fazemos quase tudo errado, a 'hora 
em que começarmos a acertar. ninguém vai con-seguir impedir 
o progresso do Brasil. Todos temos absolutamente convicção 
disso ... 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Coma palavra 
o Senador e Vice-Presidente da Comissão Gilberto Mir~nda: 

O SR. GILBERTO MIRANDA- Senador Ronan Tito, 
penso que esta Comissão tem realmente condições de mudar 
um pouco o que está acontecendo aí fora, principalmente 
na área económica e no caso do rião-pagamento do Governo. 
Esta Comissão, pOr mais apoio que os partidos dêem ao Go_
·vemó, tem que levar a questão a sério, no caso específico, 
até índependentemente dos partidos. Se formos analisar o 
problema elétrico do Brasil, verificaremos que o mesmo é 
vergonhoso. Há, por exemplo, uma usina - a de Miranda 
~andando devagar em seu Estado, e não é minha. 

O SR. RONAN TITO- No meu Município. 

O SR. GILBERTO MIRANDA - Há outra, Xingo, 
que se está arrastando; Balbina, que não está paga; a: de 
Ro"ndónia está completamente parada e não paga. No Estado 
do Senador José Fogaça, por exemplo, há uma termoelétrica 
que começou custando US$270 milhões; há 10 anos o equipa
mento está pronto, na França; agora, está-se devendo US$150 
milhões para o Governo francês, o equipamento não foi retira
do, gastou-se mais de US$100 milhões, ainda faltam US$100 
milhões para terminar a obra. Em contrapartida, Rosana e ... 

O SR. RONAN TITO - Falta Santa Catarina. 

O SR. GILBERTO MIRANDA -Com relação a Santa 
Catarina, a Secretaria de DesenvOlvimento do Governo passa
do fez só uma pequená usina e duas ... 

O SR. RONAN TITO- A maior hidrelétrica, com exce
ção de Xingó. 

O SR. GILBERTO MIRANDA - No Estado de São 
__ P_aul_9_, t_emos Rosana, Itaquaruçu e Porto Primavera. Essas 

obras estão paradas. 

O SR. RONAN TITO- Gostaria de fazer um pequeno 
aparte agora. 

O SR. GILBERTO MIRANDA- Concederei o aparte 
a V. Ex~ em seguida. Não quero perder a oportunidade. 

Se o Brasil crescer e, se Deus quiser, isso vai acontecer, 
3% neste ano e 4% no ano que vem, haverá um blackout 
no País, pois não haverá energia elétrica. 

Senador, deve estar vindo um pedido de suplementação 
para pagamento de mão-de-obra na Argentina, referentes à 
usírlã hidrelétrica de Pichi Picun Leufu. O Governo brasileiro 
deu US$209 ntilhões e está-se pedindo mais US$90 milhões. 
Não foi Vendido um parafuso feito pela mão-de-obra nacional. 
Trata-se de financiamento-na Argentina. As nossas obras estão 
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paradas, os nossos empreiteiros llão ·eStãO recebendo, não 
se está gerando empregos, e ocorre isso.. ., _ ~- __ 

Quando cliegou a hora de se f1ilãnciar a parte de~-equipa
mentos, houve uma série de problemas. O Governo argentfno 
resolveu fazer algumas coisas não muito sé~ias Cóln-oS_emprei.: 
teiros locais, e já houve até pronunciamento do_ Senador Hen
rique Cardoso nesta Casa a respeito. O setor se encontra 
nessa situação. O que esta Cotríissão p-ode~razer- a respeito? 
Creio Que, quarido vai analisai-, pof" exemPlo, Lim caSõ -de 
empréstimo deve observar a ética, em pi'irrieifà-Itigar, até 
acima de apoio Político. Se formos usar aqui <f critério do 
apoio político ao- Governo. vamos aproVar tudo, enquanto 
o Governo tiver apoio: No dia em que ele tiver mais apoio, 
não vai passar nada. Se nós, membros da Comissão, cOriSe~
guirmos dar esse enfoque nos próximos anos, a mesma conse-
guirá moralizar muita coisa. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha).,.-_ Çoin apalavra 
o nobre Senador José Fogaça. __ ··_ --

0 SR. JOSÉ FOGAÇA- Esses assunrósfêm um desdo
bramento de apreciaçõc!i que acabam ·torn-an-do_ inevitável a 
intervenção de quase todos, porque são·a-sSuntÕs_in_Uito pre~ 
mentes para o País. O problema de díagn6StíCo e d~-ieméaío-
aplicável é muito ímj:lOrtãnte. O mais fác1Ié"t3Zer o diagnóS-· 
tico, e o mais difícil é aplicar o remédio. CJeràlinê-ôte os lnédi
cos não curam pacientes que não qu:erem-tomár o reri:tédio 
ou que não seguem o tratamento adequado. Não se trata 
do problema do erro do diagnóstico, maS da impOssibilidade 
que tém os médicos- e está aqui o Dr. Ronaldo Aragão, 
nosso conselheiro para aSsUntos médicos-_ ___..: de fazef" conl que 
os pacientes sigam o"trata:inentO; alguns· teímilín er:D não segui
lo. No caso, vou até mudar um pouco o enfoqUe para não 
cometer um erro de diagnóstico. Aí, sim, é fatal. Jã-é ·tãó 
difícil fazer com que o paciente tome'o rehi~-dio~ siga o trata
mento. Quando_se erra o diagnóstico,-ri"ada funciona. Há um 
problema ético e há um de inadimplência. QU8.1if0 a lssó· ifáó 
há nenhuma dúvida. Estou convencido de que, se entender
mos que se trata tão-somente da questão do cumprime~t_o 
de obrigações por parte do Estado_ e da vontade política de 
cumprir ou não cumprir obrigações. estamoS prólunda:mente 
equivocados, Sr. Presidente. Não se trata disso. Trata-se de 
constatar- foi isso que a sociedade brasileira ainda não fez, 
e somente quando fizer ela começará a sair dessa situação 
- a absoluta falência dos mecanismos de finari:ciani.ento da 
máquina -pública, do Estãdo. Temos nostalgia dos_ anos pós
guerra, em que os setores detentores de capital privado, pela 
impossibilidade de acumulação e concentração, não fin-ancia
vam a abertura de frentes de expansão na nOssa ·econoinia, 
e isso só era feito pelo Estado. Temos -nostafg"i.i dessa situação, 
queremos reproduzi-la. recolocar o Estado no centro estraté
gico do processo de expansão da nossa economia. A verdade 
é que se formos a qualquer órgão de financiamento do mun
do ... 

O SR. RONAN TITO-=- (Fora do microfone.)~ Inau
dível. 

O SR. JOSÉ FOUAÇA :_·Nao. Sei qüe V:'Ex' não 
quer. Tenho absoluta consciência disso. Estou apenas téntan
do traçar um eixo de discussão. ~e_nhll_ma instituiÇãO finan
ceira do mundo, hoje, dá recursos a organismos- estatais. A 
crise da dívida externa dos países do Terceiro Mundo gerou 
um comportamento cético e fechado. Se uma empresa estatal 
vai pedir dinheiro juntO a centrOs de fin3riciamento interna-

-------
cional, bate coni a cara riã porta, sempre·; se um governo 
vai pedir financiamento, bate com a cara na ·porta. Não gosto 
disso; não ãcho que é bom, que é agradável. Apenas constato 
isso·. - - - -· · , -

--Temos C.itldíOta; no'Rió Gi'allcfe ·ao Sllf; ã que fez refe
rência o Senador Gilberto Miranda. De fato, há Cãndiota. 
Temos também Dona Francisca e Jacuí. São três usinas da 
ma:ior importância, e nenhuma delas sai da situaçãO em que 
se encontra, parque não só não- há recursos públicos, _como 
taiii.be-m nãO há fontes de fina:riêiairiento capazes de asSUmir 
essa responsabilidade_, Ninguém quer dar reCuisos, em lugãr 
algum do mundo, para isso. Governos anteriores já foram 
em busca desses recursos e não os enco-ntraram. O que quero 
dizer é que há alfernativas, que devem s_er buscadas. "-
, Convoco esta Comissão, à qual não pertenço mais comO 
titular- o que lamento muito e considero uma grande perda 
para mim ... 

O SR. RONAN TITO- Para nós. 
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Não, não. V. Ex'não tem 

1'ãzão. 

O SR. RONAN TITO- v, Ex• tem prestado extraor
dinário serviço a esta Comissão, inclusive relatando •. d~ manei
ra ·correta, profícua, a matéria que trata dõ endiVidamento 
externo do Brasil. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Muito obrigado a V. Ex• 
o· SR. RONAN -TITO -Vou, inclusive, encOntraf:me 

com o Líder do Partido e ver se há possibilidade de rever 
essa posição, porque V. Ex·-pode cotribuir para a Comissão. 

Senador José Fogaça, não se _trata de jogar flores, nem 
de elogios gr~tl}ítos; não estamos jogando cçmfetes, pois não 

estamos no período do Carnaval; aliás, estamos na Quciresma. 
Mas outro dia, numa entrevista à televisão, no meu Estado, 
eu disse que a maior crítica que faço aos políticos deste mo
mento é que não_- estUdam ·nada de _m~cro~col"!~ffi~a. Nada! 
E V. Ex~ tem noção absolUta de- macroeconomia. Não estou 
dizendo que V. Ex• é um expert, mas conhece. Alguns ficam 
nos detalhes do eco no mês. Outros querem desconhecer a ma
croeconomia absolutamente, como se a política, hoje-, fosse 
possível ser feita sem se conhecê_-la macroeconomia. E aí co
nleçam os impfciPériós. -· - -- -

V. Exa tem um conhecimento razoável de macroe_conomia 
e faz falta a esta Comissão. Por isso mesmo, peço licença 
a V. Ex• para ir ao Líder dizer da importância da presença 
de V. Ex• nesta Comissão, para o nosso Partido e para a 
Comissão. 

o SR. JOSÉ FOGAÇA - Muito obrigado a v. Ex• 
Embora estimulante, é i~erecida a consideração de V. Ex• 
Mas fico bastante satisfeito e agradeço muito. 

Para concluir, Sr. Presidente, apenas quero dizer que 
esta Comissão poderia dedicar-se a pensar nesse problema 
eStratégico do Brasil. Se estão_ falidas, se estão fechadas as 
fontes de financiamento do sãtoi público, há Saídas cm outras 
áreas? Há formas de atrair o capital privado para os setores 
de infra-estrutura? As hidrelétric;as de Santa Çatarin_a, dá Rio 
Grande do Sul, de Minas, do resto do Brasil podem atrair 

-in_yestimentos prh:a<;Jos? Isto é contrário ao interesse nacional? 
Acho que não. Pensar isso estrategicamente não é um proble
ma grave; não é, digamos assim, uma incoerência. Tenho 
a impressão, Sr. Presidente_, de que ao invés_~ como todo 
r~_speito e até pedindo perdão aos S_enadqres que aqui fizeram 
observações quanto ao cumprimento de compromissos do Go-



Março de 199J DlÁBJQ DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Terç~Aeíra 30 2829 

vemo; os govemos realmente. nã9 têm cumprido os seus com
promissos; isso é verdade -lev~ntarmos isso como umra ques
tão étiCã de governos eventuais, deveríamos pensar que é 
preciso modificar o papel do Estado ou modificar a nossa 
posição em relaÇão ao papel que o Estado tem que cumprir. 
E Supor qUe o Estado vá ocupar e vá cobrir essas carências, 
essas necessidades nos próxiinos dez anos, é aceitar, ·pãs"siva
mente, a estagnação econômica e o "antide.se:nvolvimento ... 

Ou pensamos sair das estratégias positivas, viabilizadoras 
de atração de investimentos e capitais para-os setorcs de infra
estrutura, ou então vamÇ)s_dormirna estagnação .. ~ _ _ 
. Estamos agora votando, aqui no Senado, a Lei das Con~ 

cessões. Ela está indo para o plenário, a pedido dos Líderes, 
por via de um requerimento de urgência. Ela é uma da~ saídas. 
Não podemos acrescentar nada; só suprimir. Mas outras alter~ 
nativas, quem sabe, poderão ser pensadas, na Comissão de 
Assuntos Econórnicos., sobre como o Estado enfrenta a ques~ 
t!lo da inadimplência, da carência de recursos e da falta de 
financiamento. 

O Estado_ sozinho n~o _conseguirá mais_._ E se ficarmos 
aqui dizendo_ que é urna questão de moralidade ~ de é.tjca 
dos governantes, vamos ficar dando voltas num círculo fecha~ 
do e sem saída. Ou buscamps alternativas, e as alternativas 
estão na busc;a.de novos investimentos, ou então.". como tOdo 
o respeito, vamos ser condenados à estagnação e, quem sabe. 
a muitos e muitos~anos_ de sofrimento no nossO País. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Com a palavra 
o se-nador Esperidião Amin. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Para coroar uma boa 
reunião, produtiva e concisa, essa tertúlia, essa reflexão lidera
da pelo Senador Ronan Tito e enriquecida pelos Senadores 
Affonso Camargo e José Fogaça, trago_ uma rápida contri
buição. 

Consta que, cm 1956, antes da revolu_ç_ão cultural, Mao 
Tsé Tung disse: "Somente com o nosso dinheiro, somente 
com a nossa poupança, não sairemos dQ l~gar''! Essa foi a 
sua convicção política. Agora, o que foi possível fazer na 
época? Quase nada. Só trinta .anos depois é que, na China, 
vem se materializando uma liberalização econô.rriiça, mantido, 
um regime politicamente fechado, com result~dos que estãO: 
no mundo principalmente porque o Senador Ney Mar~nhão 

(Houve falha na gravação no final da Reunião) 

3• Reuni_ão, realizada em 23 de março de 1993 

Às dez horas e vinte minutos do dia vinte e três de m_ªrço 
de mil novecentos c noventa e três, na sala c]e reuniõês da 
Comissão, Ala Seilador Alexandre Costa, sob a Presidência 
do Senador João Rocha, com a presença dos Senadores Valmir 
Campelo, Moises Abrão, Elcio Alvares, Dario Pereira, Pedro 
Simon, Jonas Pinheiro, Saldanha Derzi, Gilberto Miranda, 
MaurO" Benevides, Magno Bacelar, Od-acir SOares-,--oaribaldi 
Alves Filho, Onofre Quinan, Evã Blay, Beni V eras, A_f_fonso 
Camargo, Marluce Pinto, Irapuan Costa Júnior, Mário Covas, 
Eduardo Suplicy, Ronan TU_Q-, João Calmon, Rãifmindo Li!a, 
Cesar Dias, Esperidião Amin, Manspeto de Lavor, Ciçl Saboia 
de Carvalho, Ronaldo Aragão e Alvaro. Pacheco, reúne-se 
a Comissão de As.suntos Econômicos. Deixam de comparece-r 
os Senhores Senadores Ruy Bacelar, Aluízio Bezerra, C~rlos 
Patrocínio, Henrique Almeida, José Rich3., Alb3[l0 Frãnc6, 
Ney Maranhão ~ M~irª _Filho. Havendo número regimental, 
o Senhor Presidente declarei abertos os trabalhoS, dispensando 
a leitura da Ata da reunão anterior, que é dada por aprovada 

e, a seguir, comunica que a presente reunião destina-se à 
apreciação da MSF D'' 127/93 (Mensagem na 115/93, na ori
gem), '"Do Senhor Presidente da República, Submetendo à 
c_onsideração do S~nado _Fecjeral, _o nome do DQutor P_aulo 
César Ximenes Alve_s Fern!ira_ para eXerCer o cargo- de Presí
dcnte do Banco Cei)tral do BrasiL" Em seguida Sua Exce
lência convida o Senador Mojsé~_ Abrão, relator da m'atérià, 
a ler o seu relatório. Encerrada a_ leitura, o Senhor {'residente 
confere a palavra ao Doutôr PaulO CéSar Xi_menes Alves Fer
feir3 p~ua que teÇa suaS corisiderações a respeito do cargo 
para o_ qual está_ sendo indicado._ Tr3:çando um breve perfil 
da econômia brasileíra rios últimos dez anos, o Doutor Paulo 
César Ximenes Alves Ferreira discorre sobre temas como polí
tica cambial, taxa de juros, choques heterodoxos, rigidez do 
orçamento fiscal, inflação e política externa. Ressalta ainda 
a necessidade de se J~.,Çl,lperar a credibilidade da sociedade 
na ação do Governo e de se di~cutir, _çk~Çe logo, ~Jeforma 
fiscal que, a seu ver deveiia abranger "tanto a reCuperação 
da funcionalidade do Sist~m~ TribUtãr16 quanto ·uma nova 
diShibuição de i-esponsabilidaaes entre as três esfefas de Go
yemo, e na qual, preservado o espírito de descentralização, 
busçar-se-ia obter uma repartição mais eqüitativa de gastos 
e receitas fiscais." Termiilada a e.xposição, o Senhor Presi
dente franqueia a palavra a_os Senhores Senadores que _quei
ram interpelar ci DO-utor Paulo César Ximenes Alves Ferreira. 
Participam dos debates os Senadores Valmir Campelo, Gari
baldi Alves Filho, Ronan Tito, Pedro Simon, Dario Pereira, 
Magno Bacelar, Beni V eras, Eduardo Suplicy, Odacir Soares, 
RaimUndO ~ira·, -Mário Covas, Onoire Quinan, Esperidião 
Arnin, Cid Saboia de Carvalho, Gíberto MiraJ)da e Ronaldo 
Aragão. Encerradas as discussões -o Senhor Presidente coqiu_
nica que, atendendo a preceito regimental, a votação deverá 
ser secreta, motivo pelo qual solicita ao Douto Pa1,1lo César 
Xirrie-nes Alves Ferreira e ao público Presente que deixe o 
recinto. Procedida a votação em escrutínio secreto através 
do sistema de esferas, o Senhor PreSidente convid_a_os_ Sena~ 
dores Esperidião Amin e Elcio Alvares para servirem como 
escrutinadores. Reabertos os trab_alhos em caráter público, 
o Senhor Presidente comunica- que a indicação do Doutor 
Paulo César XimeriesAlVes Ferreúaloi aprovada; tenâo vota
do vinte e_um Senhores Senadores~ registraram-se vinte votos 
favoráveis e um con~rário. O Senhor President~ cump-riinel)ta 
o Doutor Paulo César XimeneS Alves Ferreira· e niiôa m-ais 
havendo a tratar, declara cumpir o objetivo da reunião~ encer
rando-a às treze horas e quarenta minutos,lavrando eu, Dirceu 
Vie_ira _Machado Filho, a presente Ata que, lida e aprovada, 

"sel-á ~SSiilada pêlO ~enlio{ Présidente·. Senaaor JoãO "Rocha, 
Pre-sidente. - · '· - - - · -

ÍNTEGRA DO APANHAMENTO TAQU!GRÁ, 
FICO 

Anexo à Ata da J:' Reunião da Comissão de Assun
- tos Económicos, realizada 23 de março de _l993, às 

dez horas, que se publica devidamente autorizada pelo 
Senhor Presidente,_ Senador João Rocha. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha).,- Dentro das dispo
sições constitudon-ais e regimentais; estamos receb_endo aqui, 
neste rrioniento, ·na- COmisSãO de- AsSUntoS Económicos, o 
Dr. Paulo César Xünene-s Alves Ferreira,-inaíCado pe~o Exce
leritíS.sirriO Senhor Presidente da República para assumir o 
cargo de Presidente do Banco Central do Brasil. 
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Esta reunião de hoje tem por finalidade exclusha, aten
dendo a determinações constitucionais, ouvir e argUir o Dr. 
Paulo Ximenes. · 

A Presidência da Comissã6 adotou o seguinte critério: 
o Dr. Paulo Ximenes terá o te'mpo de até 20 minutos p3fa 
considerações gerais Sobre a importância do cargo que irá 
assumir; posteriormente, cada Senador terá o JH~azo de cinco 
minutos para argüição, cabendo, também, ao Dr. Xirrieiies 
o mesmo tempo para resposta. 

Assim, damos por aberta a sessão e passamos a palavra 
ao Dr. Paulo Césai' Ximcines, cujo currículo já se encontra 
em mãos de todos os Senadores, membros da Corhissão. 

O SR. VALMIR CAMPELO- Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Concedo a pala-
vra ao nobre Senador Valmir Carfipelo. -

O SR. VALMIR CAMPELO ~Sr. Presidente, pergun
taria a V. Ex~ se o Relator não usaria primeiramente da pala
vra, manifestando a sua opiníão a respCito do indica-do; em 
seguida, faria a exposição o Dr. Paulo Césai- Xiínenes e, então, 
seriam feitas as perguntas da argüição. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Seguindo essa 
praxe, damos a palavra ao Senador Moisés Abrão, Relator 
da indicação do Dr. Paulo Ximenes para- a presidêácia do 
Banco Central âo Brasil. 

O SR. RELATOR (Moisés Abrão) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, nos termos do_ art. 84, inciso XIV, e art. 
52, inciso III, alíriea -d~ da Constituição-Federal, o Senhor 
Presidente da República submete à aprovação do Senado Fe
deral o nome do Sr. Paulo César Ximenes Alves Ferreira 
para exercer o cargo do Presidente do Banco Ce_nt_ral do Brasil._ 
Os referidos dispositivos constituciõnaiS Co"Iiferem competên
cia privativa ao Senado Federal parã, apóS argüição pública, 
aprovar por voto secreto a escolha do Presidente e dos Dire
tores do_ Banco Central-do Brasil. 

o curriculum vitae, anexado à mensagem presidencial, 
evidencia que o Sr. Paulo César Ximenes Alves Ferreira possui 
formação técnica, acadêmica e experiência profiSslorial com
patíveis e adequadas ao cargo para o qual é indicado. 

O Sr. Paulo César Ximenes é bacharel em Economia 
pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tendo, em 
1977, se especializado em política monetária do Centro de 
Estudo Monetário Latino-Americano. 

Relativamente à sua experiência profissional, cumpre 
destacar a relevante função que vem exercendo como Dirf:tor
Executivo eleito pelo Brasil, Equador e Suriname, no Banco 
Interamericano de Desenvolvimento- BIRD. Exerceu, ain
da, no período de 90/92, o cargo de Diretor Executivo Alterno 
pelo grupo Brasil, no Banco Mundial. 

No Banco ce-n.ti'ãl do Brasil, exerceu funções e ocupou 
cargos da mais expressiva signifiCaçãO, cabendo ressaltar: che
fia do Departamento Económico, 82/83; chefia do Departa
mento de Operações Bancárias,' 83/85; e, chefia d~ Departa
mento Regional em Porto Alegre, 87188. 

Foi também SecretáriO-Geral do Ministério -da Fazenda, 
88/90;-e;-Secretário Executivo do Ministério da Infra-Estrutura 
no ano de 1990. - - ------------

Ta-is funções e cargos, evidenciados em- seu currículo, 
que se encontra à disposição dos eminentes integrantes desta 
Comissão, revela o nível de qualificação profisSional, técnica 
e acadêmica do indicado, ficando, assim, esta ComiSSão", enl 

condições de liberar sobre a indicação do Sr. Paulo César 
Ximenes Ferrei I-a para exercer o cargo de Presidente do B~r:co 
Central do Brasil. 

É esse o nosso relatório. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Ouvido o relató
rio do Senador Moisés Abrão, franqueamos a palavra ao indi
cado, para que ele discorra sobre suas aptidões. 

O SR. PAULO CÉSAR XIMENES- Exm' Sr. Presi
dente da Comissão de Assuntos Económicos do Senado Fede
ral, Senador João Rocha, Exm"" Senhores Senadores, minhas 
senhoras e meus senhores, a crise econômicã que se abateu 
sobre a economia brasileira. no início da década de 80, foi 
$ensivelmente agravada com a aplicação de sucessivos choques 
heterodoxos a partir de 1986. 

Aos desequilíbrios macroeconômicos então existentes, a 
interferência no sistema de contratos, com a mudança compul
sória de indexadores, agregou um elemento altamente insta~i
lizador na conjuntura económica. 

De fato, a partir do insucesso da primeira tentativa. as 
demais tomaram-se praticamente inevitáveis, pois Com a reto
mada do crescimento dos preços que se seguiram aos congela
mentos, os agentes económicos passavam a antecipar os cho
ques. que acabavam tendo que ser aplicados. 

-Com o passar do tempo, os contratos passaram a ser 
aperfeíçoados, incorporando defesas cada vez mais abrangen
tes contra o choque imínente. Algumas decisões da justiça 
de validar os termos originais dos contratos foram outro impor
tante agente que atuou no sentido de desaconselhar novas 
intervenções. -

A- sociedade acredita que não mais vai haver choque. 
PrimeirO, porqUe nãO dá certo; segundo, porque ela não aceita 
mais esse tipo de intervenção; e, terceiro, porq-ue a própria 
manutenção da credibilidade do Governo impede -tal trata
mento na economia. 

É fundamental recuperar a credibilidade da sociedade 
na ação do Governo. Na verdade. o desajuste fiscal da União 
não justificaria, por" Si Só, uma taxa de ·inflação de 25% -ao 
mês. 

O Supei'ãVít -primáriO da União chegou a 0,6% do PIB 
em 1992. A dívida mobiliáriã federal, colocada junto ao públi
co, é de 35 bilhões de dólares, inferior a 10% do PIB, o 
que é muito pouco para padrões internacionaiS. -

Os agentes económicos, no entanto, não acreditam que 
os resultados positivos alcançados na execução do orçamento 
da União sejam sustentáveis, na medida em que efes são conse
guidos com drástica contenção dos salários dos servidores. 
redução do nível de investimentos sociais e adiamento de 
gastos em geral. 

A situação é ainda mais agravada pela rigidez do orça
mento fiscaJ, ()!1_9e mais de 90% das despesas são canalizadas 

- p3.ra gastos obrigatõrios. - -- - -
Com o forte apoio político, recebido pelo Governo do 

Presidente Itamar Franco, além do ''não" ao choque, veio 
t~mb~m a renov~ç~o das expectativas de que o País poderia 
atacar de maneira mais eficaz a inflação, através de_ uma refor
ma fiscal que_ possibilitasse a recuperação do crédito público_. 

_____ O ideal seria se passássemos a discutir, desde logo, a 
reforma fiscal, abrangendo tanto a recuperação da funciona
ndade do Sistema T:ibutário, quanto uma nova distribuição 
de responsabilidades entre as três esferas de Governo, ena 
qU31,--preservado o espírito de descentralízaçã-o, buscar-se-ia, 
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obter uma repartição mais eqüitativa de gastos e receit_as fis
cais. 

Essa seria a via mais transp·a:rentc -e a qoe certamente 
convenceria a sociedade de que a solução encontrada para 
o problema do déficit (isca:l-da União seria sustentável. 

Até lá, entretanto, apesar de difícit, !lãO- é iní.possívcl 
obter-se o equilíbrio nas contas públicas, pois outros fatores 
poderão colaborar com a melhoria da situação fiscal da União. 
A rápida regulamentação do recém-criado Imposto Provisório 
sobre Movimenta:Çãõ-Financeira bem comQ_a efetiVa imple
mentação da legislação sobre a rolagem da dívida dos Estados 
e a reforma do setor e tétrico são fatores importantes. 

De fato, a implementação dessas últimas medidas é indí~
pensável para o restabelecimento da normalidade das relações 
institucionais, com o fim da situação de inadimplência genera
lizada, que tanto tem prejudicado as finanças públicas. 

Esses ~eriam dois pontos fundamentais na busca do equilí
brio financeiro ·do setor público, mas é claro que ainda insufi
ciente; por isso, seria ainda mantido um !igOroso c~mtrole 
dos gastos públicos, inclusive de estatais, além de promovido 
um esforçO de arrecadação que viesse a reduzir os- níveis de 
sonegação, hoje registrâdós. 

Outro imfh:l"-rtante· inStr-umento para esse equilíbrio fiscal 
seria a aceleração c a maior abrangência do Programa de 
Privatíi3.ções, pelos seus efeitOS-"-ria rcduçâ6 -da dívida mobi
liáría federal. 

Com o ajuste da situação fiscal e a conseqUente criação 
das condições para estabilização, a política monetária poderia 
deixar de exercer o papel de principal instrumento da política 
de contenção inflaciolu'ii"íã. As taxas de juros poderiam, aos 
poucos, ser reduzidas~ as condições para o cresCimento econó
mico restabcle_cicl_a_s. 

Nos últimos tempos, na ausência de __ uma PolítiCa fiScal 
equilibrada, foi inevitável a prática, pelo Banco Central, de 
elevadas taxas de juros. Apesar de inconveni~nte_sob muitos 
pontos de vist~. pois representa custos elevadps para o Tesou
ro Nacional e para os agentes produtores, inibindo os investi
mentos e a recuperação da _atividade econômíca, o exercício 
de uma polítíci-monetária ativa foi praticamente o único ins
trumento com .que contou o Governo para evitar a desarti
culação da economia e a explosão inflacionária. 

Entretanto, a partir do ReajuSte- Fiscal e da recuperação 
do crédito público, a ação do Banco Cential ~~rá, mais uma 
vez, de sintonia fina nos ·níveís de liquidez da economia, com 
vistas a assegurar a estabilidade do valor da nossa moeda. 

A política cambial, cuja liberalização já é uma realidade, 
tem sido operada de forma ~x.tremamente adequada e foi 
responsável pela manutenção da competitividade das nossas 
exportações, o que permitiu ao setor exportador mant~r-se 
como um dos pólos dinâmicos da nossa econ9mia, e cuja 
dimensão social todos reconhecem como fonte de geraç.ão 
de empregOs, atenuando os efeitos sociais _acarretados pelos 
baixos níveis da .atividade econõrnica. - -

o acordo com os credores internacionais está caminhando 
para a sua conclusão, completando o procesSo de normalizaçao 
das relações com a comunidade internacional. Esse passo con
tribuirá para consolidar o retorno do País aos _mei-c~dos finan
ceiros internacionais, na busca de poupanças que venham ã. 
complementar a necessidade de financiamento ~a eco-nomia 
brasileira. 

As negociações cOm os credores externos foram Uf!"! (!Xem- . 
pio de corno o- Executivo e o Legislativo podem compartilhar 
responsabilidades em tema, no passado, tão polémico. 

_ O acordo foi acompanhado, debatido e aprovado nesta 
Casa. passo a passo, o que permitiu ao País transmitir à comu
nidade internacional a confiabilidade dos tcqno_s negociados, 
apesar da turbulência política de 1992, 

Finalizando, Srs. Senadores, colocq-OJÇ,~ ~ __ dJsposição de 
V. Ex~, para esclarecer eventuais dúvidas e p_ara responder 
a qualquer questão sobre a área de_ aty.a~o _dº _B_anco Central. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Dando seqüência 
aos trabalhos, passamos a palavra ao Senador Valmir Cam
pelo, que terá o prazo de até cinco minutos para perguntas. 

O SR.VALMIR CAMPELO- Sr.. Presidente, Srs. Se
nadores, quero parabenizãf_O_D_r. Paulo César Ximenes Fer
re-ira pela sua exposição; aliás, não é surpresa isso, porque, 
ao longo de sua vida profissional. dedicada principalmente 
no Ministério da Fazenda, como Secretário Adjunto e Secrctâ~ 
rio-Geral, por mais de três anos, acompanhamos o trabalho 
de S. s~ e constatamos a seriedade e honradez com que S. 
s~ sempre se houve à frente daquele- ímporúmte órgão. 

Eu gostaria., Dr. Paulo César, de fazer algumas colocações 
parã ouvir "de v_ s· devida explicação sobre alguns assuntos 
que abordei. 

Durante a CPI, aqui no Congress-o, -0" que mais consta
tamos de irregularidades foi a respeita das famosas contas 
fárita·smas. 

O que V. s~ pretende realizar sobre essas chamadas contas 
fantasmas? Penso que a sociedade está atrás de UIT).a resposta 
do Banco Central a esse respeito. 

Perguntaria também qual a opinião-de V. s~ com relação 
ao processo de liquidação extrajudicial de instituições finan
ceítas. 

O que o senhor pensa a re"speifo da dolarização da econo
mia no se-ntido de estabilização? 

Essas São apenas algumas das pÚgu-ntaS sObre ãs qu<lis 
eu gostaria _de ouvir a opinião de V. s~ 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Çoncedo a pala
vra ao Dr._ Paulo_Çésar Ximenes, para 1is reip5Stas: 

O SR. PAULO CÉSAR XÍMENES- Muito obrigado, 
Senador Valmir Campelo, pelas_referêocia:s.eJogiosas a minha 
participação no Ministério da ECQb:Ortlia.~ ~-~~~ __ 
. Realmente, há três pontos importarltisSímos na área de 
at~ação do Banco Central. - -

Sobre as contas f3ritasmas_~_o Qüe -a~nhO a dizer é que, 
desde que comece_i_ a trabalh<:t.r ~no Banco_, J~-~yia uma norma 
promovendo o uso adequado do cheque para-evitar a emissão 
de cheques sem fundos; na época, era a Circular n'! 58, que 
exigia que o sistema bancário .assumisse a_ resp-_onsabilidade 
f!ela pesquisa e pala cbecagem das- íilfOi"rilãÇCies que o Clientt: 
dá na hora da abertura de coç.ta~. E~_sa se_g_;.pre foi uma ação 
muito rígida por parte do Banco Ce_nüaL_--M_ã~. por outro 
lado, também sempre foi uma ação muitQ n:otmal do sistema 
b~ncário preocupar-se ·muito m-ais com os seu~ empréstimos 
do que com as informaçõeS na hora de abrlr contas correntes. 

Com_a_conta fantasma, ocorre exatameflte a mesma coisa. 
O Ba_nco Central, exigiu, e vai CSlnÜnu3r eX.lglíido, respoilsa~ 
bilidade por parte do sistema finai1c"eiró"; ·ênVolvendo o admi
nistrador na checagem das informações que o cliente dá. Mas 
houve alguns problemas que acabaram deter_minando isso: 
Primeiro, esse fato de .o sistema baiJ.cário _ser_ mais relaxado 
na verificaÇão das informações dos cop::~D.tf~~as do que na 
checagem das informações sobre aquelas pessoas a quem vai 
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emprestar. Segundo, o problema do CPF. Temos 82 milhõt::s 
de pessoas cadastradas na Receita Federal e somente 6 milhões 
de contribuintes, o que faz com que uma pessoa possa abrir 
"n'' contas, com "n" CPF. Terceiro, foi a obrigatoriedade 
de os cheques terem que ser nominativos, _o que levou uma 
série de pessoas, infelizmente, a procurar essa cobertura da 
lei. 

O que o Banco Central fez e o que vai fazer? Primeiro, 
incentivai a fiscalização, incentivar a cobrança do sistema ban
cário. Além disso, existe um outro detalhe: esse problema 
da conta fantasma é de antes c depois da CPI, porque, de 
fato, não tenho dúvida de que o trauma que essa CPI causou 
na economia brasileira, no sistema político brasileiro, não 
será determinante para mudar a perspectiva e a ação dos 
agentes económicos, particularmente no sistema bancário, 
com relação à confiabilidade das informações. 

Não tendo dúvidas de que isso será problema do passado, 
apesar de estar com um dos itens irilportantes, na fiscalização 
normal que o Banco Central faz, a verificação dessa possibi
lidade. 

Liquidação extrajudicial de instituições fiminceita~f é o 
pior "abacaxi" que o Banco Central tem. Discutimos muito, 
no próprio Banco, se não se'ria o caso de se transferir essa 

· responsabilidade para alguma outra entidade. Mas, até agora, 
até o nível de discussão que tivemos sobre isso, a conclusão 
a que chegamos é que, infelizmente, a entidade do_Governo 
mais preparada para conduzir as liquidações extrajudiciais 
continua sendo o Banco Central. 

Existerri diferentes problemas atuando no sentido de alon
gar a vida dessas liquidações. Primeiro, tem-se que montar 
o quadro de credores numa liquidação extrajudicial. Então, 
tanto do ponto de vista do credor, fazendo demandas para 
ser incluído e ser reconhecido seu crédito, quanto do lado 
do acioriiSta, tentándo embargar aquele quadro de credores, 
isso já torila um grande tempo. 

Um outro problema gravíssimo, que veio tumUltuar, a 
partir dos choques heterodoxos e· com a intcrvc:OçãO nos con
tratos, foi O do indexador em cada contrato. É um problema 
harmonizar o acionista com o credor, e com o BanCo Central, 
que, por sua vez, faz o papel de juiz, ao mesmo tempo em 
que também é credor. Como credor, ele não pode negociar, 
tem apenas que cobrar aquilo que é devido; e, como juiz, 
também não pode admitir- que o Banco Central fi(Jue poster
gando essas decisões. É uma _situação quC: nada tem a ver 
com a tarefa de um banco central clássico. ~cho_g_~-~ _!=' Banco 
Central vem fazendo isso com iõdos os ânus; as pessoas vão 
aos jornais - a máfia da liquidação; nada disso __ existe. O 
que existe é uma briga entre antigos controladores e_g_ B-anco 
Central, no "exeicício" dã SUa {unção -de liquidante da massa. 

Com relação ao problema da dolarização, é moderno 
falarmos em âncoras. A solução são áncoras-nominais Ou ânco
ras do câmbio ou da moeda, para se promover a estabilização. 
Na realidade, o cabo que segura essa âncora ao -navio é a 
reforma fiscal. Se esse cabo é frouxo, se ele está roto, o 
navio vai ficar desgovernado. 

O importante é fazer a reforma fiscal; com ela qualquer 
tipo de âncora estará valendo: o dólar, o cruzeiro. Essas serão 
âncoras que o Banco Central poderá usar. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Concedo a pala-
vra ao nobre Senador Garibaldi Alves Filhó. -- ---

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, Dr. Paulo César Ximenes, a minha pergunta 
tem como base um artigo pubicado na Folha de S. Paulo 
de domingo, de autoria do Sr. Fernando de Holanda Barbosa, 
que foi Secretário de Política Económica, já no Governo Ita
mar Franco, na gestão anterior. 

No referido artigo, o Sr. Fernando desenvolve a teoria 
de que, a despeito do desgaste dos chamados choques hetero
doxos - condenado já por V. s• na sua exposição -, há 
necessidade do que ele chama de um choque de expectativas, 
que eliminaria as causas da inflação brasileira através de uma 
mudança no regime_das políticas monetária e fiscaL O choque 
permitiria completa transparência das contas públicas, rígida 
disciplina fiscal e controle efetivo da política monetária pelo 
Banco Central. 

Ele enfatiza nesse longo artigo principalmente a rígida 
disciplina fiscal com a separação completa entre o Banco Cen
tral e o Tesouro Nacional. Em primeiro lugar, eu gostaria 
de ouvir uma apreciação de V. s~ a respeito da teoria. 

Minha segunda pergunta diz respeito -ao problema dos 
bancos estaduais. Qual é a visão que v. s~ tem do papel 
dos bancos estaduais e qual o tratamento que v. s~ vai dar 
ao impasse criado com o fechamento de alguns bancos esta
duais, principalmente na região Nordeste? Refiro-me ao Ban
co do Piauí, ao Banco do Rio Grande do Norte e ao Banco 
da Paraíba. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Concedo a pala
vra ao Dr. Paulo César Ximenes. 

O SR. PAULO CÉSAR XIMENES- Nobre Senador 
Garibaldi Alves Filho, muito obrigado por suas perguntas. 
V. Ex~ me dá o ensejo de falar sobre dois assuntos da maior 
importância do Banco Central na atualidade. Um é a indepen
dência do Banco Central, que _está" por trás do artigo do Pro
fessor Fernando Holanda. Outro é a questão dos bancos esta
duais. 

- O ãrtigo do Dr. Fernando Holanda afirma que, se h(iuver 
- uma disciplina fiscal e umã ríg1di aÇão monetária, a inflação 

baixa -e baixa mesmo. O que estamos procurando? EstamoS 
PrOcurando uma reforma fiscal que dê ao Governo uma disci
plina fiscal sustentável. que ele não tem hoje. 

Hoje, o Governo controla o seu gasto ao_ máximo; ainda 
asSím.~ -esse controle não é suficiente pata gerar o voluine 
de recursos de que ele precisa para manter o setor público 
e para fazer os investimentos sociais de que necessita. 

Se promovermos apenas a independência do Banco Cen
tral, o que vai acontecer? Absolutamente nada. As taxas de 
juros vão explodir, porque não mexemos na queStão fiscal, 
e alguma coisa vai acontecer. Provavelmente, o Presidente 
do Banco Central vai ser demitido, e vão tentar tratar o proble
ma sob um outro _enfoque. 

A independência do Banco Central é muito mais um 
inibidor de futuras crises do que a solução da crise de hoje. 
A crise de hoje é, necessariamente, uma crise negociada entre 
o Congresso e o Executivo, no sentido de se promover uma 
-reforma fiscal que viabilize, de maneira adequada, a União, 
-os Estados e os Municípios. É a única maneira de a sociedade 
acreditar que o déficit fiscal foi cónirõtaao; que issO _é cOíSa 
do passado, porque a nossa dívida, como eu falei. é. muito 
pequena: são 35 bilhões de dólares, 8% do nosso PIB. Nos 
Estados Unidos, 50% do PIB são finá.nciados no mercado; 
na Itália, quase 80%; no Brasil é menos de 8%. Quer dizer, 
a nossa crise, em termos de títulos no mercado, não é desse 
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tamanho todo. É um problema de expectativa, de credibi
lidade. 

A sociedade não _ac;r_cdita 4ue o equilíbrio chegou. O 
Banco Central é importante, mas não é suficiente nessa trans
missão de credibilidade para a sociedade. :t: indispensável 
um acordo entre o Congresso e o Executivo, para promover 
uma reforma fiscal que de sustentabilidade à ação do Governo. 

Sobre o problema dos bancos estaduais: quando se fala 
em independência do Banco Central, fala-se muito na inde
pendência com relação ao Tesouro Nacional; mas considero 
muito mais grave o problema com os bancos estaduais." Dirc
toria do Banco Central, Presidente do Bao_co Central não 
tem nada que estar relacionado com governador,_ -intervindo 
em órgãos dos Estados; isto é um ab~urdo, vai contra a Fcde_ra
ção. Temos bancos ~staduais que são e foram usados politica
mente no passado. A solução do problema está oesta Casa 
também. 

O SR. RONAN TITO- V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. PAULO CÉSAR XIMENES- Pois não. 
O SR. RONAN TITO - Mas já estão nos ame_açando 

aí com a nomeaçã_o, para o diretórío do Banco Central, de 
um homem egresso de bancos estaduais._ Ora, saQemos que 
esse canal está s~mprc aberto; quer dizer, vem um homem 
oriundo de um banco estadual, com todas essas mazelas que 
V. Ex~ diz- e todos concordamos com _V. '§:x". Já propus 
aqui o fechamento de todos os bancos estadu_<:!.is, s.e ~ quiser 
verdadeiramente controlar a moeda. No entanto, agora, so
mos ameaçados com a nomeação de um_ homen:- ~gresso de 
banco estadual para a diretoria do Banco Central. Isso é í_naceí
tável. 

O SR. PEDRO SIMON- Há uma passagem na Bíblia 
q~e di~: "Cada assunto no seu momento". Vamos deixar para 
discutir esse assunto no momento oportuno, ou seja, quando 
acontecer o que V. Ex~ está falando -se é que virá para 
~ . . . 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - A Presidência 
pede que seja observado o critério de ordem de insçrição, 
para que tenhamos uma produção um pouco melhor. 

O Senador Ronan Tito terá a oportunidade da argüição. 
Então, com a palavra o Dr. Ximenes. 

. O SR. PAULO CÉSAR XIMENES- Só para tranqüi
hzar o Senador Ronan Ttto, quero dizer que o Governo não 
está considerando a vinda para o BancO Central de nenhum 
funcionário origiriái"íõ- do ·sistema estadual. 

O SR. RONAN TITO- V. Ex· alivia o Senapor Ronan 
Tito, o Plenário como um todo, e até_ o Brasil. 

O SR. PAULO CÉSAR XlMENES- Então, Senador, 
não existe resposta fácil. Na legislação complementar de refor
ma do sistema financ.eiro, O problema do banco estadual vai 
ter que ser considerado muita de perto. 

Sob o ponto de vista de Banco Central, se fõ~semos cons
truir um sistema financeiro, eU, de minha parte, não proporia 
a criação do sistema de bancos estaduais. Banco de desenvol
vimento é importantfssimo como canal de_ d_esenvolvinl~nto 
do Estado e da região, mas o banco comercial não. __ _ 

Mas só que não estamos criando sistemas novos. Os ban
cos estaduais estão aí e não vão ser extintoS. Então, temos 
que f~rtalecê-los, e esta é a única maneira de se fortalecer, 
tambem, a ação do_ Banco Central e torná-lo independ~nte, 

também, dos governadores. É dramático um presidente do 
Banco C~ntral, um diretor ou- um chefe de departamento 
ter que conversar com o governador, com o secretário de 
finanças sobre a situação de um b_anco estadual. Isso é_ uma 
agressão à Federação. A idéia que poderíamos-elaborar sobre 
isso é tentar fazer a administração do banco estadual tão inde
pendente da administração -do Estado, quanto hoje se pensa 
em fazer o Banco Central independente da Administraçào 
FederaL Isso teria que ser conversado._ Haveria necessidade 
de se estabelecer algum tipo de dispositivo na Constituição 
com a finalidade de impedir a ação dos governos sobre os 
bancos .estaduais. -

O Banco Central, até hoje, já aplicou mais de quatro 
bilhões de dólares na tentativa de recuperar esses bancos. 
Desde a eleição de 1982, estãmOs ·acompanhando essa inter
venção, a que V. Ex" se refere, do GOverno do EStado no 
banco. Trata-se de um gasto desnecessário. absurdo, inclusive 
porque outros governadores chegam a dizer o seguinte: HEu 
não fiz esse tipo de ação no meu banco. Então, como vão 
reparar-me disso?", achandÕ que o Banco Central teria que 
~brir um crédito para o seu Estado, porque não usou o banco. 
E uma situação absurda. 

Quanto à recuperação dos três bancos, Senador, entendo 
que banco é uma questão de capital e competência técnica. 
Se os bancos tiverem capital. se tiverem liquidado seus passivos 
com o Banco Central e tiverem um quadro competente para 
administrar e conduzir os seus negócios, o Ban_co .Central 
terá o maior prazer em reabri-los. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Satisfeito, Sena
dor? 

O SR. GÂÍUBALD! ALVES FILHO- Sr. Presidente, 
apenas gostaria de dizer que, realmente, esses bancos estão 
procurando atender, há muito tempo, às chamadas exigências 
do Banco Central. Existe uma negociação que se vem desen~ 
volvendo ao longo do tempo. 

Complementando a primeira pergunta, gostaria de fazer 
otüra. que V. s~ poderia responder de maneira rápida: a refor
ma fiscal apregoada por V. S\ em poucas palavras, consti
tuir-se-ia em quê? Qual é a reforma fiscal dos seus sonhos? 
Sei ·que eSSa tái:"efa compete ·ao Ministro da Fazenda. 

O SR. PAULO CÉSAR XIMENES- Senador, só posso 
falar dos resultados. Eu gostaria de ver uma união dos Estados 
e Municfpios, com receitas e despesas balanceadas. numa si
tuação cm que _tod_os fossem viáveis, e não como está hoje. 
Atualmente, estamos vendo diverso_s municípios fazendo in
vestimentos. enquanto que os· Estados e a União não têm 
condições de fazer investimento algum. A capacidade de inves
timento da União hoje é zero, a dos Estados é muito pequena, 
e a de muitos municípios está muito elevada. É preciso haver 
uma concertação, uma conversa, uma discussão sobre o tipo 
de sistema tributário que -queremos e como vamos fazer essa 
partilha de responsabilidades entre União, Estados e Muni
cípios. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Com a palavra 
o Senador Dario Pereira. 

O SR. DARIO PEREIRA- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, Dr. Paulo César Ximenes, vou fazer apenas uma per
gunta: o que--v.--s~ àtha sobre .a independência do Banco 
Central? 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Com a palavra 
o Dr._ Paulo César Ximenes. 



2834 Terça-feira 30 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL {Scção II) Março de 1993 

O SR. PAULO CÉSAR XIMENES -Senador, trata-se 
não só de um problema de lei ou de ConstituiçãO, ma"S-huilbém 
de um problema cultural. Temos exemplos de bancos centrais 
dependentes, mas que, na realidade, têm ação independente. 
Os bancos da França e da Inglaterra, por exemplo, são depen
dentes, pois são controlados pelo Ministério da Fazenda, e 
as suas políticas são determinadas pelo Ministro. Mas quando 
o Presidente Mittcrand assumiu seu primCiro mandato, vindo 
do Partido Comunista, ele manteve o presidente do banco 
central. 

Todos os países, hoje, de modo geral, estão tentando 
fazer com que o banco central seja independente. O Chile, 
por exemplo, fez uma reforma em que a diretoria do banco 
central ficou com um mandato de dez a:nos; 

Em suma, é uma providência importante. Como eu disse, 
não é uma panacéia para se resolver o problema da crise 
atual. mas pode evitar crises futuras, no sentido de fazer com 
que o Banco Central_ possa sinalizar, através da política mone
tária, eventuais desequihbrios que estejam sendo provocados 
pela adminíStraçãó--do caixa do Te_souro. Obviamente, essa 
sinalização de taxa _de juros vai fazer com que o TesoUro 
refreie a sua política de gastos, 

Trata-se de uma necessidade e de urna questão a ser 
debatida. Espero, se receber a aprovação de V. Çx•'"' para 
ocupar a Presidência do Banco Central, poder colocar os me
lhores quadros à disposição do Congresso Nacional para traba
lharem na lei complementar do sistema financeiro. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Com a pafavra 
o Senador Magno Bacelar. 

O SR. MAGNO BACELAR -Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, Dr. Paulo César Ximenes: V. s~ "relacionou, ria expo
sição excepcional que propkiou a esta Casa, algumas condi
ções para que se reencontre o equihbrio e o desenvolvimento. 
Ternos a reforma fisCal, o IPMF, e V. s~ citou COmO progresso 
a reforma de tarifas elétrícas~ privatizações aCeleradas, redu
ção das taxas de juros e a política cambial. É sobre o último 
item que gostaria de questionar V. S' e, tamb6m, sobre o 
saldo da balança comercial e reservas cam_blais. 

O Governo Itamar Franco tem sido abatido ultimamente 
por falta de recursos, operando, cm fevereiro, com déficit 
de 14 trilhões de caixa. Foi levantada- e sou um dos defen
sores - a possibilidade de utilização das reservas cambiais 
para minorar essas dificuldades, sobretudo quando temos ago
ra a seca no Nordeste, e o Governo está se propondo a ajudar 
a encontrar uma solução de imediato; mas não se tem de 
onde tirar o dinheiro. Ontem, finalmente, discutiu-Se o proble
ma do pagamento do funcionalismo público. O _Go_verno não 
tem condições de oferecer, segundo o Ministro da Faze-rida, 
melhores condições. Há até atrito entre min-ístros, porque 
alguns propõem 36%, e o Ministro da FaZenda declara que 
só poderia atender até 15%, sob pena de quebrar o caixa 
do Tesouro. 

Então, o que V. S• acha da possibilidade de utilização 
dessas reservas cambiais? Esta é a primeira-pergunta. 

A outra pergunta é: quais seriam os prazos para o re-colhi
mento dos bancos com relação ao IPMF. que também foi 
citado por V. S' como importante para o eqUilíbrio e que 
está sepdo discutido na regulamentação desta lei? Como se 
poderia controlar? Por que os bancos privados já falam em 
vinte dias? 

Finalmente, alguns segmentos estão levantando a questão 
de que, para controlar o recolhimento dos bancos em relação 

ao IPMF, estariam quebrando o sigilo bancário. Qual a opi
nião de V. s·~ sobre o.s tn:!s assuntos? 

O SR. PRESTO ENTE (João Rocha) -Com a palavra 
o Dr. Paulo César Ximenes: - -- -

O SR. PAULO CÉSAR XlMENES- Obrigado,Sena
doL Em relação à utilização de reservas internaciomlís~-Sena
dor, quando o Governo faz alguma ação na economia, seja 
s9b a forma de investimento_, seja pagando salários, ele recolhe 
dinheiro da comunidade em geral e repõe sob a forma de 
investimentos ou pagamento de salários. Vamos imaginar-que 
o Banco Central vai usar suas reservas: o que significa usar 
reservas? O Banco Central tem que emitir. Ele tem que entre
gar esse dinheiro ao Tesouro, que vai gastá-lo. 

Acho que não seria o caminho. O Tesouro s_ó tem um 
caminho: arrecadar recursos da sociedade para poder devolver 
esses recursos à sociedade através de investimentos. 

Quanto ao IPMF, realmente, há a questão do prazo de 
_r~c_olhimcnto dos bancos, principalmente quando os bancos 
estariam prontos para iniciar o recolhimento do IPMF. A 
Receita_ está propondo dez dias, ou seja, cm dez dias, após 
?-Pr:ovado o JPMF ,_o sistema bancário começaria a cobrança. 

Infelizmente, não estou participando dessas dÍscussões 
ainda. Vou me integrar ao grupo. O Banco Central está com 
uma equipe discutindo com a Receita sobre qual o prazo 
mais adequado, mas temos que pressionar. O sistema bancário 
sempre vai dizer que é muito difícil, precisa de muito tempo, 
mas, se nos lembrarmos, na época do Plano Cruzado, em 
praticamente um final de semana reformaram todo o sistema 
de computadores e conseguiram operar. Então, é uma questão 
de se discutir prazo e colocar datas que sejam passíveis de 
cumprimento pelo sistema. 

Quanto à última questão. sobre o sigilo bancário, é uma 
questão problemática, não é, S_enador? O sigilo, bancário é 
uma segurança coristitucional do cidadão. Existem formas, 
previstas na Lei n~ 4.595, de esse sigilo bancário ser quebrado 
pe-lo Judiciário, pelo Legislativo c pelo Fisco. 

Existe também uma realidade que todos pretendemos 
cOmbater: a sonegação no Brasil. Estima-se que a sonegação 
no País seja imensa. Se acabássemos com os sonegadores, 
não haveria necessidade de uma reforma fiSCal. 

Precisamos harmonizar estes dois objetivos: arrecadar 
o tributo que está sendo estabelecido por lei complementar 
e fiscalizar a sua cobrança. Para esse objetivo, não está haven
do uma quebra do sigilo bancário; há uma ação fiscal da 
Receita para verificar se o banco está cobrando adequada
mente. Ora, se a Receita pode mandar o fiscal ao banco 
para verificar se a cobrança está ocorrendo nas contas corretas~ 
pode pedir a informação ao banco, fazendo indíretamente 
essa fiscalização. Esse processo ainda está em discussão, seria 
preliminar de minha parte avançar neste campo. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- O Senador conti
nua com a palavra. 

O SR. MAGNO BACELAR -Sr. Presidente, peço 
vênia para discordar da primeira concepção sobre reservas 
cambiais. No nosso entendimento, reservas pressupõem depó
sitos, inclusive no exterior. Admitimos que o Governo emita 
moeda para garantir aos exportadores o pagamento das transa
ções. O Governo, inclusive, já tem realizado essas operaçõe~. 
Mas, quando se anuncia que o Banco Central dispõe de 24 
bilhões de dólares de reservas, acredita-se -V. s~ traz um 
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dado novo - que, para restituir esse dinheiro _ao Tesouro, 
seria necessário f:az_cr emissões. 

Com relação ao sigilo bancário, concOrdo cóm V. s~: 
não se trata de quebra de sigilo bancário, trata~se de um 
mecanismo para que o Governo possa fiscalizar -o recolhi
mento. Não haveria necessidade, portanto. de que a infor
mação fosse do conhecimento público, seria norma interna 
do banco. __ - _ .. 

Agradeço a V. S' e peço permissão para continuar discor
dando na questão das reservas cambiais que; no meu ente-ndi
mento, têm conotação completamente diferente._ O_br.igado, 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Com_a palavra 
o Senador Beni V eras. 

O SR. BENI VERAS- Dr. Paulo César Ximenes, não 
senti, através de suas palavras, a existência de um problema 
econôrnico grave. Entre(anto, a população inteira tem esse 
sentimento. A Nação vê a inflação crescente e não encbhtra, 
da parte do Governo, medidas para o enfrentamento dessa 
situação. _ _ _ 

Quando V. S• realça que nã_O_ vai haver chOqliCs, nem 
medidas inesperadas, nem planos mirabolantes, pergunto-me 
se continuaremos com essa política de não fazer nada, deixan
do que as coisas aconteçam. De fato, o comportamento das 
autoridades económicas do País_tem sido, no mú].im_o, morno, 
quando a situação avança num sentido de alto risco. 

Penso que a situação do País é- altamente preocupante. 
O -GoVcriio tem 25% da dívida interna. Embora esse percen
tual não seja tão grande, a f~rma como e_ssa dívida é a.dminis
trada, o sacrifício_ que exige do Gáveino fãZ- com que ela 
se constitua num grave problema. O Go_vctná vive cin torno 
da dívida interna, apesar-de ela não s_er tão alta; joga a taxa 
de juros para a estratosfera, alegando necessidade desse con
trole, 

Vejo também com preocupação o fato de que V. s~ assu
me num momento em que o Ministro da Fazenda não é uma 
pessoa afeita ao assunto. Trata-se de um homem inteligente, 
com longa carreira; no entanto, não tem experiência no trato 
de questões econó_mjcas_ . _ _ ·-

V. S• aludiu à rcfonna __ fisçaL Não sei bem o que V. 
s~ entende por reforma fiscal. Penso que a implementação 
desse tributo, por si só, nãO pode ser chãillada de reforma 
fiscal. O grande problema está por vir. e parece que o Governo 
ainda não se deu conta de que é preciso ter uma visão clara. 
Sinaliza para a Nação a confiança de que ela precisa, ou seja, 
o povo deve crer que o Governo é capaz de enfrentar o proble
ma da inflação com ·a determinação e a urgência que o assunto 
pede. O IPMF está em discussão ainda. Num certo momenJo, 
ele foi julgado como indispensável ao País. No entanto, já 
vemos que não parece às autoridades governamentais tão in-
dispensável assim~ -

Vejo com grande preocupação que o sistema fiiülii:Ceiro 
particular adquire um gigantismo absurdo, o que se deveria 
constituir em motivo de reflexões por parte do B-anco centrãl. 
O sistema financeirO privado hoje é dono do País, manda 
no País. A situação dos grandes Estados é também um dado 
grave, que exige análises profundas~ 

V. s~ talvez não saiba que, segundo informações do Banco 
Central, o saldo de dívida imobiliário estadual e municípal 
das LFT é de 274 trilhões de cruz_eiros, dos quais 251 trilhões 
são de quatro Estados da Fede_ração._Esse dado revela uma 
desarrumação enorme do sistema financeiro. V. s~- me parece 
muito tra-nq üilo em relação a esses dados. N_ãQ vi, em sua 

exposição, sinal da angústia que perpassa o País inteiro. Per
guntO: nO exercício da difícil tarefa que v. s~ tem pela frente, 
qual sua opinião sobre a inflação? Sê rião vai haver choques; 
haverá o quê? Nada? O processo inflacionárío continuará cor
rendo à vontade?_ Ou será controlado apenas com as altas 
taxas de juros? 

Os chamados choques, que provocam um certo pânico 
no País, são medidas estudadas para dar um certo momento 
de balanço, um choque numa situação económica que vem 
ruim. Nesse caso, são necessárias medidas fortes, que cven
tualm~nte podem ser chamadas de choque. Nesse contexto, 
como é _que V. s~ vê o seu futuro relacionamento com o 
Ministério da Fazenda? Também pergunto: que grau de auto
nomia V. s~ vai buscar para a ação do Banco Central? 

v. s~ fala em reforma fiscal. Qual é a sua visão para 
a reforma fiscal? Que reforma físcal busca v. s~? 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Concedo a pala
vra ao Dr. Paulo César Ximenes. 

O SR. PAULO CÉSAR XIMENES- Muito obrigado, 
nobre Senador. 

Começando pelo Ministro Eliseu Resende, realmente não 
se trata de um expert em Economia, mas de um homem de _ 
tradição na Administração Pública. _Ele é matemático, tem 
a- racionalidade inerente a esses profi.ssíonais- e vai iisã-la- na 
conduçãO dos négõCiOS--d-a Fa:zenda. 

O· relacionaniento Coin o Minlsteiio da Fazenda será o 
mais natural possível. Faço parte da equipe do Ministro Eliseu 
Resende. O Bã.nco Central não é indepenaente: está vinculado 
ao Minis!éiio da Fazenda. Tem autorlomia, porque o Ministro 
confia na minha ação dentro do Banco Central, assim como 
Qa diretoria que o Presidente vai indicar ao Senado. Esse 
entendimento vai ser absolutarriente perfeito, cofiO deve ser 
o entendimentO defitro de uma equipe de trabalho. 
- O choque -é--uma_ medida terrível. O choque de que o 
Brasil precisa é o de uma reforma fiscal que quebre as expecta
tivas que hoje existem. A sociedade não_ acredita_ que o Go-

--verno possa controlar suas contas; a sociedade não acredita 
_que o Governo pOssa honrar títulos públicos. Por isso, oS 
prazos são tão pequenos e por isso as taxas de juros têm 
que _ser tão altas. 

Temos que recuperar a credibilidade na ação do Governo, 
e issó não se fa2; co:m choque, excetuando-se os choques orto
do_xos, como o da reforma fiscal. U:ma reforma fiscal que 
faça com que os segmentos da população entendam- qUe a 
estabilidade veio para ficar e que, a partir de então, poderemos 
crescer. 

A sociedade já se assegurou de que os choques nãO alcan
çam êxito. Qual)do se fala em çboque, todos se preparam 
para recebê-lo, o que ocaciona a alta vertiginosa de preços. 

_ O choque proporciona realmente uin momento no qual 
voltamos a crescer, a indústria a vender, o consumo a aumen
tar. Ganha-se tempo, volta-se a_crescer. A in_dústria começa 
a vender, há urri crescimento de consumo, mas para que, 
se já temos a convicção, até pelas experiências passadas, que 
essas coisas não resolvem? 

Ou nós vamos pelo livro, fora do livro não há salvação. 
Quer dizer, me entenda, Senador, em termos de ortodo

xia, se nós não fizermos uina reforma fiscal. .. eu não tenho 
elementos de como é que se vai configurar essa reforma fiscal; 
qual é o tipo de tributo que V. Ex\ que o Congress_o__irá 
definir na Constituição; como será essa partilha de responsa
bilidade nos três níveis, nas tres esferas de_ governo, mas é 
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urna reforma fiscal tal que dê_sustentabiliade aos gastos do 
Governo. - -

Não, nãó dá para deixar de fazer nada. A situaÇão rião 
permite isso; é impossível, com uma inflação de 25% --o Go
verno sentar, ficar administrando taxa de juros e sim plcsmente 
parar. 

É imprescindível o início de discussões sobre a reforma 
fiscal. 

O Ministério da Fazenda está realizando um trabalho 
sobre uma proposta de reforma que terá que ser discUtída 
com o Congresso e, se Deus quiser, aprOVada neste ario~ 

Senador, essa é a soluçãoem termos de mensagem para 
a sociedade, porque o problema económico existe, V. Ex• 
diz que estou tranqüilo, muito tranqüilo, mas fazer o quê? 
Eu não posso me desesperar. 

Obviamente, não é confortável chegar no Banco Central, 
nem no Ministério da Fazenda, com ama situação de taxa 
de inflação de 25o/a. ao mêS. Agora, não se pode inventar, 
não se pode dar choque, porque esse procedimento dá certo. 

Então, tem que haver uma política monetária compe~ 
tente, uma política_cambial competente. O Tesouro tem que 
segurar o caixa, fazer um esforço de arrecadaç_~o brutal, travar 
um combate. A Secretaria _da Receita Federal está se apare
lhando para combater o sonegador de uma forma mais_ séria, 
para tentar aumentar a arrecadação. Fora dessas áreas._é difícil 
pensar que a situação_ do Brasil vai melhorar. 

A situação, a dívida mobiliária dos Estados a que V. 
Ex• se referiu, som.a-pernYâe __ 15 bilhões de dólares_ àqueles 
35 bilhões de dólares da_ dívida federal, o que, ainda assim, 
são 10% do PIB. Isso é nada! 

O problema é de expectativa, o povo não acredita. 
Então, quando se diz que o problema é muito mais polí

tico do que econômico, _eu_ não tenho dúvida que, resolvido 
o problema político de construir um norte. para o País, O 
problema econômico estará resolvido. Todos os países já con
seguiram isso. 

No caso do Brasil é mais complicado; nós estamos no 
início de um processo democrático e a reunião das forças 
do País para levar o País para esse norte é mais difíciL 

Eu_creio, Senador, que é nesse sentido que eu sou contra 
o choque. Penso que nós temos _que fazer o possível para 
conseguir essa reforma fiscal_até _o final do ano e administrar 
as políticas monetárias e Cambial para manter o País em ativi
dade, agindo na área fiscal, ativando a privatização, no sentido 
de que o recurso da privatização possa diminuir ainda rriaiS 
essa pouca dívida que hoje se tem junto ao público, para 
tentar alongar esses ptazns, ma-s esse alongamento -e fala~se 
muito nele -tem que ser conse-qüénci3 do-ãurnento da credi
bilidade do Governo. 

Não adianta pensarmos que as pes.lloas comprarão papéis 
do setor público se elas não confiam no mesmo. 

Então a recuperação dessa credibilidade precede õ alon
gamento dessa dívida e precede a redução das taxas de juros. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Ainda com a 
palavra, o Senador Beni V eras. 

O SR. BENI VERAS - Eu ouvi com bastante cuidado 
a resposta de V. E~ e me permitiria, ainda, alguns comen-
tários. -

O Sr. Ministro da Fazenda é um matemáticO, ·como V. 
EX' diz. 

Creio que isso nos diz q_ué ele é um homem ·racional, 
cartesiano, digamos assim. 

Isso indica algo de bom, mas não indica a capacidade 
de compreender a complexidade do momento econômico que 
nós 'liYemos. 

Eu tinha a esperança, e tento mantê~la, de que V. Ex~ 
pudesse funcionar como um contrapeso ou como um reforço 

-à posição e ao conhecimento do Ministro da Fazenda, porque 
no momento em que S. Ex' não se revela um expert em Eco no- -
mia, torna-se necessário que os demais integrante_s da equipe 
tenham o desenvolvimento, o conhecimento e a disposição 
para complementar o que venha faltar ao Sr. Ministro da 
Fazenda. 

V. Ex", que tem aveisão a choques, talvez fenha que 
ser surpreendido, num dado momento, pela necessidade de 
dar um balanço na economia, trocando o choque por um 
eufemismo - uma sacudida na economia nacional. 
-· Não act::edi~o que rriudemos a expectativa da população 
enquanto formos suaves ria administração da economia:, espe~ 
rando apenas que a noite trabalhe em nosso favor, como 
tem ocorrido até agora. Dessa forma entendo qüe V. Ex•, 
apesar de pertencer à equipe do Sr. Ministro da Fazenda, 
_não _é ápenas um Membro, um Secretário do Ministro- da 
Fa~~nda; V. Exd é o funcionário !Jtais ~mportante do_~squemª 
do Ministério da Fazenda. Logo, é importante que V. Ex• 
tenha idéias próprias que possam contrabalançar as opiniões 
do Sr. Ministro a tal ponto que, em um momento de crise, 
por não concordar com o Ministro da Fazenda, V. Ex·' possa 
pedir as contas. A meu ver, essa condição é importante no 
presente momento. V. Ex• tem que se munir de uma coragem 
moral -acredito que a tenha -capaz de realmente ajudar 
o Pais a atravessar esse momento difícil que está vivendo. 

Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- V. Ex• está no 
seu período de tempo~- Senador Beni V eras. 

O SR. BENI VERAS - Obrigado. " 
Os grandes Estados não são fáceis de ser controlados. 

Sabe-se disso. Os Estados fazem da sua ação um fenômeno 
de transferCncia de renda do País para eles próprios, na medida 
ein que emitem moedas, que usam desbragadamente o direito 
de dar aos seus bancos déficits enormes. Nós, do restante 
do País, sabemos que estamos pagando essas contas, e não 
fazemos felizes. Cobram-nos os incentivos da região etc; pe~ 
que nos valores em relação aos vãlores transferidos pelos gran
des Estados. E muito me preocupa a atitude que o Banco 
Central possa ter em relação a esses mastodontes, em relação 
à esses fenômenos de transferência de distorção da economia 
hadonal. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (João" RoCha) -Com a palavra 
o Dr. Paulo César Ximenes. 

O SR. PAULO CÉSAR XIMENES- Obrigado, Sena
dor Beni V eras. 

Quanto ao primeiro ponto, não tenha dúvida que o Banco 
Central pode não ser independente, mas eu sou absolutamente 
independente. Sou funcionário há 30 anos do Banco Central, 
tenho as minhas convicções - o Ministro -ãS conhece, por 
isso me convidou para fazer parte de sua equipe -, mas, 
cornd eu disse, sou- um Membro da equipe do Ministro e 
estou aSSOciadO com S. Ex~ para, em conjunto, encontrarmos 
as soluções que a nossa economia está precisando. 



Março de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scção II) Terça-feira 30 2837 

Quanto aos grandes Estado~. concordo com V. Ex" A 
lei de rolagem pr01be que os Estados emitam_ nova dívida 
mobiliária, salvo engano, até o ano_20QO~_Mas é um problema, 
concordo. 

Quando foi discutida a reforma tributária, durante a 
Constituinte, fícOii muito claro que estávamos tirando da 
União um poder de redistribuir rendas dos Estados mais ricos, 
para fazer invcstimentos .. em Estados mais pohres. E~sa é a 
realidade da União. --

Concordo com V. Ex• quanto aos gigantes. Mas a dívida 
mobiliária deles além de ser pequena, hoje, eles não conse
guem mais crescer. Primúro, pofqüe ó problema da credibi
lidade existe. O públíCO não aceita aquele papel, tanto que 
está havendo um processo de troca da dívida mobiliária esta
dual por dívida federal, porque os Estados têm de pagar muito 
mais caro pelo papel dele. Essa diferença de juros será-aplicada 
para reduzir a dívida rnobiliária do Estado. Porém, com a 
proibição de _emissão de nol{a dívida, penso que o assunto 
ficará sob controle. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Com a palavra 
o Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Dr. Paulo César Xime
nes, V. s_~ mencionou que acha muito importante conseguir 
o equihbrio fiscal antes mesmo da estabilidade monetária. 

Foi uma afirmação de Lloyd George, que foi Ministro 
das Finanças da Inglaterra, dizia que- ''"tCfltar equilibrar o orça
mento do Estado em meio à instabilidade monetária- é tão 
impossível quanto jogar bilhar a bordo de um navio em mar 
tempestuoso". 

Nas diversas experiências de controle de hiperinfiação, 
como a que ocorreu- no início dos anos vinte, na Alemanha 
e na Áustria, Jonh Maynard Keynes, um dos principais econo
mistas que observaram aquele fenômeno, afirmou: 

"Se o Governo alemão esperar até que o orça
mento esteja equilibrado, terá que esperar para sem
pre, a menos que no meio tempo tenha tentado iniciar 
a estabilizaçáo." 

Joseph Schumpeter defendeu ponto de vista idêntico_, ao 
lembrar que ocorrera a hiperinfiação no seu país de origem, 
a Áustria, e que um dos princípios centrais da estabilização 
austríaca fora, em 1922/1923, a decisão de não postergar a 
estabilização até que o orçamento pudesse s_er equilibrado; 
mas, ao contrário, começá-la logo e contar com o fato de 
que ela se encarregaria de revelar novamente a verd~deira 
proporção das coisas. 

Se analisarmos a hbtórTil da hiperinflação no mundo, 
veremos que o controle da mesma, muitas vezes, levou em 
conta a criação de outra moeda ou padrão estável por vez 
administrado por uma nova_ instituição com um nQvQ. meq
nismo. 

V. S'.consideraria sugerir solução semelhante? 
A política monetária, em sua avalifl.ção, deve ter como 

meta o crescimento cstáveJ da oferta çla moe9.<L~Qu a sua 
administraÇão deve, sobretudo, visar ao financiamento da ati
vidade econômica de maneira a garantir o crescimento e o 
...,...,; ...... .- ni'u;:o) nr.<'ci'ut>J rl;:o ;:>Tnt"'TPOA? 
UIU~V~ Hl ~W. ):''--'""' • ._, .._.,_ '-U't'' ._.b"' • 

Dr. Paulo Ximenes, eu gostaria que V. s~ fizesse uma 
avaliação do que foi o processo de renegociação da dívida 
externa, culminado_ com o acordo de 
reescalonamento cm 22 de setembro de 1988, quando v. s~ 

trabalhava como Secretário Executivo do Ministério da Fazen
da, ·na gestão do Ministro Mãrlson na Nóbrçga. Considero 
oportuna tal avaliação, porque o Senado Federal, por maloría; 
aprovou_ parecer do Senador José Fogaça, com uma crítica 
muito severa àquele acordo. Vou citar um trecho desse pare
cer, que diz: 

''O acordo pragmático do Ministro Maílson teve 
vida curta e impôs ao País grandes sacrifícios econô
micos. Em 1988, o saldo comercial brasileiro atingiu 
o recorde histórico de 19 bilhões de dólares. aproxima
damente 100% do PIB. Esse superávit viabilizou a ace
leração das reme_ssas financeiras ao ~xterior, que atingi
ram nesse ano a cifra de quase 13 bilhões de dólares. 

Além dessas remessas, o Minísfro Manson ainda 
autorizou pagamentos informais, em cruzados, de qua
se 3 bilhões de dólares e conversão da dívida da ordem 
de 3,7 bilhões de dólares. O Brasil voltou a ser, durante 
algum tempo, excelente pagador da dívida externa, 
mas à cu?ta da interrupção do crescimento económico 
e da quadruplicação dos índices de inffação." 

Diante da imposição de sacrifícios tão desproporcionais, 
a resistência brasileira se_ esgotou dentro de poucos meses, 
provqcando, depois, problemas mais sérios. 

À luz da avaliação de V, s~ do acordo de 88, eu gostaria 
que V. s~ opinasse sobre o recente acordo firmado e que 
está sendo objeto de .escolha pelos bancos credores de opções 
prOpostas pelo governo brasileiro. A recente opção, ou apre
ferida pelos bancos credores levou em conta uma concentração 
extrema na troca da dívida afetada por bônus ao par. Esse 
bónus não envolve a redução do principal da dívida e exige 
garantia de 100% do principal. A manutenção desse perfil 
de opção colocará o Brasil na difícil situação de realização 
de garantias superiores provavelmente a 10 bilhões de dólares, 
desde que mantida a atual remuneração dos títulos do Tesouro 
americano. O FMI. até a pre-sente data -está aqui o Dr. 
Pedro Malan, que pode até dai- uma -infortriação mais precisa 
a respeito - não se comprometeu com o aparte de parte 
das garantias. Sendo assim, o que fará o Banco Central para 
garantir a tão anunciada redução da dívida?. Qual o perfil 
de opções de bónus que o Banco Central pretende pleitear, 
ou que, na sua avaliação, deveria pleitear junto aos bancos 
ciedores? E qual a redução efetiva .. da Qíyida afetada que, 
a seu ver, pode ou deve o Banco Central pretender atingir? 

A outra questão está relacionada com a anterior. Até 
a primeira quinzena de março deste ano, Dr. Paulo Xiroenes, 
houve uma redução significativa do balanço de pagamentos, 
que passou, de 6.32 bilhões de dólares nos primeiros dois 
meses e meio de 1992, para 1.63 bilhões de dólare~ em 1993, 
segundo informou O Estado de S. Paulo, sábado último, com 
b_a_se nos dados do Banco Central._ O decréscimo do saldo 
do balanç.o de pagamentos tende a um ãgravament6~-especial--
mente na conta de capital, resultante de novas obrigações 
decorrente~_ do pagamento do serviço da dívida externa e juros 

_'!trasados,_ que foram objeto do reçente acordo da dfvida com 
bancos privados. -

A solução clássica para esses problemas é a elevação 
da taxa de juros interna; com O- prop.ósito de manter um sa.ldo 
favorável na conta de capital, como ocorreu no ano passado. 
Mas, ao elevar a taxa de juros interna para um nível maior 
do que o atual, qual é a conseqüência? O aumento da recessão 
e do desemprego. Este último, em fevereiro último, estava, 
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na grande São Paulo, em nível recorde de 15%. segundo 
o DIEESE. Portanto, podemos prever o agravamento do pro
blema de desemprego e da recessão. 

Na sua exposição ao Senado Federal soPre diretrizes de 
políticas económicas na semana passada, o Ministro- Eliseu 
Resende colocou em 13~ lugar políticas sociais compenSatórias 
para amainar a situaç·âo"das camadas menos favorecidas. Mas, 
na reunião ministerial de quinta-fClra última, o Presidente 
Itamar Franco colocou como prioridade zero, ou seja, como 
sua primeira preocupação, o combate à fome e à pobreza. 
Como, na sua avaliação, Será possível _compatibilizar as metas 
e, ao- mesmo tempo, conseguir manter o saldo positivo na 
balança-de pagamentos? Com_Q_c_nfrcntar esses conflitos que 
ocorrem: de um lado a necessidade de elevar as taxas de 
juros ·para ·um objctivo, mas que, por outro lado, prejudica 
o outro objetivo de retomada de crescimento, de aumentar 
o nível de emprego e enfrentar o problema maior e sério 
da pobreza? Se me permite, ainda ... 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)~ Gostaria delem
brar ao Sr. Senador que já há um excess_o de tempO. Peço-lhe 
que conclua, para que fique com um tCmpci sem-elhante ao 
dos outros Senadores. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Última pergunta, Sr. 
Presidente. 

O Banco do_ Brasil faz uma captação de recursos no mer
cado externo para financiamentO das exportações -e muitas 
vezes paga juros elevados para isso -, enquanto o Banco 
Central mantém depósitos, em bancos estrangeiros, que ren
dem juros relativamente irris6rios aos que o Banco do Brasil 
paga, quando capta recursos. E não é só o_ BaocQ Central, 
empresas estatais, como a Pctrobrâs, têm dinheiro lá fora 
que poderiam estar sendo usados de forma talvez mais efidCri
te; exatamente para ajudar no financiamento das exportações. 
O que faria, ou o que sugeriria V. S' para que esses recursos, 
em moeda forte, de posse de instituiçóeS brasileiras, pudessem 
ser utilizados de forma mais racional? 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)~ Concedo a_ pala-
vra ao Dr. Paulo César XimenCs. -- -

O SR. PAULO CÉSAR XlMENES- Agradeço suas 
perguntas. 

A manutenção de reservas em bancos estrangeiros é um 
problema, pelo fato de o Brasil não ter atingido a sua estabili
dade. Nosso País continua -e-rn crise, discutíndo como sair 
dela. A necessidade de _ma_nterroos esses recursos em bancos 
estrangeiros é para termos a- certeza de que essas reservas 
estarão lá, disponíveis, "quando dela precisarmos. Não tenho 
dúvida de que urna utilização muito mais racional seria a 
de colocar esse dinheiro em banco brasileiro e este passar 
o dinheiro para financiar, aqui, nossas atividades produtivas 
e exportadoras. Mas, simplesmente, no momento, isso não 
é possível. Não o é porque precisamos ter essas reservas dispo
níveis, o que poderia Dão ser o caso se as colocássemos em 
bancos brasileiros no exterior. Quando V. Ex' diz que existem 
algumas decisões trade-off importantes que o Governo tem 
que fazer com relação à política- monetária, taxas de juros, 
desenvolvimento, aumento de emprego ... Senador Eduardo 
Suplicy, o País está em crise há muito tempo. Estamos cansa
dos dela. Não somente V. Ex\ mas nós, funcionários do Go
verno, e o povo. Meu filho se formará em Engenharia no 
ano que vem, e qual é o mercado de trabalho? Quer dizer, 

é uma condição dramática para todos nós. Hoje, existe a 
capaCidade ociosa da economia. ela opera em torno de 73% 
da capacidade instalada. Assim, ter-se-ia algum espaço de 
recuperação da atividade sem pressão inflacionária. Os indica
dores mostram que no último trimestre continua - foram 
mostrados dados de janeiro- num leve aquecimento da ativi
dade, principalmente na indústria. Quando o Ministro diz 
que o objetivo é a retomada do crescimento, esse tem que 
ser o nosso objetivo, ou seja, o de aumentar o volume de 
emprego. Mas como fazer isso de uma maneira estável? Deve 
ser feito através de reformas que dêem estabilidade. Quando 
V. Ex• diz que nas inflações européias os líderes do governo 
à época tratam primeiro da moeda, pois é um problema mone
tário. Mas, no caso do Brasil, não é isso. Primeiro, porque 
não estamos no nível da inflação européia; segundo, porque 
um pequeno ajuste fiscal vai-nos dar condições de estabilizar 
a economia. Existe o problema da taxa de juros. Entendo 
precipitado dizer que, no início deste ano, já estamos tendo 
uma redução da nossa balança comercial. Não é isso. A política 
cambial continua sendo extremamente bem administrada. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Houve uma diminuição 
do saldo da balança de capitais, de movimentos fina~.ceiros. 

O SR. PAULO CÉSAR XJMENES- EJ<iste~em: todo 
momento de instabilidade- e temos isso -a movimentação 
do espe~culi:ldor. Por exemplo, quando uma pessoa diz que 
vai acabar com o "fundão", no outro dia a imprensa divulga 
isso. Cada um procura a sua defesa. Uma delas, Senador, 
é ir para o dólar, é fazer remessas. Quer dizer, houve esse 
momento de intranqüilidade, mas cabe a nós, Governo e Le
gislativo, acalmar a_sociedade, no sentido de que não haja 
medidas de exceção. Temos que quebrar as expectativas, que 
estão comandando o nosso processo inflacionário. Por isso 
insisto tanto em não ao· choque, em não a intervenções hetero
doxas, para acalmar a sociedade, acalmar os titulares de con
tratos no sentido de que não haja intervenção na ecoriómia. 
É claro que eventualmente poderia haver necessidade de au
mento da taxa de juros, e isso, a curto prazo. põàe gerar 
efeitos contraditórios contra o emprego e a produção, mas 
temos .de_ administrar. Quer dizer, enquanto não houver a 
estabilidade, infelizmente, a política monetária ainda vai ser 
um instrumento importante de equilíbrio. Não posso dizer 
a V. E_x~ que a taxa_ de iuros só vai diminuíra partir de 
agora. Estaria mentindo e, provavelmente, V. Ex"" não apro
variam a minha indicação hoje. O Banco Central tem de atuar 
de acordo com as condições de mercado, a curto prazo, de 
acordo _com o que está acontecendo hoje. Se hoje há uma 
agitação no mercado, o Banco Central tem de ser livre para 
fazer movimentar as taxas de juros: isso é a taxa de juros 
de hoje, no overnight; amanhã pode ser diferente. Mas a 
longo prazo só a estabilidade, advinda do equihbrio fiscal, 
poderá dar tranqüilidade no manejo da política monetária 
e promover o desenvolvimento. 

Gostaria de falar sobre o acordo externo. Primeiro sobre 
o acordo de hoje, que. na minha exposição, disse que foi 
um exemplo de corno um tema tão polêmico pode ser parti
lhado na responsabilidade da sua conclusão pelo Legislativo 
e pelo Executivo. O acordo foi discutido, conversado, apro
vado pelos Senadores passo a passo. Quer dizer, foí -uma 
administração de acordo feita de forme extremamente compe
tente, com a particípãçâ<:i ativa do Senado. É claro. o acordo_ 
continua no seu processo de implementação. O passo seguinte, 
como previsto no acordo, foi uma formulação pelos bancos 
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de como eles imaginam as diversas alternativas, cm bónus 
ao par, bônus com desconto e as outras altcrnati~~s do acordo. 
O acordo prevê mais 15 dias e eles mesmos, voluntariamente .• 
podem rever a qferta que fizeram; vão ver se fiCou balanceado 
ou não, se eles têm de reduzir. Eles voluntariamente vão 
voltar a fazer isso. Em suma: o acordo segue a sua implemen
tação agora que chegou à massa crítica. É- claro que, sob 
o ponto de vista brasileiro, zero de bônus ao par seria fantás
tico. Pelo ponto de vista do banqueiro, cem de bô.nus ao 
par seria o melhor. Mas é por isso que se trata de um ato 
de negociação. Nãó podemos exigir tudo. Vão chegar com 
a nossa proposta c vamos julgá-la. O Brasil tem diversas salva
guardas no acordo, o que lhe possibilita dizer não c Continuar 
a conversar com os banqueiros para ter uma formulação ideal. 
Não posso dizer a V. Ex•~ qual é o ideal do Governobrasileiro, 
que temos de çhegar a esse ideal em bases conscnsua!~. com 
a participação do Senado e dos nossos negociadores, até che
gar a um equilíbrio que nos satisfaça e aos banqueíros. Mas 
destaco o fato de se tratar de um acordo, onde ambas as 
partes vão fazer- as suas propostas e procurar o mel~~! possível. 

Quanto ao Fundo Monetârio e aos organismos cujas parti
cipações estão previstas na prestação dc_garantia, desde o 
início, o nosso negociador da dívida insi$tiu no fato de que 
o acordo da dívida era uma cooperação, era tripartifé ou 
multipartite. Eram os bancos, os organisrrios rnu}t;laieriais, 
era o Brasil entrando cm acordo c comprando os títulos do 
Tesouro americano para fazer as garantias. Continuamos com 
essa prática. Estamos na expectativa, conversando com o Fun
do Monetário para manter o stand by com o qual ternos cor
rente e vamos continuar cOnversando com o BIRD, çom o 
Banco Mundial, exigindo a participaçãO-dessc:r:ofganiSffios 
no financiamento de recursos_ para garantia. 

Vou rcferi_r-me agora ao acordo de 19&8. Senador. É 
muito difícil julgarmos, quatro anos depois, algo que foi feito 
em 1988 sem ter o clima que havia naquela época: o Brasil 
estava saindo de uma moratória extremamente difícil, era 
o único País que estava ne~sas condiçõCs. FOrrerto-um acordo 
- o acordo atuaL 6 mui_w melhor, mas à época não hã via 
o Plano Brady. Quer dizer, desde o primeiro momento, dizia
se que teria de havex _uma redução da dívida para que o acordo 
da dívida fosse sustentável, para que ele fosse compatível 
com a capacidade de pagamento dos governos. Mas o Plano 
Brady começou em 1989 c os acordos coro redução de dívida 
foram a partir de 1989. - -

O processo de discussão da dívida foi uma evolução grada
tiva da percepção da comunidade internacional sobre a reali
dade do problema da mesma. Em 1988, houve um acordo 
melhor do que o anterior que havia sido feito. Quer diz~r. 
houve um processo de aproximação sucessiva. 

se examinarmos o acOrdo de 1988 com base no que temos 
hoje, ele é terrível. Mas, à época, era o que podia ser feito. 
Não estamos discutindo o acordo de 1988 coiri as Condições 
de mercado de agora. O acordo de 1988 foi feito levando-se 
em conta as circunstâncias vigentes naquela época. 

Foi importantíssimo naquele momento tentar fazer reta· 
mar a exceção do Brasil na comunidade financeira interna
cional. Um país, obviamente, não vive em moratória eterna
mente, ele tem que ser partícipe, tem que estar com seus 
contratos em ser, não pode ser um inadimplcnte sob o ponto 
de vista da comunidade, do mundo. 

Concordo com o·senhor_ quando diz que, analisando hoje, 
ele gerou sacrifícios, foi caro, mas à época, foi o que se conse
guiu. Foi melhor do que o acordo anterior. Qual Sefia a alter-

nativa? Não fazer o acordo ou continuar discutindo. Mas a 
tendência era retomar a participação do país no mundo econô-_ 
miCo. - ·-

No que diz respeito ao equihbrio fiscal, Senador, à política 
morietária, o objetiVo do Banco Central é manter estáve_l o 
valor da moeda, e a ação da política monetária tem que ser 
nesse sentido. Todos nós ficamos preocupados com o nível 
da atividadc económica, mas a função_ de banco central é 
segurar o valor dos preços. O objetivo do Banco CeOtral 
é manter liquidez para o funcionamento da atividadc econô- _ 
mica, mantendo estável o valor da moeda. 

Já me referi ao equilíbrio físcal -monetáriO, Serlador. O 
Brasil não chegou ainda, espero que nunca chegue -, e nós 
todos vamos trabalhar para isso - no níVel de desequihbrio 
dase_conomias européias. Por isso que a economia fiscal tem 
que preceder o equilíbdo monetário. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Com a palavra 
o Senador Odacir Soares. 

0 SR. ODACIR SOARES -Sr. Presidente, tenho a 
impressão que uma_das qucstões.que o Congresso Nacional 
vai ter que enfrentar é o problema dos bancos estadu~is, por
que, de um lado, o sistema financeiro privado vem, já há 
algum tempo, pressionando o Banco Central no sentido de 
limitar a ação dos bancos estaduais. De outro lado, temos 

_ q_ próprio Governo Federal com uma polítiCa de saneamento 
dos bancos estaduais, no sentidQ de criar impedimentos para 
os próprios adonistas majoritários, no caso dos governos esta
duais, e utilizar esses bancos nos negócios que possam realizar, 
Como ·ocorreu no passado. _ 

No Brasil, temos a mania de atuar quase sempre como 
avestruz, ou seja, enfiar a cabeça na areia e desconhecer o 
que acontece ao nosso redor. Vejo, por exemplo, essa questão 
que a imprensa levantou há algum tempo, quando o Presidente 
Itamar Franco- pelo menos a imprensa noticiou- pretendeu 
designar para a diretoria do Banco Central um diretor do 
Banco do Estado do Espírito Santo. Então, foi aquela alga
zarra, aquele barulho, aquela confusão toda, como se esse 
fato constituísse-um ·crime de lesa-pátria. 

Não vejo a questão desta forina e estou-me refe.rin-do 
ao fato da pretendida nomeação que o Presidente .desejava 
fazer apenas para ressaltar essa questão do nosso comporta
mento de avestruz, porque ao mesmo tempo em que conde
namos - nesse caso a imprensa-··condenou, talvez motivada 
por iniciativa do sistema financeiro privado, a designação desse 
diretor do Banco do Estado do Éspírito Santo para o Banco 
Çentral - aqui convivemos tranqüilamente como se nada 
estivesse aco"nfecendo com a r~iteraQa des!_gnação para direto
rias e para a Presidência do Banco Cenfral de funckúlários~.
de diretore-s; de acionistas majorítáríds'do sistema financeiro 
privado do nosso País. 

Parece-me que é necessário _que se estabeleçam meca_
nismoS, impedifnentos que possam eliminar, de uma vez por 
todas, essa relação promíscua entre o sistem.a finai)c;_eir9 priva
do e o Banco Central, na medida em que, pela ausência de 
impedimento para o exercício de fUnções no Banco Central 
ou, posteriormente, diretores que são substituídos no Banco 
Central tenham impedimentos para o exercício de funções 
dentro do sistema financeiro privado. Tenho a impressão que 
caminharíamos muito mais rapidamente para atingir aquilo 
que constitui o sentimento de todos nós, que é o de conferir 
plena autonomia ao Banco Central. 



2840 Terça-feira 30 -- DIÁRIO DO CONGRESSO NACICNAL (Seção II) Março de 1993 

Indago a V. Ex~, em relação a essa questão. por exemplo, 
como é que o senhor vê, em face da legislação existente hoje 
e da inexistência de impedimentos para o exercício de funções 
de diretoria no Banco Cehfrãl, quando da nomeação, quando 
da designação e, posteriormente, quando da substituição des
ses diretores relativamente ao exercício de funções no sistema 
financeiro privado. Não desejo citar nomes aqui, mas, recente
mente, tivemos um presidente do Banco Central que era pro
prietário de um banco privado c quando foi convidado para 
ser presidente do Banco Central vendeu as suas ações, se 
desfez das ações que possuía no seu banco para terceiros. 
Ao deixar o Banco Central, a imprcm~-a- noticiOU que esse 
mesmo cidadão estava readquirindo essas ações e passando 
a ser novamente controlador desse banco. 

Na realidade, o que vejo, pelo conhecimento que tenho 
do contexto legal dessa matéria, pareceMme que não há impedi
mentos. Portanto, pergunto ao senhor e me sinto absoluta~ 
mente tranqüilo em fazer essa pergunta, porque verifiquei 
o seu currículo e o senhor nunca desempenhou funções no 
sistema financeiro privado; é um funcionário ·de carreira dos 
mais conceituados, dos mais competentes e doS mais categori
zados e, se não fora, não estaria agora, aqui, SCndo sabatinado 
para pre-sidir o Banco Central. 

Qual é a sua visão d_cssa questão? O senhOr ácha que 
esse fato consfitui efctivamente uma promisCuidade, uma rela
ção promíscua? Ou o senhor acha que não conStitui? O senhor 
acha que é necessário que a legislação se modernize cm relação 
a isso, em face, inclusive, da experiência de outros países? 

Essa é a primeira-pe'rgurita que queria lhe passar. 

' 
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Com a palavra 

o Dr. Paulo César Xiriú~Oes.-- -- ~ - -- • - - -

O SR. PAULO CÉSAR XIMENES -Senador, este 
é um ponto extremamente polêmico e acredito que na defini
ção da legislação complementar sobre o· sistema financeiro 
vamos ter que explorar bastante. 

Em todas as áreas, há bons e maus elementos. Eu me 
sentiria enriquecido selivcsse trabalhado no sistema ftri"a-nc€iro 
e teria enriquecido o meu currículo c os meus conhecimentos 
para ser presidente do Banco Ceritral. assim como vejo, no 
sistema bancário, elementos sérios que continuariam sérios 
se viessem para o Banco Central. Creio que é- muito [naís 
uma questão de julgamento do carátcr e da competência da 
pessoa para administrar o Banco Central, do que impedir 
que um elemento possa vir para o Banco Central. É um julga
mento que deve ser feito caso a caso pelo Senado. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Com a palavra 
o Senadoi Raimundo Lira. 

O SR. RAIMUNDO LIRA- Dr. Paulo César, tem-se 
falado muito ultimamente a respeito de um projeio de lei 
que há na Casa, do Presidente Itamar Franco, a respeito· da 
independência do Banco Central. Pessoalmente. sou a favor 
de um meio termo: nem continua como é a forma como é 
escolhida e destituída a diretoria do Banco Central, nem tam
bém fica independente, porque a nossa cultura, infelizmente, 
não permite isso. Temos que evoll :r gradativamcnte até a 
independência total do B .~•.::ú CentraL 

O senhor sabe 4u~ c. stt: no Pai!> um forte sentimento 
corporativista. É uma -Caraoeri5.tica cultural do País. E o Banco 
Central independente podena tevar ao fortalecimento desse 
sentimento e dessa cultura corporativista. Sou a favor de que 

a diretona do Banco Central tenha um mandato preestabe
lecido. Por exemplo: V. s~ estaria sendO eleito hoje por indica~ 
ção do Presidente da República e nós estaríamos aprovando 
o seu mandato até o término do atual mandato do Presidente 
da República. Se estivéssemos julga_nd() a sua indicação no 
início do mandato do Presidente, esse mandato t~ia a duração 
do- mandato do Presidente da Repi,Íblica, que foi a autoridade 
que- indicou V, S' e os demais diretores. Naturalmente, a 
própria regulamentação desse tipo de dispositivo levaria em 
consideração uma interrupção do mandato do Presidente ou 
do dirctor. Na próxima reforma constitucional, vou apresentar 
um dispos_itivo com a sugestão de um mandato preestabelecido 
da diretoria. Depois, quero a opinião de V. s~ sobre isso. 

Sou também contra o impedimento de que alguém que 
participe do sistema financeiro privado não possa s_er diretor 
do Banco Central. Nos Estados Unidos, por exemplo. o impe
dimento é a posteriori. E como os Estados Unidos são um 
país de economia de mercado e a experiência da inicaitiva 
privada é extremamente importante no governo e tem sido 
usada cm larga escala, inclusive até na própria segurança na
cional, a minha idéia é que o impedimento seja posterior, 
Oi.(sCja, alguém que tenha sido presidente, advindo do sistema 
financeiro, tem que passar necessariamente dois anos impe
dido de voltar à atividadc que seja correlata com a atividade 
que ele desempenhou no setor público. Essa também é uma 
sugestão que apresentarei na próxima reforma constitucional, 
sobre a 4ual também quero a opinião de V. s• 

Com relação ao acordo de 1988, quando, à época, V. 
S' era Secretário-Geral do Ministério da Fazenda, quero aqui, 
sem entrar no mérito desse acordo, deixar um depoimento 
de uma experiência própria. Em 1987, estive nos Estados 
Unidos, numa comissão especial da dívida externa~ aprovada 
pelo Senado Federal, da qual fazia parte o Senador Fernando 
Henrique Cardoso, atualmente Ministro das Relações ExteM 
riores, e mais dois Senadores, e visitamos, durante vários 
dias, as mais altas autoridades financeiras internacionais -
o FMJ, o Banco Central americano-, tivemos reuniões com 
banqueiros médios, com grandes banqueiros, com acadêmi
_cos,_c_om institutos, com fundações, a respeito da dívida exterM 
na brasileira e da dívida externa, de um modo geral, do Ter
ceiro Mundo, Naquele momento, em 1987, ninguém, à exce~ 
ção dos acadêmicos, das fundaçqe;s e dos in~!!.~l:l!PS privados, 
nenhuma autoridade finariceira internacional aceitava colocar 
no acordo da dívida externa t~m ingrediente político. O assunto 
era tratado exclusivamente sob .o ponto de vista financeiro, 
econômico e técnico. Já nesse último acordo da dívida externa 
brasileira, o ingrediente político, a situação do P-aís, a capaci
dade de pagamento, tanto em relação ao Brasil como em 
relação ao México, Argentina etc., todas essas variáveis políti
cas foram abordadas e discutidas na mesa de negociação. 

Quero apenaS dar esse depoimento para mostrar o clima, 
o cenário que existia em 1988 e o que passou a existir-nessa 
última negociação da dívida externa brasileira. 

Eram essas colocações que eu queria faze-r, Sr. PreSi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Com a palavra 
o Dr. Paulo Ximenes. 

O SR. PAULO CÉSAR XIMENES- Muito obrigado, 
Senador Raimundo Lira. 

Sobre a independência do Banco Central, Senador, refeM 
fi; me ainda agora ao fato de que esse é um problema cultural, 
muito mais cultural do que legal. Se queremos um Banco 
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Central independente, na discussão da legislação complemen
tar do sistema financeiro,- vamos definir que Banco Central 
independente é esse que queremos. 

Um mandato de diretores, a meu ver, é i.ndispensável. 
Espero que a próxima diretoria do Banco Central já conte 
com um mandato fixo. 

Quanto à gente de mercado vir para o Banco Cel::ttral, 
também não tenho nada contra; enriquece _o Banco Central 
o conhecimento de pessoas que viveram do sistema financeiro. 
Concordo com V. Ex~, no sentido de que deveria_haver algum 
tipo de iníbição ou impedimento para que essa pessoa imedia
tamente voltasse ao mercado. 

Quanto ao acordo externo de 88,Senador. concordo com 
V. Ex• e agradeço as suas observações e le"i:nbraOças sobre 
o mesmo, em relação às condições que prevaleciam na época. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Com a palavra 
o Senador Mário COvas.- - - -

O SR. MÁRIO COVAS- Dr. Paulo Ximenes, normal· 
mente, a audiência a_ algué_m_ para ser Presidente do Banco 
Central faz com que o Senado leve em conta alguns fotares. 
Normalmente, o Senado não nega a um governo a escolha 
dos seus auxiliares. Especificamente em Banco Central, _o 
que predomina na avaliação que o Senado faz. creio que, 
em primeiro lugar, é a dimensão moral daquele que é indicado; 
em segundo lugar. a competência, a técnica_ e __ até mesmo_ 
o traço pessoal que ele possa oferecer corno contribuição à 
sua presença no cargo. Sobre a conduta d.e V.._ s~ não pesa 
nenhuma restrição. Por outro lado, quanto à competência 
técnica, V. Exa apresenta um currículo_ que demonstra indu: 
sive que a sua vida_ profissional foi sempre na área bancária, 
seja Banco do Brasil, seja banco do Estado. E V. Ex~ agrega 
a isso uma experiência administrativa, já que' fOi secretário 
adjunto de dois ministros sliceSsivarriente, não por muito tem
po, já que os ministros tiveram vida curta, mas, de qualquer 
maneira, fcií SeCretário adjunto de dois ministérios . .CJirrega 
hoje uma experiê-ncia internacional, tendo em vista a função 
que ocupa do BID. 

v. s~. durante a exposição, em alguns instantes~ deu-me 
a impressão de que mergulharia fundo cm determinadas ques
tões. v. s~ m_e dá a impressão de um_a pessoa que tem uma 
série de idéias e que ainda não acha conveniente discutir cm 
profundidade essas idéias. Hou_ve alguns instantes 4a expo
sição que me pareceu que V. Ex~ s~ ia discorrer sobre manifes
tações a respeito daquilo que vai ter que enfrentar no Banco 
Central. Veja, por exeinplo, o problema _dos cheques-fan
tasmas._ Esta Nação assistiu, estarrecida, a denúncias, e mais 
do que denúncias, a provas de uma larga indústria de emissão 
de cheques por figuras. Depois de esse fato ter ocorrido, 
V. s~ é o segundo Presidente do Banco Central q!-Je é exami
nado nesta Casa._ E as afirmações-em relação _ao_ que é que 
o Banco Central vai fazer permanecem na generalidade. 

v. s~ acabou de dizer que há três problemas ligados à 
existência disso. Primeiro, que o interesse dos ba.il_tos está 
muito mais na linha de obter novas contas Qg _ _gue propria~ 
mente verificar a qualificação de quem'abte a conta; segundO. 
o problema da quantidade de CPF; terceiro, o problema do 
cheque nominativo que levou muita gente a adotar esse cami
nho. 

É por isso que se impõe, com muito mais razão, qüe~ 
o Banco Central atue nessa direção, V. s~ disse que o Banco 
Central tem feito e vai c_qntin,uar fazen_do _a fi::;_caJ.iz~_ç~. Ma.s 

foi diante desse procedimento do Banco Central que esse 
fat9:s todos ocorreram. O que imaginávamos é que num tema 
dessa 9rdem v. s_~ trouxesse um_a _contribuição pessoal sobre 
o _que a sua administração vai fazer em relação a isso, como 
é que se dimensiona esse problema. O que é que de concreto 
o Banco Central, sob a sua direção, fará no sentido .de acabar 
com este práblema. Ou, então, nós aindaexaminaieinOs vários 
candidatos a Presídente do Bancoo _e permanentemente tere
mos qll::e enfrentar esse problema com base em algumas expec
tativas que acabam não se cumprindo. V. s·. neste--iilstante, 
funciona como alguém que concorre a um cargo qualquer, 
pode ser até um cargo eleitoral. Mas quem concorre traz 
as suas idéias concretas. Pode não ter convivência cciril o pro
bl~7ma, que a prática posterior dará, mas seguramente num 
problema dessa transparência e notoriedade. o que eu gostaria 
de ouvir de V. s~ é uma proposta--concreta sobre como, sob 
a sua Presidência, o Banco Ce_ntrã.l var agir em relação a 
iss.o. E o que a Nação pode ter de expectativa de que esse 
Problema possa ser sanado. 

Eu gostaria de fazer uma outra pergunta: O Banco Cen
tral pode fiscalizar o IPMF apenas por amoStragem? Pode 
fiscalizar o IPMF apenas por contabilidade? Ou o Banco Cen
tral, necessariamente, tem que conhecer individualizadas as 
contas? 

Terceira pergunta: eu gostaria- de saber --de V.- s~, que 
vai ter que trabalhar abalizado por dois princípios na área 
em que opera, o primeiro princípio é que não será admitido 
taxa inferior aos jUros reais .. ritas os jUroS sCfãü" fixa:dos em 
limites toleráveis, e o segundo é que a taxa de càmbio será 
fixada de forma a "favorecer as exportações,·o que V. S' enten
da como margem de manobra para essas duas difinições. o
que significa umâtaxa-de câmbio que vai favorecer a exporta
ção? Uma taxa de câmbio subdimensionada, subvalorizada, 
em que dimensão? Onde é que a taxa de câm.Oio muda o 
estímulo da exportação a sufocar as importações? O que signi
fica Uma taxa de juro que garanta o real e, por outro lado, 
Jl~O passa dos limites do tolerável? 

Disse aqui V. s~ que o probleinii-fundamental da-ecOno
mia do País é o problema do ajuste fiscaL E que o problema 
do ajuste fiscal dem(,lnda funclamentalmente uma dimensão 
política. Outro- dia, H um estud'o pelO qual, nO ano passado, 
a sociedade brasileira recolheu em tributo o equivalente a 
110 bilhões de dólares; chegaram aos cofres públicos 59 bilhões 
de dólares. Qual é a articulação política que tem que ser 
modificada? Qual é a articulação política que leva a isto? 
Mudar isso não é um problema de vontade administrativa? 
Isso é tão válido, que eu li no jornal que a Receita Federal 
acaba de fazer um estudo envolvendo 7.200 empresas, aquelas 
que faturam mais de 1 milhão de dólares; e os números são 
extraordinários: de cada um cruzeiro recolhido, sonega-se 1,2, 
variando de tributo para tributo. E aqui vem um outro escân
dalo: o tributo em que há maior sonegação é o IOF. No 
IOF, a cada cruzeiro arrecadado são sonegados 4.6 cruzeiros, 
ou seja, de cada 5,6 cruzeiros apenas 1 é recolhido. Que 
incidência, que possibilidade tem o Banco Central naatuação 
fundamentalmente do recolhimento do IOF? 

Finalmente, eu gostaria de insistir com V. s~ nessa dire
ção: o que é que falta, politicamente, para que esse problema 
sej~ resolvido. Diz V. S• em determinado instante_: a sociedade 
não acredita que o Governo vá honrar os seus cotTJPromisSOs. 
Nós somos, como V._ s~ acabou de adiantar, um País onde 
a dívida interna é bobagem, não chega a 10% do PIB. V. 
Ex·' traçou para!elos co~ a Itália, -Com_ os Estados Unidos; 
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e poderíamos-citar o Japão, onde esse financiámento éúmitas
vezes superior a-isSo, -é um-finali.Ciã.nientO feitO a prazo longo, 
com juros_-muiro baixo e, portanto, serve comO ativador da 
economia. Aqiií. na realidade, hoje, ele é o grande sugador 
da econom-ia, embora incida sobre um valor: muito baixo. 
Mas O- que eu lhe pergunto é isto: O cj_uc é que ncis- falta -
como dimensão pOfítiCã para que isso -se faça? A não ser 
que a única ICf.ffifa:-âo ajuste seja aumentar imposto; mas há 
uma margem de manobra tão grande nessa faixa, tão extraor
dinária quC- acabo de fazer uma conta aqui- se diminuís
semos 25%- da alíquota de todos os impostos e cobrássemos 
o restante .íntegfal, o aumento da arrecadação seria de 65.% 
reais. 

Para miin isso não paréCe tim Problema de natureza politi
ca. A não s._e;:·. que haja um conluiO político a sustentar ·essa 
sonegação', parece-me que está faltando uma vontade político
administrativa n"o sentido de buscar esse resultado, até porque 
ele está identificado. As empresas que co-nstifuem 71 da Re
ceita Tributária Federal, essas 7.400, cada tostão arrecadado 
por elas têm igualmente o outro· lado: o quanto. sonegaram.· 

Isso fez um· jornalista es,crc.vcr um a,rtigq interessante: 
"Senta que o Leão é mansu". O Leão só.nã,o é manso para 
alguns; o ·L~;lo s.ó pão é manso para o assalariado - este 
paga a Previdência, este paga 6 tributo. O. que ele paga pode 
não chegar ii_o-Tesouro. mas. ele paga. Portanto, em primeiro 
lugar, eu sei que isso não é propriamente um problema do 
Banco Central~· talvez o seja na faixa do. IOF, mas é um 
problema de fundamento, um problema de dir.ecionam.ento 
da ação priorítáda. -

. Eftfiril~=erarn essas as PergUntas que éu· 'qUeria fazer a 
V~ s~. deixando consignado O nieu recolhimento do curriculum 
que V ,_.$• ~pr~sent3 e da sUa qualificação para o cargo. Volto 
a insistir que o Senado norma.Jmentc não se nega à Presidência 
da República a escolha de seus auxiliares, ~ não ser quando 
um fato muito relevante aponte nessa direção. _Mas gostaria 
de ver V. S~ se soltando no momento, cumprindo a promessa 
que o anúnciO. em cada ihstantc da sua posi'ção me deixou 
entrever; m.e pareceu que a cada momento V .. s~ pretendeu 
dizer o que pensa e muitas vezes se conteve; o que parece-me, 
portanto:. -~ue v. s~ te?l n;Iy,ito mais a dar. ~o que deu até 
?gora. , 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Cóncedo a pala-
vra ao Dr. Paulo Césár XinlCnes. · · 

O SR. PAULO CÉSAR XIMENES- Obrigado, Sena
dor. 

Primeiro sobre o ajuste fiscal, a dimensão política do 
que imagino que seria a 'COncertação. A Crise começOu há 
multo térnpo,'comeÇou no iníciO dos anos 80; as nossas institui
ções foram aos poucos perdendo a força qu·e tinham no início 
da crise. É evidente que a Receita Federal de 1992 não é 
a Receita Federal de 1967, 1968. quando foi criada; quer 
dizer, era um corpo extramente competente - continUâ. - 1 

com um sistema de computação que estava inovando em ter
mos dC infofmática no Brasil e tinha admínistração tributária 
muito competente o que hoje não tem. Hoje, a Receita está 
despreparada e um dos programas mais importantes do Minis
tro é trabalhar no reaparelhamento da Receita, contratando 
novos fiscais paia nlehorar e aumentar a quantidade de fiscais 
para inibir e tentar reverter essa tendência à s-onegação que 
existe. 

O Banco Central não fiscaliza o IOF; fiscalizou até uma 
determinada época, mas depois essa competência foi transfe
rida para a Receita Federal. 

Quando eu falo em dimensão política, Senador, é que 
claramente está desequilibrado, quer dizer, a União está com 
90% das suas receit~s. Concordo que muito tem que ser feito 
na área de sonegação, muito tem que ser feito para tentar 
recuperar os tributos que não chegam aos cofres públicos, 
mas de outro lado existe uma certeza que temos que rcdiscutir 
o sistema tributário e a partilha e a resporisabilidade que 
essas três esferas de poder vão assumir. Com querri· ·fica a: 
administração, coin qU:em fica a saúde? Hoje, nada está haven
do. Com 10% do Orçamento para administrar, não·se faz 
nada em termos de alternativas de uso do dinheiro. ·o Execu
tivo está absolutamente manietado, em termos de alternativas 
de uso do dinheíro. A dimensão política está num acordo, 
para ver que tipo de sistema tributário vamos ter e qual a 
divisão pelas três esferas de governo dentro da reforma consti
tucional que se avizinha. 

Um.a. taxa de juros que garanta a· taxa reaL A taxa de 
juros, Senador, numa situação Qe estabilidade, não parece 
complicado. Todos têm a percepção do que está recebendo; 
numa economia inflaciOnária com alternativas, às vezes a infla
ção está crescendo, qual é a expectativa da "pessoa que está 
aplicando o dinheiro naquele momento? Ele está trabalhando 
com a inflação do mês que está correndo, ou com a inflação 
que se está anunciando? Qual o índice com que vamos traba
lhar? O problema da incerteza que gera o momento .inflac:io
nário é terrível para se admíniStrã"r- ã taXa de juros; é· uma 
área ~e.nsitiva, e o mercado quando s.ente que a taxa de juros 
não está ajustada acaba Putaricio oulrâ.s lat~inativaS para o 
uso de seu dinheiro, para o ouro ou ou.tros 'merCados esjJecU
IativOs, ·saíndo do financiamento do tftulo de governo. 

QUindo falo que o povo não aCredita no título público 
é pura verdade; é aquele sentimento de que as Contas públicas 
estão no limite, o funcioriário está ganhando o mínimo, o 
investimento social não está sendo realizado. Na realidade, 
o déficit financeiro do setor foi de 0,6% do PIB em termos 
de superávit primário, mas o déficit que contabilizamos para 
o s~tor público é. ~ui to 0aior .. São os ~<!SJ.li~a~s-.~~b_l~c_os_ q~e 
estao quebrados, sao os mvestlmentos soClats que nao estao 
sendo feitos. Existe uma percepção de que multO tem ·que 
ser feito, e a União é muito pobre para arcar com tudo. 

A dimensão política de que falo compreende uma vontade 
administrativa e política para melhorar a receita fisCãl, para 
melhorar a arrecadação tributária, colocar o fiSCal n·a iua, 
melhorar o sistema·de computação da receita. Tem que tia ver 
lfnlã CóricerfaÇão política para levar à sociedade que algo está 
mudando, a União está reequilibrada, sem prejuízo de equilí
brio de Estados e Municípios. A União está reerguida; ela 
tem capacidade de sustentação de. um programa de governo. 

Vou tentar ser objetivo, sobre o que vou fazer como 
presidente do Banco Central. Estive conversando com o pes
soal da área jurídica do Banco Central e com o ~tual predi
dente, que já promoveu circulares, estão fazendo um projeto 
de lei para levar ao Ministro e fazer a proposição. O problema 
do Banco Central é que se poderia tirar o banco da compen
sação, liquidar o banco, ou então punir administrativamente 
os administradores. A punição administrativa leva tempo,· é 
o inquérito administrativo, o administrador depois pode pedir 
recurso ao Conselho. Vou tomar ciência do que os nossos 
cOlegas estão preparando e agilizar essas providências e a 
sua discussão, para ver se o projeto de lei atende -àS nOssas 
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necessidades. Fora disso, é arites e depois da CPI; não tenho 
dúvidas de que os bancos vão estar muüo _rnª_is envolvidos 
quando autorizarem uma nova conta, aSSim como -o Banco 
Central está muito mais envolvido na fiscalização da possibi
lidade de ocorrência de um fato desses, como o das contas 
fantasmas. DepOís-do fato ocorrido, é fácil ter-se a solução, 
mas não havia um clima que levasse a impossibilidade a ocor
rênciã. da conta fantasma. O c:lim.ª m_y.dou após a CPJ, a Re
ceita está fazendo um novo caclastra_rncnto das pessoas físicas, 
em seguida vai fazer o das pessoas jurídicas; os bancos estão 
mudando de atitude, o Banco Central já soltou_ uma nova 
circular, e a fíScalização está_ tratando do assunto com muita 
mais ênfase. __ _ 

À Receita Federa cabe a tarefa de fiscalizar o_lPMF, 
assim como já o IOF. 

O SR. MÁRIO COVAS -A Receita Federal é capaz 
de fazer essa fiscalização sem tomar conhecimento dos recolhh 
mentes individualizados? 

O SR. PAULO CÉSAR XIMENES- Não, ela tem 
que tomar conhecimento desse recolhimento, pela pura conta
bilidade. A Receíta pode usar a fiScalização indireta pelos 
saldos contábeis; mas, em termos de fiscalização, para saber 
se a individualidade está sendo _cobrada de acordo ou não 
com a norma, não bá como pesquisar. 

A margem de manobra da política cambial é, na realida
de, não ser usada no co01-bate à .inflação. E ela foi muito 
usada, não só no Brasil COmõ em muitos- Outros países. O 
Chile, quando fez o seu ajustamento; abriu a econoin'ia, elimi~ 
nando a alíquota de proteção à indústriã.; e jogOu a taxa dé 
câmbio para baixO, levando à recessão. Cõm isso, a indústria 
chilena ficou sem qualquer alternativa de expOrtação: 

A margem de manobra do Banco Central é esta: garantia 
a manutenção da competitividade do exportador na venda 
do seu produto. 

O SR.· MÁRIO COVAS - Procede a informação de 
que bancos foram autoriZados a emitir _CP~? - - -

O SR. PAULO CÉSAR X!MENES- Procede. A con
cessão de CPF é hoje centralizado no-sistema bancário. 

O SR. MÁRIO COVAS - O sistema ban.cário .~ que 
emite o CPF? 

O SRc PAULO CÉSAR XEMENES -Sim. 
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Com a palavra 

o Senador Onofre- QU.inan-. 

O SR. ONOFRE QUINAN - No momento, o maior 
problema da Nação brasileiro é a re-cessão, que tem um gfande 
peso pelo alto custo do dinheiro._ -Todos :;;abemos_ que o ~llt.o 
custo dQ dinheiio é in.ibidor do investimento e da produção. 
Eu, pessoalmente, não acredito que haja êxito -ein qualquer 
política de combate à inflação _se não houver incentivo à pro
dução. 

O moniento é oportuno-pará, iriClusive, atender ao pedido 
do Presidente da República, que tem manifestado o desejo 
de reduzir o custo do dinheiro. O momentO é oportuno para 
negociar com os bancos o prazo da retenção do IPMF, para 
reduzir os custos do dinheiros e, provavelmente para, pelo 
menos, miilimii:ãr a atual recessão que tem causado grandes 
prejuf:ios, ni.uitoS irreparáveis. · 

Quarido o ex-Ministro Gustavo Krause çlirigia o Minis
tério da Fazenda, S. Ex~ lutava muito contra a: sonegação. 
Em várias oportunidades, pude, assim como outros Senadores 

aqui presentes, abordar esse problema com S. Ex•,- que foi 
também Secret~do da Fazenda do seu Estado. 

Indaguei-lhe se, quando da sua gestão como Secretário 
da Fazenda do seu Estado, em quanto havia conseguido au~ 
mentar a arrecadação. Ao que ele me respondeu 6%. 

Então, nessa propalada sonegação de 50%, 100%, quan
do um ex-Ministro da Fazenda do seu Estado só conseguiu 
arrecadar 6%, provavelmente há algo errado. 

Sou empresário há quase meio século, A _sonegação exis
te, tendo aumentado sensivelmente no período da recessão 
e no período do governo passado. Existe uma jUstificativa 
para isso. Em primeiro lugar, com a tecessãó, o empresariado 
paSsou a atender prioritariamente os seus cOmpromissos, co~ 
mo folha de pagamento, fornecedores, aluguéis etc._ Provavel
mente, um dos últimos "itens seja o recolhimento de tributos. 
Certamente sairia muito mais carO pàrà ele tomar dinheiro 
~mprestado aos bancos do que deixar de pagar o tributo. 
Assim- O fez para uma provável negociação. Não acredito que 
ísso possa se_r taxado de sonegação, pois é uma forma do 
empresário sobrev_iver em um quadro altamente recessivo e 
negativo. Creio que seja até patriótico. 

No governo passado, inclusive, era sabido que, ao se 
pagar imposto, estar-se-ia enriquecendo meia dúzia, em vez 
de ser traduzido em benefícios para o povo. Quem não conhe
ce essa triste realidade? 

Felizmente, hoje estamos com pessoas sérias no Governo, 
pessoas bem intencionadas, que têm respeito à causa pública. 

-Acredito que a sonegação seria ainda menor se fosse feita 
mais uma campanha de incentivo e facilitado o recolhiJ11ento, 
visto ser a nossa carga tributária excessivamente grande e 
complicada. São 58 impostos e não é fácil para qualquer em-
presário atender a tantas exigêricias~ · 

A verdade também é que o consumidor, que é quem 
paga o tributo, já exauriu a sua capacidade de pagamento. 
Não conheço, na história do Primeiro Mundo, país que cresceu 
sem fortalecer P.mercado interno. 
___ I_>or últirno1 nas grande~s crises, _está provado cjue o mais 
iiDPortante é a imaginaçãO. E~ra o que eu desejava dizer. -

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Concedo a pala
\I'I'l:f ao Dr. Paulo César Ximenes. 

O SR. PAULO CÉSAR XIMENES- Muito obrigado. 
Quanto ao último item, eu ficaria ·apavófado em imaginar 
que o excesso de imaginação dos nossos economistas produziu 
tantos choques heterodoxos, os quais devemos evitar. Vamos 
usar a imaginação dentro da regra, dentro da solução ortodoxa 
dos nossos problemas. 

Quanto.à taxa de juros, Senado!, de_verá ser reduzida, 
pois é isso que está impedindo a recuperação da economia 
e fazendo persistir a nossa reCessão. Não adianta m.u_darmos 
esse componente se todo o _resto. co,ntinua co~o est~. Para 
que o País volte a crescer, é preciso que o Estado recupere 
o seu superávit e o controle sobre os gastos públicos, fazendo 
cair as taxas de juros. , _____ . ___ _ ___ _ 

No início di minha exposição, abordei esse assuntO. O 
Banco Central eventualmente pratica essa política de taxa 
de juros para evitar que os agentes econômicos tenham uma 
percepção inadequada do controle da economia. Não o faz 
por opção, mas por necessidade. _Isso é ruim para o Governo 
e para o empresário, que pagam mais caro, além de inibir 
o investimento e a atividade econômica. 

Entretanto, a política monetària ainda é um instrumento 
importantíssimo do Governo para manter a inflação sob con-

="""-="""-"-"::.:;;:_:_'"--;"'_'"""'~--~-----------------------------------------------
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trote e tentar desacelerar a inflação. Quando o Tesouro recu
perar a sua capacidade de invcstimeritO e COnsegufr reduzir 
os níveis de déficit, a taxa de juros poderá cair. 

Concordo com V. Ex• quanto à sonegaçâb, pois deverá 
haver um combate corpo-a-corpo. A Receita está se ap3.re
lhando neste sentido, e espero que possamos ter resultados 
bastantes concretos disso pela ação do Ministério. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Concedo a pala-
vra ao nobre Senador Esperidião Amin. ---

0 SR ESPERIDIÃO AMIN -'-Sr. Presidente, Srs. Se
nadores, Dr. Paulo César XimenCS, desejo focalizar -aois as
pectos. O primeiro dclCs- fáJoi objeto de indagação dos Sena
dores Valmir Campelo e-MàríOCovas. Aliás, o Senãdor Mário 
CovaS, juntamente comigO, ria 'a:rgüiÇãO-do -Presidente Gus
tavo Loyola, fizemos uma digressão sobre o assunto e, como 
hoje ele resumiu a sua peigui!tã, tam·b~ffi reSU.ffiir~i a· iriinha. 

Ouvindo a sua reSposfa á-resp"eito da questão das contas 
fantasmas e conhecendo a circular editãda- em janeiro deste 
ano pelo Banco Cenfrãl, eu gostãria de :Ponder"a_r- ao fUturo 
Presidente do Banco- Central que tarlfõ-a cif"claar- quanto a 
atitude assumida pelo Banco são insuficientes, -porqu-e esta 
visão do daqui para frente poderia ser adotada, a meu ver, 
se não tivesse havido um processo e se dess_e processo não 
tivesse havido a renúncia e a casSaçãO de direitos do Presidente 
da República. 

Portanto, um fato que deveria ser emble~ático pa~a o 
País e não o é porque, pelO que sabemos, o único empresário 
até o momento punido por estar vinculado àquele esquema 
foi punido pela justiça americana: Aqui nãO- houve nada, o 
que deixa de ser emblemático. 

A minha sugestão é que o Banco Central cumpra a lei. 
Se tem um canhão, deve usá-16;-se- tem que abrir um inquérito, 
que assim proceda; e se não tiver uma lista para tal, preste 
uma homenagem ao S_enado, utilizando os cinqüenta mil pa
péis em poder da Polícia Federal, que a Subcomissão de Ban
cos, presidida pelo Senador José Paulo Bisol, arrolou, via 
Banco Central, nos bancos detentores das contas e dos cré
ditos. 

Perceb_o, tanto na circular quanto na atitude que V. sx~ 
anuncia, damesma forma que o seu antecessor, o desejo de 
corrigir daqui para frente. E, repito, isso s.ó seria válido se 
o Senado tivsse_dado o exemplo e dito ao Presidente da Repú
blica que o que foi feito de errado está feito e que, daqui 
para frente, não deverá mais ocorrer. 

Há uma história antiga sobre os banqueiros. Trata-se 
da história do cidadão que foi esColher o coração, pois preci~ 
sava trocá-lo, e, entre as opções, escolheu o de um banqueiro 
de 90 anos que havia morrido recentemente, de outra enfermi
dade, por nunca haver sido usado. 

Então, V. S\ que será O xerife dos que não usam o 
coração, gostaria de lhe fazer um apelo e uma ponderação 
política: não daqui para frente, mas daquí p-ara- tfas, pelo 
menos, o Banco Central não pode revogar um emblema polí
tico e social do País, que já está um pouco" cOrroído. 

Hoje, o Supremo Tribunal Federal está sendo questio
nado e não está sendo questionado pela revista Veja, não; 
está sendo questionado pelo povo. Se a culpa é das leis, então 
nós também estamos sendo questionados. __ _ 

Agora, o que estiver por ser feito tem -de ser feitO. É 
esse o apelo que queria lhe fazer. A pergunta é mais simples, 
mas o apelo é mais veemente d_o que o que eu fiz ao seu 
antecessor. 

A segunda pergunta, o senhor deve ter acompanha-dO 
porque Iiouve -vària:s reãÇOeS, a" qui fio Senado, o Senador Oda
cir Soares abordou rapidamente esse aspecto, o Senador Dario 
Pereira tambt:m, acerca da profisSiriilaliZação, da compati
bilização ·entre o currículo e o exercício da função, tanto no 
Banco Central, ·que é 1riéumbência do Senado apreciai~ iJUa-ritO 
nó siStema finàriceiro que há de Ser, pOsfo que há um projeto 
que atualiza- os Projetos n° 197 e 198 do atual Presidente 
da República, de autoria do atual Líder do Governo. Não 
tenho dúvida de que serão aprovados, será aprovado o seu 
projeto estendendo a outras autoridades do sistema fiilanceitO 
federal a aprovação dos seUs nomes pelo Senado. 

Então, houVe uma reação_em nome do quê? Do profissio
nalismo, e v. sx~ é o primeiro no·me que-chega depois dessa 
reação. Por iSso acho que é sintomático _e é em funç-ãO disso 
que eu gostaria de lhe pedir que acreSc-entasse àQuilo que 
já foi dito, principalmente em função da pergunta do nobre 
Senador Dario Pereira, o que há de estudo? Houve um semi
nário sobre o relacionamento com bancos estaduais, e qual 
é a sua posição? -

Não vá dizer tudo; a palavra existe apenas para dissimular 
o pensamento; não precisa dizer tudo, mas digo o que o se11hor 
pode dizer a respeito de relacionamento de um Banco Central 
autónomo com o sistema financeiro estadual que o senhOr 
tanto preza? 

O SR. PRESIDENTE (João Rcicba) -Concedo a pala
vra ao Dr. Paulo César Ximenes. 

O SR. PAULO CÉSAR XIMENES ~Muito obrigado, 
Sr. Presidente. 

Quando enfatizei o futuro, quando falei sobre as contas 
fantasmas, nobre Senad_or, foi pOrque eu estou chegandO 3.go
ra - se eu for confirmado Presidente do Banco Central -
quero dizer, a postura do Banco Central mudou. Não só mu
dou porque a CPI foi um marco neste assunto, com<? o sistem-a 
financeiro vai trabalhar diferente, e o Biuico_ Central vai tratar 
do assunto de maneira mais enfática. 

Quando eu não falei no passado, nobre Senador, é que 
estou considerando que a atual administração do BanCo Cen
tral já fez todo o possível com relação aos casos passados, 
mas não tenha dúvida que chegando ao Banco Central- eu 
vou sentar com o pessoal, vou discutir o que poderia ainda 
ser feito com relação aos casos passados e não tenha dúvida 
que será. 

Quanto ao relacionamento com o banco estadual, nobre 
Senador, eu me referi a isso como um dos principais problemas 
com relaççao à independência do Banco Central. O Banco 
Central não pode coritinuar c-oin-20 colegas emissores, distri
buídos pelôs Estados da Federação, com o poder de emitir 
dinheiro. a~sa é uma atividade que tem- de ser monopólio 
do Banco Central, nós não podemos permitir que esse tipo 
de situação ocorra. _ _ 

Então, por isso que na discussão sobre a possibiiid3.de 
de o Estado intervir politicamente ha administração dessã.s 
instituições tem que ser abolido. O Banco Central faz o que 
pode, mas ao longo do tempo o fator político acaba pesando 
muito mais no sentido_ de que o Banco Central acaba tendo 
que fazer programa de recuperação ou faz interve-nçãO tei::npo
rária, faz uma administraÇãO junto à adnlinistração do-bâiicO 
estadual, mas realmente, nobre Sehador, a solução tem de 
vir da reforma constitucional no sentído de fOrtalecer esse 
banco estadual. A mesma indepedência _que se pensa ter do 
Banco Central c6in relação à Administração Federal. temos 
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qu_e tentar imaginafi.S-So com relação ao banco estadual para 
evltar que o banco estadual seja quebrado por uma adminisM 
tração, recuperado pela outra; que seja um banco estadual 
estável _que possa, de fato, servir a sua comunidade. É sobre 
isso que· eú me te:Ceríá;--vOu colocai- à disposição do Congresso 
as nossas melhores cabeças para trabalhar junto com os senho
res para reformular, quando se for decidir sobre a reformu
laç~o cons~itu~ional, no capítulo de instituições financeiras, 
sugtro pensarmos bastante sobre o banco es_tadual na hora 
da regulamentação. 

Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Concedo a pala-
vra ao nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho. _ 

O.SR- CID SABÓIA DE CARVALHO -Sr. Presidente 
e Srs. Senadores, tenho algumas colocações a fazer ao indicado 
para ocupar o cargo de Presidente do. Banco Centi'al, Dr. 
Paulo César Xímenes, que faz essa exposiçãO tao bi-iihante; 
hoje, em nossa Comissão. 

Prinierram.ente, querO dizer que discordo de algumas co
locações de S. S\ inclusive no que concerne aos juros, porque, 
respondendo ao nobre Senador Onofre Qti_inãá, Senador que 
se preocupa com a carga de juros na economia bra_sileira, 
S. s~ disse que devér,íamOS ·equilibrar a economia e; por conSe-
qüêriciâ, os juros baixariam. __ _ 

Tudo bem. Isso seria um fenômeno naturã.l, mas essa 
afirmativa exclusive o Banco Central de uma funçãq modera
dora, de urna funçãQ_Jipicã.rtfente de contrOle das finanças 
nacionaiS no que tange, logicamente, ao sistema tão mal~regu
lamentado pela legislação atual. 

Ora, se o Banco Central vai apenas captar o fenômeno 
económico, não precisaríamos de Ba_nco _ _central! O Banco 
Central tem de produzir normas e essas normas têm de ir 
ao nascedouro dos _fe_n_ô_m_e_nos, para que o fenômeno econó
mico não apenas seja refletido diretamente do Bap.co Central, 
mas que o Banco Central influa no próprio processo econó
mico, mesmo no sentido mais científico que essa :afirmatiVa 
possa ter. 

V. s~ possui um excelente currículo, possui experiência, 
muito embora não tenha passado pelos bancos particulares 
--isso não o credencia, nem o descredendia, seria apenas 
um fato a mais no seu c-urrículo-; mas o fato é que o currículo 
de V. s~ é por demais ilustrado para a função que vai assumir, 
o seu currículo está mui_to bem adequad_o, muito bem prepa~ 
rado para justificar SUa Indicação. _ _ 

O Banco Central é normativo por excelência. Uma das 
maiores aventuras da minha vida como advogado foi tentar 
acompanhar as normas do Banco Central. E praticamente 
impossível, tantas são_c tão vertiginosamente acontecem.! 

Então, gostaria que V. s~ refletisse se, na colocação do 
nobre Senador Onofre Quirtan----;-n:ão-setia int~ressa'nte ao Ban
co Central a criª-ção de normas capazes de influir nõ ·sistema 
financeirO de tal sorte que 6 fenômeno económico não obd~ 
gasse ao_ perene crescimento da taxa de juros. 

Outra coisa- soQre a qual gostaria de falar é a sonegação. 
A visão da sonegação no Brasil não pode ser apenas técnicã. -
0 Curtíélllo de V. s~ não autoriza uma visão apenãs- téCnica. 
V. s~ é um homem ilustrado, então tem de compreeflder que
a sonegaç-ão é -=--antes de ser um fato fjscal, ~n_tes de _ser 
um problema do Fisco -um problema Cultural e-, também_;_ 
um problema social; destacandoMse o social do cultural para 
melhor compreensão da minba _colocação. Tanta é a pressão 
do .Estado na carga tributária que o empresário, nas suas 

diversas faixas de atuação, se dá à sonegação exatamente 
para poder sobreviver. Foi mais ou menos isso que disse o 
nobre Senador Onofre Qliinan. 

A sonegação vem, ora como uma defesa do_ empresário, 
ora como um vício; mas, muitas vezes. é _cultural, como_cultu~ 
ral foi contrabandear. Havia até uma certa distinção:- Fula~ 
no é contrabandista. - Ah, então é um homem inteligente! 
Esse conceito existia rio Brasil inteiro, inclusive em Santa 
Catarina. (Risos.) 

Por iss.o,, quero dizer que a colocação de V. s~ sobre 
sonegação de impostos e sobre taxas de juros merece uma 
consideração mais profunda, o seu cUrrículo o autori_za. A 
forma pública que v. s~ nos mostra_ ao lermos a sua indicação. 
Tratase de uma formação tipicã.iriente pública. Não surpreen~ 
demos na sua formaçã_o aquela coisa ardilosa. daquela pessoa 
que teve uma caminhad~ ardilosa para se acomodar a determi
nadas situações. V. s~ sempre foi um técnico. sempre foi um 
fiomem ~orn a visão d~ Estado sobre. toda, e!:ita problemática. 

__ Queria tam_bém dizer a V. s~ que o Barico Central se 
adapta à nova realidade brasileira. Alíás, eStou dizendo isso, 
nem era preciso dizer, porque e_stou notando no comportaM 
menta de V. S•, _quando fixa essa barreiia. esse paralelo no 
tempo, quando fala sobre a CPI noto que V. S~ tem põi" 
fndole ou por tendência adaptar o Banco Central à nova reªU
dade brasileira. 

- Agora, pergunto ao nobre indicado: haverá comedimento 
nas normas do Banco Central para que essas normas se'jam 
estri~~~erit~_ técriicas e decentes? O Banco conseguirá, real
mente, obter da rede_ bancária que não se associe à delin
qüência para propiciar· existência._de esquemas que fraudaram 
o dinheiro do povo brasileiro? Aqui, abro um parêntese: todo 
o esquema PÇ se consumou ·atrav~s dos bancos e estamos 
~tudando uma posSibilidade de uiriiCPI para investigar esses 
~_quemas nõS bancos. Como puderam esses esquemas sentar 
raízes exatamente naQUeles bancos'? _ _ 
· P~r fim, gostaria de ouvir V. s~ qual a meta principal 

que o Banco_ Central vai adorar.? O que há de mais telelógico 
no coinportamento de V. s~, ao assumir a presidênCia do 
Banco Central? Qual a meta Primordial? Vamos adequar o 
Banco Central à primeira medida básica essencial para restau
ração da moralidade nacional no setor financeiro brasileiro"? 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Com a palavra 
o Sr. Paulo César Ximenes. 

O SR. PAill.O CF$AR XIMF.Nr,S -Muito obrigado 
Senador. ' 

Pode:danios-falãr muito mais cOisas sobre taxa de_ juros, 
sobre sonegação, sobre tudo isso. Tentei ser breve mas vamos 
conversar mais sobre taxas de juros. ' 

O problema de se tentar limitar as taxas, Senador. é: 
ou se limita a quantidade ou se_ limita o preço de alguma 
coisa. Quer dizer, se formos.li.mitar a taxa de juros do merça-: 
do, temos que assumir que a expanSão monetária vai sex deter
minada por aquela taxa de juros, porque a expansão de moeda 
reage em _função da taxa de juro.s._ Tanto isso é verdade que 
há vários bancos centrais que adotam esse procedimento, Quer 
dizer, é uma técnica de política monetária colcoar como obje
tivo, não a expansão de moeda, mas a taxa de juros. E há 
técnicos de política monetária que trabalham com a taxa de 
juros. 

No Brasil, nós sempre trabalhamos em quantidade de 
moeda, em termos de reduzir a liquidez do sistema económico 
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para evitar que esse excesso de liquidez viesse estimular a 
demanda e, via demanda, pressionar os preços. 

Por isso,-o Banco Central sempre controlou em quantiM 
dade de moeda. E tem que controlar. O objetivo fundamental 
do Banco Central, o básico, a obrigação dele é manter estável 
o valor da nossa moeda. E o valor da moeda e a maneira 
de nós mantermos estável e o poder que o Banco Central 
tem de fazerisso, ele tem duas políticas que afetam _a macroe
conomia, tem a política monetária e a polítiCã-cambial. Esses 
dois instrumentos têm que estar sintonizados para dar o mes
mo tipo de mensagem para o mercado financeiro. 

O Banco Central aiua nesses dois instrumentos para man
ter, basicamente, seja para administrar o nível de reservas 
internaciOnais-, para-manteró valor da moeda. __ 

É por isso que;· quando se fala na reduç<lo de Útxas de 
juros, o Banco Ceritnii gOStãria-também que a taxa de juros 
fosse muito menOr;-rnas, não é lHfia questãb--de- gos~ar, é 
uma questão de realidade. Quer dizer, nós e"stamo:s com um-a 
infla-ç-ãO de 25%: se nós jOga."rritoS-êssa taXa de- jUros ·para 
15%, onde é que ficam os poupadores, que tipo de mensagem 
estamos dando para·a sociedade? o que-a s6Cíe(J3ác vai-fazer
para seu dinheiro? Vai fugir para mercados especulativos? 
Todo mundo vai procurar se defender vai fugir para o con~ 
sumo. 

Por isso, quando o Ministro Eliseu Resende diz que a 
taxa de juros vaí sei real, ela vai ser a menor possível. Mas, 
ela, no momento em que estamos atravessando, tem que ser 
real. E, mesmo esse •:ser_ real" é um fenômeno de difícil 
mensuração, pela quantidade de índices que temos e pela 
percepção que os mercados tém sobre a evolução futura dos 
preços; por isso, procuram Se proteger. _ -

Concordo que a atividade econômiCa- fica prejudicada, 
que o País se mantém em recessão Por causa disso, mas não 
é via redução de taxa de juros que vamos conseguir o controle 
da inflação. Por essa razão, insiSto- no coinbate à sonegação: 
A participação de toda ·a sõdCdade -tem que ser equitativa 
e precisa haver fiscalização. O americano paga imp_oStos,.não 
porque ele é melhor do que o_brasiliro, ou porque é bonzinho, 
mas porque ele sabe que existe uma máquina enorme atrás 
dele a fiscaliZá-lo e, se ele não pagar os_ impostos devidos, 
vai para cadeia. 

Se sobrar dinheiro, em função do aumento da arrecadação 
e do combate à sonegação, poderemos reduzir os impostos. 
Isso será maravilhoso! A Receira tem que estar preParada 
para combater a sonegação e tentar equilibrar a participação 
de todos no setor público. Não é possível um cíd_adãopagar 
impostos e outro, não. A máquina administrativa-otein que 
ser preparada para essas funções e tem que haver o combate 
decidido à sonegação. 

Nobre SenàdÕr, V. Ex~ fala em riormas técniCas e decen
tes. Trabalho no Banco Central há 30 anos e as normas Sempre 
pretenderam ser técnicas e decentes. O Banco- Cellti-al tem 
um corpo técnico estável que não tem nenhuma vinculação 
com o sistema financeiro. Os técnicos do Banco Central em 
seu trabalho demostram toda a competência de suas respec-
tivas formações. - -

Quando cheguei, tive entrevista corit cada um dos direto
res_ E eu estava conversando com o atual Diretor de Fiscali
zação do Banco Central, doutor em CDntabTildã.de e-Auditoria: 
pela USP, e perguntei a ele o que ele achava da fiscalização 
do Banco CentraL Ele me respondeu: -É de primeiro rilun~ 
do. - E ele sabe isso, não só porque viveu a fiscalização 

do Banco Centra!, mas porque fez viagens pelo mUndo para 
conversar e se informar sobre fi::;calização. 

·o Banco Central está fazendo convênios com outros Go
vernos para fiscalizar agências. O Banco Central quer ter 
conhecimento da qualidade financeira, patrimonial, e da saúde 
dos bancos estrangeiros que aqui tém agências, assim como 
exercer o mesmo controle cm relação aos bancos brasileiros 
com agência no exterior. 

Então, esse diretor pôde expor esse típo de conceito por
que era um dado dos sistemas do Banco Central no acampa~ 
nharnento e controle do sistema bancário. O Banco Central 
tem um sistema de controle ótimo, possui técnicos da maior 
qualificação, além de sistemas de infOrmática que dão ao su
pervisor de cada banco informações de primeiro mundo. 

É __ cJaro que existe to_da uma evolução técnica e política 
dentro daquelas áreas de atuação do Banco Central, mas não 
diiía que nessas áreas precisa haver mudanças. Ao contrário, 
é preciso adaptação à evolução natural da técnica e da política 
aplicada a cada um desses setores. 

A delinquência do sistema financeirO, à- qUal V. Ex• se 
referiu, nobr~ Senador, não _é, só_ um problema do sistema 
financeiro, acho que é de toda a sociedade. O processo da 
CPI_, que gerou a mudança de governo, foj dra~ático para 
todas as áreas do País, envergonhou_ todos nós _b_ras_ileiros 
e foi uin divisõr de águaS -entre o comportamento político 
e administrativo de uma sociedade. Acho que o nosso apren
dizado nesse processo foi importante, acho que as relações 
vão mudar, o Banco Cenrtal vai trabalhar para o aperfeiçoa
mento do sistema fiiüinceiro a fim de que ele atenda, efetiva
mente, aos interesses da nossa economia. 

Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Com a palavra 
o nobre Senador Ronan Tito. --

O SR. RONAN TITO- Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
Dr. Paulo César Ximenes: 

Embora recomendado ser breve, espero não ser gros
seiro. 

Creio, Sr. Presidente, que esperamos mais do Presidente 
do Banco Central do que ele pode fazer. Seria bom que se 
definisse ó que pode e o que- não pode fazer o Presidente 
do-Bailco Central. O que pode e o que _deve ser o Presidente 
do Banco Central? O_guardião da moeda, com todas as suas 
implicações. 

Mas devo dizer que, embora o Dr. Gustavo Loyola não 
tenha impressionado bem esta Comissão na questão da dialé
tica, continuo se-ndo seu fã ardoroso~ ele_sabetudo de econo
mia, sabe do seu_ métier e sabe tomar as atitudes na hora 
certa e com coragem. _ 

Nós, aqui- porque sonlOs muito parlapatões- achamos 
que competente é o sujeito parlapatão; não o que tem conheci
mento técnico_, o isento, Q que toma a decisão, mas_ aquele 
que tem a capacidade dialética formada nesse noss_o mundo 
político que justifiCa tudo. 

Ouvi, algumas vezes, o Dr. Paulo Ximenes, em quem 
deposito toda confiança por conhecer seu passado e conhecer 
de perto a sua trilha na condução do Banco Central, mas 
não espero do Dr. Paulo Ximenes mais do que pode o Presi
dCnte do Banco Central fazer; como não esperei do Dr. Fran
cisco Gros, do Dr. Gustavo Loyo_Ia mais .do_que eles pudessem 
fazer. 

-EstamoS- com a Casa toda esburacada, com os telhadás 
arrebentados e, de reprente, olhamos a cumeeira e dizemos: 
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O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Não! As coloca
ções de V. Ex• são muito bem-feitas, mas foi predeterminado 
um tempo para as perguntas e as respostas. E V. ExA já teve 
o mesmo tempo que foi concedido aos outros Senadores. Não 
está havendo preocupação com a imprensa.· -

Queremos que V. Ex~ conclua. 

O SR. RONAN TITO-Dr. Paulo César Ximenes, o 
senhor disse que a questão é de expectativa. Qual é a expec
tativa que devemos ter? 

Sempre que se falou na inflação, nos juros, V. s~ diz: 
"Ê questão de expectativa". E, realmente, é? Qual é a expec
tativa que o mercado tem? Qual é a expectativa que o Senado 
pode ter? Qual é a expectativa que a ComisSão de_ Assuntos
Económicos deve ter? Qual é a expectativa? -insisto. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Concedo a pala-
vra ao Dr. Paulo César Xime-nCS. ·· 

O SR. PAULO CÉSAR XIMENES- Muito obrigado, 
Senador Ronan Tito.-

V. Ex~ fez referência ao Sr. Gustavo Loyola, que é real
mente um dos melhores técnicos do Banco Central, um orgu
lho para seu-s colegas. 

V. Ex~ falou também sobre a descontinuidade adminis
trativa. Eu também creio que ela afeta demais. É evidente 
que afeta! 

O Méxko está desde o início da criSe mantendo a adminis-
tração de seu programa económico e está sairido da crise. _ 

As situações polítícas·_são-absolutamente difererites. Cada 
qual tçm que viver o seu momento histórico e tentar, dentro 
desse momento, encontrar a--solução para os problemas do 
país. 

Qual é a expectativa, Senador? __ 
O inercado vive de expectativas. Obviamente-nâo- temos 

desequilíbrios do tamanho de 25% ao mês. 
Quais são as expectativas? E a expectativa cte que haverá 

um plano. É a expectativa de que haverá um congelamento. 
As empresas, então, reajustam seus preços e dão desconto. 
Se o senhor perguntar o preço da diáriã de um hotel, eles 
lhe dirão um preço, mas o ·senhor só pagará 50% dele, pois 
o dono lhe dará um desconto. Quer dizer, todo_ mundo se 
prepara! 

Isso é expectativa! E a expectativa também afeta a taxa 
de juros. 

Como é que se quebra a expectativa? 
Quebra-se através de um forte político ao Governo; atra

vés de uma reforma fiscal que dê sustentabilidade à ação 
do Governo. 

Ao longo do tempo, Senador, temos visto que a solução 
desses problemas é complexa. 

O ex-Ministro Mário Henrique Sirnonsen costuma dizer 
que "Ninguém faz omelete sem quebrar os ovos". Ao longo 
de todo esse tempo, temos tentado fazer uma omelete sem 
quebrar os ovosl 

Não discutimos os assuntos fundamentais. Outro dia con
versava com um senhor que demonstrava que todo mundo 
sabe que, sem fazermos uma reforma fiscal, o problema vai 
se arrastar continuadamente. Se não recuperarmos a capaci
dade de investimento do Estado, não haverá solução possível. 

Expectativa, Senador, é conseguirmos demonstrar para 
a sociedade que o Estado pode ser Estado novamente. Porque 
hoje o Estado é folha de salário. Para conseguir pagai" um 
pedaço da inflação,-é -dificílimo, pOis não há dinheiro. São 

as instituições públicas cada vez mais pobres, mais enfrãqUe
cidas. 

Referi-me à Receita Federal de 1967,_que não tem-nada 
a ver com a de hoje; ao IPEA de 1967, que não tem nada 
a ver com o IPEA atual. Estamos, ao longo da crise, ao 
não resolver a crise, acabando com as instituições púhlicas 
que tínhamos. 

Por iSso, Senador, é urgente a volta de expectativas favo
ráveis. E acredito que o Executivo e o Legislativo é que têm 
que consertar a situação. Fora disso, ·o Banco Centrai aumenta 
a taxa de juros, porque o mercado de dólares está pressionado, 
as pessoas correm para a Bolsa de Valores, é uma_loucura 
que é necessário adminiStrar [lO dia-a-d_ia. Agora, aqujlo que 
vai __ criar u"m·a expectativa de retorno,_ a longo pra~o. para 
a il6ssa sociedade, é uma -collcertação política. Por isso, inisto 
em dizer que não estou tirando o corpo fora. 

Reporto-me àquilo que V, Ex~ disse. O Banco· Ç_entfal 
do Biásil é um componente dessa engrenagem e tem u~a 
línlitaça6institucional de ação. Ele trabalha em política mone
táii:a ·e política cambial, e a tua na fiscalização do -sistem~ finan
ceiro. E esse o campo de atuação do Banco Central do Brasil. 
Tem que haver uma concertação muito maiS ampla do que 
isso para resolvermos a situação. ' 

-Concordo com V. Ex~: temos que cobrar do Presidente 
e da Diretoria do Banco Central ações nas áreas de atuação 
daqu_ela instituição. Se há con-tas-fantasmas, é culpa-do s"istema 
finance'iro, é culpa do Banco Central. É preciso cobrar ação 
do Banco Central, mas nas suas áreas de atuação: E o Banco 
Central tem que responder a essã. cobrança. 

Mas a longo prazo, Se-nador, para restabelecer a confiança 
dos agentes económicos no mercado financeiro, há que haver 
uma concertação política, apoio político a um plano que de
volva· à União a capacidade de investir. Não só de pagar 
os funcionários adequadamerite, mas de investir na área social. 

Um dos Srs. Senadores falou sobre pobreza, sàtide·, e 
a União está fora dessas áreas há muito tempo, porque não 
tem dinheiro para investir. Essa é a expectativa, Senador. 
Considero uma obrigação de todos nós trabalhar para oferecer 
condições melhores ao País. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Com a palavra 
o Senador Gilberto Miranda. 

O SR. GILBER,TOMIRANDA -Sr. Presidente., Srs. 
Senadores, Dr. Paulo César Ximenes, creio· cjue esta- CaSa
- assim como todo o País - está esperando um pouquinho· 
mais. V. s~ deve ter notado que todos os Sena-dores estão 
preocupados. Há expectativas. Esperamos mais do Banco 
Central. Temos visto, nestes últimos an-os, um Banco Central 
parado, atabalhoado, que não toma decisões mais fortes. 

Na sua exposição, V. Exa fala que o problema do País 
- e todos nós sabemos - passa pela reforma fiscal. Mas 
a reforma fiscal depende do Congresso, depende da mensagem 
d9 Executivo, que virá ao Legislativo e,"então, será discutida. 
E, nesse período de tempo, o que o Banco Central fará'! 

V. s~ também fala muíto em regra·s ortodoxas. Dentro 
das regras ortodoxas a que V. S• se referiu o tempo todo, 
o que o Banco Central pode fazei para acabar com uma série 
de bandalheiras que há, relacionadas aos- bancos estaduais, 
às liquidações extrajudiciais? o que v. s~ pretende fazer com 
os bancos que emitiram ceritenaS; milhares e, por que nãO 
dizer, milhões de CPF frios? E conl. as, contas fantasmas? 
E os diretores e gerentes dessas instituições, desses bancOs 
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que foram responsáveis-pela abertura dessas contas. o Banco 
Central pretende puni-los? E os bancos? Quando fará isso? 

Já se passaram mais de três meses, pn!tícamente, da que
da do Presidente da República, e não vímos o Banco Central 
punir nenhum banco, nenhum diretor, nenhum gerente. Pare
ce que banqueiro não paga nada neste País: não paga contas, 
não vai preso, não se abre inquérito para apurar-as-irregula
ridades porventura praticadas por eles. Com os empresários 
ocorre a mesma coisa. Com os ricos, tambt!m. 

Todo o dinheiro da corrupção que derrubou o Presidente 
da República passou pelos bancos. O Banco Central sabe 
o nome dos bancos, os núme·ros das contas, sabe tudo. Quais 
os banqueiros que foram indiciados, quais os dirctores cujos 
nomes constataram da relação que o Banco Cc.ntr_al mandou 
para a Polícia Federal? Essa é a piimeira pergunta. 

A segunda pergunta é_: V. s~ se compromete. junto ·ao 
Senado Federal, que os detentores de títuJos __ d_o_ Governo 
brasileiro, no mercado interno, terão o seu poder de compra 
preservado, e que serão mantidos prazos de resgate, sem calo
te? O mercado está apavorado com o próximo semestre. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Com a palavra 
o Dr. Paulo Césaf Ximenes. 

O SR,I'AULO CÉSAR XIMENES- Começando pela 
última pergunta, Sr. Senador, é evidente que eu me compro
meto. Acho que não só eu, mas toda a administração que 
vier para o Banco Central, e o Ministro da Fazenda, nos 
comprometemos a honrar, no prazo e nas condições estabele
cidas, os títulos. Quando falo em ortodoxia, refiro-me também 
a isto: a cumprir contrato. PensO que já -chega de posições 
heterodoxas que significam intervir no andamento de contra
tos perfeitos, acabados, em mudar o indexador. É evidente 
que eu me comprometo com isso. Esse é um compromisso 
de Governo. ComO eu estava falando, não há mais campo 
para atitüdes como essa. Ninguém aceita mais. - - -

O SR. GILBERTO MIRANDA- Mas, Dr. Paulo, o 
Ministro da Fazenda, Dr. Eliseu Resende, veio a esta- Casa 
e disse que a última palavra é do Presidente da República, 
porque ele trabalha cm equipe. V. S• vem a esta Casa e diz 
que a última palavra, praticamente, é do Ministro Eliseu, 
porque V. S! trabalha com S. Ex•. e é o __ s_eu mais direto 
colaborador. Nessa cadeira, chegamos a uma decisão final, 
em qualquer política, única e exclusivamente do Presidente 
da República- e afê que está o perigo. 

O SR. PAULO CÉSA.R ... 10J~IEl•rES _ _:sr. Senador, 
quando falei, eu disse que o Banco Central não é indepen
dente, mas o Presidente do Banco Central tem que ser, a 
Diretoria do Banco Central tem que ser. Porque, _senão, é 
impossível! 

Agora, é evidente que o trabalho é em equipe. Eu não 
acho que esse tipo de atitude c de independência tenha que 
ser praticada, porque o trabalho de equipe pressupõe harmo
nia, comunhão de esforços c de entendimento da realidade 
e das soluções. 

V. EXi fala em liquidações, em bancos estaduais, em 
contas-fantasmas. Com relação às contasMfantasmas, Sr. Sena
dor, eu estava conversando com o Senador Esperidião Amin. 
Dizia eu que a CPI foi um marco e que, daqui para a frente_, 
todo mundo vai se ajustar a essa nova realidade, todos nós: 
o sistema político, o sistema financeiro, o Banco CentraL 
Todo mundo, é claro, vai mudar de procedimento. 

Sobre o passado -também tratei disso com o Sr. Senador 
Esperidião Amin -.não me sentei c nem discuti co_m o pessoal 
sobre o que foi feito, mas entendo que a administraÇão do 
Banco Central fez o que ela poderia fazer, dadas as condições. 

Mas volto a_afirmar: vou ver, chegando lá, o que foi 
que houve, c se faltar fazer alguma coisa, vamos fazer, porque, 
ao que sei, foram instaurados processos administrativos contra 
os administradores. E ii1Staura-se o processo, há a argüição, 
a pessoa apresenta a defesa e o Banco Central faz o julga
mento; o cidadão volta, pode recorrer ao Conselho Monetário, 
que vai apreciar a defesa do cidadão. Acho muito difícil, 
após o Banco Central recusar a permanência dos diretores 
de determinado banco, que tiveram participação nas contas
fanta!>mas, na sua direção, que eles voltem ao Conselho Mone
tário pedindo para serem perdoados ou para que se mude 
o entendimento do Banco Central sob_re o assunto. Mas esses 
processos administrativos estão em andamento. Eles, infeliz
mente, têm um prazo maior do que a CPI teve, mas não 
tenho dúvida de que a solução virá e de que V. S"' não ficarão 
decepcionados com o Banco Central. 

Quanto às liquidações, Sr. Senador, elas sempre existirão. 
O banco não pode falir. O Banco Central tem que fazer a 
intervenção, e esses processos são extremamente complicados~ 

O SR. GILBERTO MIRANDA -Dr. Paulo César Xi
rnenes, por que o banco não pode falir? Todo setor pode 
falir. Por que o banqueiro não pode falir? 

O SR. PAULO CÉSAR XIMENES- A falência é o 
procedimento final da intervenção. 

O SR. GILBERTO MIRANDA- Mas deixe falir, não 
faça a intervenção. 

O SR. PAULO CÉSAR XIMENES- Não pode, Sr. 
Senador. 

O SR. GILBERTO MIRANDA- Por que? 

O SR. PAULO CÉSAR XIMENES -É questão de 
credibilidade - é a corrida bancária. Qualquer empresa, 
quando está em situação finance:ira desequilibrada, chama: 
os seus credores e pede uma concordata. O banco não pode 
fazer isso. Já tem que haver a intervenção imediata do _Banco 
Central. E, se houver condições, se os acionistas puderem 
aportar novo capital para resolver o dcsequihbrio patrimonial, 
a instituição é devolvida. Caso_ çontnirjQ, é liquidada. É o 

-responsável por isso é O Banco Central. E isso não ocorre 
só com -os· bancos. O Banco Central está intervindo em cOn
sórcios. 

O SR. GILBERTO MIRANDA- É um absurdo! 

O SR. PAULO CÉSAR XIMENES- Eu concor<lo, 
nobre Senador. Isso, obviamente, não é-üuefa do Bancó Cen
tral. O Banco Central está dirando normas. Mas o consórcio 
é uma invenção nacional; existe no nosso País. Com que ficará 
a administração de consórcio? Está Sob a responsabilidade 
do Banco Central, que faz as normas, fiscaliza· o consórcio 
c, quando é o caso, intervém no consórcio. A liquidação não 
preCisa Ser competência do Banco Central. Pode passar para 
o siste-ma judicíário. Sob o ponto de vista do Banco Cenüal, 
seria ótimo se se retirasse dele essa responsabilidade. Por 
outro iado, sob o ponto" de vista da sociedade, o Banco Ceptr31 
é o órgão melhor preparado para conduzir esses processos. 

Quanto aos bancos estaduais, também, como V. Ex\ 
tenho essa preocupação -é uma das principais preocu-pação 
que tenho. No ano próximo haverá novaseleições; e o passado 
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nos diz que em ano eleitoral o sistema bancário estadual pode 
ser politicamente utilizado. Como sou funcioná_rjo_do _Banco 
Central, Presidente ou não, estarei trabalhando lá. E vou 
fazer o possível para que isso não se repita. Como eu disse, 
já fónim gastos mais de Cr$4 bilhões cm suces$Ívos_ programas 
para tentar recupera-r esses bancos. Agora, há a intervenção 
especial temporária~ No entanto, eles não recuperam mas 
voltam. Ou s"eja, é- conveniente para o Estado ter o banco, 
mas não existe recurso para fornecer-lhe o capital adequado. 
Então, a Situaçâo é insustentável. O banco comercial existe 
e tem que ser viabilizado através do seu acionista controlador. 
É o Estado que tem que decidir, com dinheiro, sobre a não 
intervenção na administração do banco estaduaL 

V. Ex• perguntou, também, nesse período, antes da refor
ma fiscal: " O que o Banco Central pode fazer?" Eu espero 
que muito, nobre Senador. Mas, como eu disse, o Banco 
Central tem duas políticas: a política monetária e a cambial. 
A política monetária c a política cambial têm que ser execu
tadas para administrar, sob controle, a economia, seja inibindo 
demanda, seja evitando que a inflação aumente, seja tentando 
fazer com que a inflação diminua. Os instiúinentos- do Banco 
Cential, Sr. Senador, são instrumentos de ajuste - ajuste 
fino. Eles não são suficientes- p·ara resolver o problema que 
o Brasil tem hoje. 

Como eu falei, aprovando-se a independência do Banco 
Central, estaremos pre~enindo a crise de amanhã mas não 
resolvendo a de hoje. A de hoje exige um ''conserto" mais 
amplo, que passa pelo ajuste fiscal, pela redução do desequi
hbrio do Tesouro e pela ação do Banco Central na~ políticas 
que lhe cabem. O Banco Central vai continuar tentando execu
tar essas políticas. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Não há mais 
Senadores inscritoS para fazer perguntas. 

O SR. RONAN TITO- Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Tem a palavra 
o nobre Senador Ronan Tito para uma questão-de ordem. 

O SR. RONAN TITO - Sr. Presidente, apesar de eu 
ter chegado no início da reunião, não me inscrevi. Esperei 
para falar ao final justamente para deixar que todos falassem 
o quanto quisessem, para agora colocar as interrogações que 
tenho não contra a figura do Dr. Paulo César Ximenes _ _ma_s 
contra as atribuições que tem o Presidente do Banco Ce_ntrai. 

Peço desculpas a V. Ex~ e ao Plenário por ter me -alongado 
tanto. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presídente, peço 
a palavra pela ordem_.__ 

O SR. PRESIQENTE (João Rocha)- Concedo a pala
vra, pela ordem, ao _n_o_bte Senador Edu~rdo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Como o objetivo doesta 
argüição é de, sobretudo, esclarecermos inteiramente dúvidas 
relevantes que os Srs. Senadores pudessem ter, eu sugeriria 
que fosse dada a oportunidade de uma segunda rodada aos 
Senadores que desejarem ter um esclarecimento adicional, 
urna vez que não tiveram essa oportunidade no período de 
suas argüições. 

Se porventura, Sr. Presidente, houver esta oportunidade, 
tenho ainda uma indagação, muito breve, de menos de !liD 
minuto, para pedir esclarecimentos relevantes. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - V. Ex• tem a 
palavra por um minuto. 

O SR. EDUARDO SUPLJCY - Dr. Paulo Ximenes, 
V. s~ mencionou no início de sua apresentação que o superávit 
primário, realizado em 1992, foi de 0,6% do Produto Interno 
Bruto. O superávit primário é o item principal da denominada 
capacidade de pagamento do País segundo a Resolução no 
82. 

Em março de 1992, o Presidente Fernando Collor havia 
encaminhado Mensagem ao Congresso Nacional, consuhs_tan
ciada em Mensagem do Ministro Marcílio Marques Moreira, 
segundo o qual teríamos, em 1992, um superávit, um superávit 
primário de 3% e, em 1994, da ordem de 4% 

Eu havia previsto que não seria possível alcançar esse 
índice; que seria mais adequado prevermos no máximo 1% 
do PIB. Na verdade, V. Sx• hoje mencionou que foi 0,6%. 

Para 1993, o Governo havia estimado 4% do PIB. Mas, 
à luz dos dados, de que em 1992 foi 0,6%; que em janeiro 
e fevereiro a situação esteve bem aquém dos 4% previstos 
para 1993, qual é a estimativa razoável para o superávit primá
rio? Com a criação do IPMF. quer dizer, a possibilidade de 
cObrança do IPMF, o que vamos ter em termos de resultado 
para esse superávit? 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Concedo a pala
vra ao Dr. Paulo Ximenes. 

O SR. PAULO CÉSAR XIMENES~Senador,em 1992, 
realmente o dado previsto pela União foi -esse. Para 1993, 
os trabalhos ainda estão em andamento. Quer dizer, em ter
mos numerários, não posso-afirmar que os parâmetros estão 
bem, que a estimativa está boa e que o número é esse. Não 
tenho esse número. 

Eu diria que, em termáS- de meta, deVerlaiDos tentar Zerar 
a conta de juros, para tentar fazer com que nós não tivéssemos 
déficit operacional, porque a conta de juros hoje representa 
4%, 4,2% do PIB. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Para manter o 
princípio da democracia, concedo a palavra ao Senador Ro
naldo Aragão, também com prazo se possível de um minuto, 
apesar de não ter feito anteriormente nenhuma pergunta. 

O SR. RONALDO ARAGÃO - Não vou -chegar nem. 
a isso, Sr. Presidente. -

Eu tinha desistido de manifestar-me a pedido dos compa
nheiros da Comissão. mas, como houve esse precedente, vou 
fazer uso da palavra. - -

Dr. Paulo César Ximenes, V. s~ vai manter a mesma 
política monetária-e cambial empregada hoje pelo Banco Cen
tral? 

O SR. PRESiDENTE (João Rocha)- Concedo a pala
vra ao Dr. Paulo César Ximenes. 

O SR. PAULO CÉSAR XIMENES- Obrigado, Sena
dor. 

Confesso que essa resposta dependerá ainda de reuniões 
técnicas de trabalho que - se for confirmado __ no cargo .....;.. 
terei com o Ministro Eliseu Resende. Agora, posso lhe assegu
rar que as pessoas a cargo do Banco Central até hoje são 
da melhor qualidade: que, do ponto de vista técnico. são 
extremamente competentes, tanto Gustavo quanto, no caso 
da política monetária, João Heraldo. E. por melhor que se 
faça, não vai fugir muito disso. A ansiedade é muito grande 

-T 
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para que o Banco Central reduza juros, mas as limitações 
que o Banco Central lem nesse sentido são muito graves. 
Se o Banco Central rc_duz_ir_jiiros, depois ck vai ser cobrado 
por um eventual descontrole do processo inflacionário. Quer 
dizer, é ruim, é antiPàtico, porque, como falei, a taxa de 
juros inibe o investimento e o crescimentO da ecoiloinlã, mas 
o Banco Central, eventualmente, não tem outra alternativa 
além dessa de usar uma politica monetária ativa. 

Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Não há mais 
;enadores inscritos- para- as perguntas. 

A Presidêncía agradece a presença do Dr. PãUlõ_- Cesar 
Ximenes e suspende a reunião por um prazo de dois minutos, 
até que S. s~ se retire. para que procedamos a votação, em 
escrutínio secreto, da sua aprovação ou não pela Comissão 
de Assuntos Econôm-k-os. 

A PrcsidCncia faz um apelo a todos _o_s_ _ _Senadores que 
se encontram nos gabinetes no sentido de que compareçam, 
neste momento, à Comissão. - -

(A reunião passa a ser secreta.) 

· O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -· A Presidência 
vai proceder à apuração. 

-são 20 votos a favor da aprovação do Dr. Paulo César 
Ximenes; e 1 voto contrário. 

A Presidência solicita aos Senadores Elcio Alvares e Es
peridião Amin, acompanhados dos Senadores Pedro Simon 
e Raimundo Lira, que levem ao_conhecimento do Dr. Paulo 
César Ximenes a sua a:Qrºvàção pela Corp_tssão de Assuntos 
Económicos. para assumir a Presidência do Banco Central 
do BrasiL 

Muito obrigado. 
A reunião está encerrada. 

(Lel•anra-se a reunião às 13 horas e 40 milwtos.) 
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-Mensagem n"' 134/93, do Senhor Presidente daRe
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Carlos Eduardo Tavares de Andrade para exercer o cargo 
de Diretor de AdministraÇão do Banco Central do Brasil. 

-Mensagem n" 135/93, do Senhor Presidente daRe
pública, submetendo ao Senado Federal a escolha do Dr. 
Sérgio de Iudícibus, para exercer o cargo de Diretor de 
Físcalização do Banco CeÍltral do Brasil. 

-Mensagem n9 136/93, do Senhor Presidente daRe
pública, submetendo ao Senado Federal a escolha do Dr. 
José Roberto Novaes de Almeida, para exercer o cargo 
de Diretor de Assuntos Internacionais do Banco Central 
do BrasiL 

-Mensagem n" 137/93, do Senhor Presidénte· daRe~ 
pública, submetendo ao Senado Federal a escolha do Dr. 
Cláudio Ness Mauch, para exercer o cargo de Diretor de 
Normas e_ Organização _do Sistema Financeiro do Banco 
Central do Brasil. 

-Mensagem n9 138/93;dO Senhor Presidente daRe
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Francisco Amadeu Pires Felix, par~ exe~cer o __ cargo- de 
Diretbr da Política Monetária do Banco Central do Brasil. 
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do de 27 de março a de 10 de abril do corrente ·ano. 

- N9 290/9-3, de autoria do Senador j o ao Rocha, solici~ 
tando licença para aüsentãi~se dos trabalhos da Casa, no 
período de 2 a 10-de abril do corrente ano. Aprovado. 

N9 291/93, de autoria da Senadora Júnia Marise, solici
tanç}Q_ que sejam considerados como licença autorizada, 
os dias 5_ e 8-de março de 1993. Aprovado. 

1.2.3- Discurso do Expediente 

SENADOR HENRIQUE ALMEIDA- Quadro de 
i:niS:éria e desemprego no País. 

1.2.4- Comunicação 
-Do Senador_ Henrique Almeida, que se ausentará 

do País. 
1.2.5- Comunicação da Presidência 
- Aprovação, pela Comissão Diretor_a, em reunião 

do dia 25__de __ _março último, dos RequerimentoS no;&: 252, 
253, 255e 257, de 1993. 

1.2.6- Fala da Presidência 
Fiiialidade da presente sessão destinada à eleiçãO do 

Presidente e do Vice-Presidente do Instituto de Previdência 
dos Congressistas. 

1.2.7 - Eleição do Presidente e Vice-Presidente do 
lnstituiO -de- Previdência dos CongresSistas. 

1.2.8 - Proclamação do Senador Wilson Martins para 
Presidente e do Deputado , Manoel Castro para Vice-Pre-
sideni~. - -

1.2.9 - Apreciação de matéria _ 
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Ata da ·4,4a Sessão, em 31 de março de 1993 

3~ Sessão.Legislativa Ordinária, da 49~ Legislatura 
''' i' -

~EXTRAORDINÁRIA-
• 'I ' 1 J - - ' ' 

Presidéncia dos Srs.· Chagas:l~odrigues, Nabor Júnior e Ganbaidi Alves Filho 

.'.'· .·. 
ÀS 11 HORAS,.ACHAM..sii:.t:R.ESEN1ES os SRS. 

SENADORES: . 
Affonso O!margo - Albano Franco - Alftedo Campos 

- Almir Gabriel - Alufzío Bezerra - Álvaro Pache09 - Bello 
Parga - Beni Veras ,., Carlos De'O!rli - Carloo Patrocfnio -
César Dias - Chagas Rodrigues - Cid Saboia de Carvalho -
Darcy Ribeira - Dari? Pereira - Dirceu Carneira - Divalda 
Suruagy - Elcia A!Yares - Epitácia· ·Cafeteira - Esperidil!o 
Amin - Eva Blay - .FJ>Iviano Melo ,., Francisco Rollemberg -
Garibaldi Alves Filho· r Gerson OlJill!lf!- Gilberto Miranda
Guilherme Palmeira· - Henrique Alm~ida - Humberto Luce~ 
na - Hydekel Freitas - Iram Saraivl\ ,.. Irapuan Costa Júnior 
- Jarbas Passarinho- João Ollmon- João França- Joi!o Ro
cha- Jonas Pinheiro- Josaphat Marinho- José. Fogaça- Jo
Sé Paulo Biso!- José. Richa- Júlio Cllinpos- Júnia Marise
iutáliy Magalhães - Juvêncio Dias ..: Lavoisier Maia - Levy 
Dias - Louremberg Nunes Rocha - J..ourival Bap(ista - Lucf. 
d(o Portella - Luiz Alberto - Magno Bacelar - Mansueto de 
Lavor - Marco Madet - Mário Covas ~ Marluce Pinto - Mau
ro Benevides - Me ira Filho - Moisês' Abrão - Nabor Júnior -
Nelson Wedekin - Ney Maranhão - Ney Suassuna - Odacir 
Soares - Onofre Quinan - Pedro Simon - Pedro Teixeira -
Rachid Saldanha Derzi - Ronaldo Aragao - Ronan Tito - Te
otonio Vilela Filho- Valmir Campelo- Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- A lista depre· 
sença acusa o comp~rccimento de 73 Srs.· Senadores. 

Havendo nl]mer6 regimental, declaro aberta a sessáo. 
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 1'' Secretário-procederá à leitura do Expediente. 

É lido o segUinte: 

EXPEDIENTE 

PARECERES 
PARECER N'68, DE 1993 

Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a 
Mensagem n~ 134, de 1993, do Senhor Presidente da 
República, submetendo ao Senado Federal a escolha 
do Doutor Carlos Eduardo Tavares de Andrade, para 
exercer o cargo de Diretor de Administração do Banco 
Central do Brasil. 

A Comissão de Assuntos Econõmicos, em votação secreta 
realizada em 30 de março de 1993, apreciando o relatório 
apresentado pelo Sr. Senador Elcio Álva~<:;_s, sobre a Mensa
gem n' 134. de 1993, do Senhor Presidente da República. 
opina pela aprovação da escolha do Senhor Carlos Eduardo_ 
Tavares de Andrade. para exercer o cargo de Diretor de Admi
nistração do Banco Central_do B_rasil, por vinte votos favorá-
veiS- e dois contrários, _ -

Saia das Comissões, 30cde março de 1993.- João Rocha. 
Presidente - Garibaldi Alves Filho - R.Oõah:Ío Aragão -
Moisés Abrão - João Cahnon - Odacir Soares - Marluce 
Pinto - Jonas Pinheiro - Esperidião Amin - Magno Bacelar 
- Albano Franco - Beni V eras - Ruy Bacelar - Carlos 
Patrocíitio- José Fogaça-- Elcio Álvares, Relator- Gilberto 
Miranda - Saldanha Derzi - Pedro Simon - Eduardo Supli
cy - Mário Covas - Henrique Almeida. 
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RELATÓRIO 

Relator: Senador Elcio Àlvares 
Nos termos do artigo 84, inciso XIV, combinado com 

o artigo 52, inciso III, letra ''d", da Constituição federal, 
o Excelentíssimo Senhor PreSidente da República submete 
à aprovação do Senado Federal o nome do Dr. Carlos Eduardo 
Tavares de Andrade, para exercer o cargo de Di_retor de Admi-
nistração do Banco Centfál do Brasil. - -

Os referidos disposhivos constitucionaiS conferem ao Se
nado Federal competência privativa para, após argüição públi
ca, aprovar ou rejeitar, por voto secreto, a indicação do Dire
tor Presidente e dos demais DiretoreS do Banco Central do 
Brasil, feita pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú
blica. 

O curriculum vitae. anexado à Mensagem Presidencial 
evidencia que o Dr. Carlos Eduardó Tavares de Andrade 
possui formação acadêmica e experiência profiSsio'nar neces- -
sária para ocupar o carg<> para d quãl é indicado. 

Bacharel em Adminístrãção de Empresas do Centro de 
Ensino Unificado de Brasília- CEUB; o Dr. Carlos Eduardo 
Tavares de Andrade complementou sua formação acadêmica 
com diversos cursos de extensão ligados à administração, tanto 
no Brasil como no exterior. 

Sua experiência profiSsionai Pode ser atestada Pelos car
gos exercidos no Banco Central do Brasil desde 1966 quando 
foi requisitado ao B3nc0 do Brasil, sendo em 1977 o primeiro 
colocado no curso de níVel superior, galgando todos os _postos 
da hierarquia, tendo em 1988 assumidO o nível máximo da 
carreira. · 

Essas atividades, descritas em seu curriculum vitae, reve
lam a adequada qualifiCaÇão profiSsiônal e acãCiêmicã do índi
cado para exercer o cargo de Diretor de Admi~istração do 
Banco Central do Brasil. 

Em face do exposto, submeto a indicação do Dr. Carlos 
Eduardo Tavares de Andrade à apreciação da douta CoriliSsáo 
de Assuntos Económicos. 

Sala das Comissôes, 30 de março de,1993. - Senador 
João Rocha, Presidente -Senador Elcio Alvares, Relator. 

PARECER N• 69, DE 1993 

Da Comissão de Assuntos Económicos, sobre a 
Mensagem n~' 135, de 1993, do Senhor Presidente da 
República, submetendo ao Senado Federal a escolha 
do Doutor Sérgio de ludfcibus, para exercer o cargo 
de Diretor de Fiscalização do Banco Central do Brasil. 

A Comissão de Assuntos EConôrriicos, e·m votação secreta 
realizada em 30 de março de 1993, -aPreciando o relatório 
apresentado pelo Sr. Senador Beni V eras S()bre_ ~Mensagem 
n• 135, de 1993, do Senhor Presidente da República, opina 
pela aprovação da escolha do Senhor Sérgio de Iudícibus, 
para exercer o cargo de Diretor de Fis~lizaçijo do Banco 
Central do Brasil, por vinte votos favoráveis e dois contrários. 

Sala das Comissões, 30 de março de 1993. -Joiio Rocha, 
Presidente - Beni V eras, Relator -Moisés Abrão- Joáo 
Calmou - Odaclr Soares - Albano Franco - Jonas Pinheiro 
- Marluce Pinto - Magno Bacelar - Ruy Bacelar - José 
Fogaça - Elclo Álvares - Gilberto Miranda - Ronaldo Ara
gão - Saldanha Derzi - Pedro Simon - Eduardo Suplicy 
- Carlos Patrocínio - Esperidião Antin - Mário Covas -
Henrlque Almeida - Garibaldi Alves Filho. 

RELATÓRIO 

Relator: Senador Beni V eras 
Nos terni.os_dos artigos 84.- inciso XIV, e 52, inciso III. 

alínea d, d~ .Constituição· federal, o Senhor Presidente da 
República submete à aprovação do Senãdo Federal, mediante 
Mensagem n~' 135, de 1993, o nome do Sr. Sérgio de Iudícibus 
para_ exercer o cargo de Diretor de Fiscalização do B.ã.nco 
Central do Brasil. 

Conforine os "diSpositivos constitucionais citadOs. é com
pêtênda privativa do Senado a aprovação, por voto secreto, 
após argüiÇão pública, da escolha do Presidente e dos O ire
tores do Banco Central do Brasil. 

O curricu1um vitàe .que acompanha a Mensagem Presi
dencial demonstra que o St:nhor Sérgio de Iudícibus possui 
experiência-profissional e qualificação acadêmica adequadas 
ao exercício do carga para o qual é indicado. 

O Senhor SérgiO de Iudícibus é Bacharel em Ciêridas 
Contábeis e Autuariais pela Universidade de São Paulo, Uni
versidade que concedeu-lhe, também, posteriormente, o título 
de Doutor em Contabilidade. 

No que toca à sua eXperiência profissional, ocupa posição 
de relevo a atividade acadêmica. Docente da USP, alcançou, 
em 1976, por concurso, a condição de Professor Titular- Lecio
nou, ainda, geralmente_ por curtos períodos de tempo~--em: 
outras universidades americanas e européias. 

Fora c!_a academia, o Senhor Sérgio de ludícibus preStou 
assessoramente a empresas privadas _de grande porte e ao 
Governo do Estado de São Paulo,_ no período 72/73, no acom
Panhamento das Sociedades de Economia Mista de proprie
dade do Estado. 

Esta tragetória profissional. expressa em_ seu currfcuiÕ, 
mostra com clareza a qualificação profissioilal, técriica e àcad-ê
mica do indicado, deixando esta Comissão em condições de 
deliberar sobre a indicação do Senhor _Sérgio de Iudícibus 
para exercer o cargo de Diretor de Fis~lização do Banco 
Central do Brasil. · 

Sala das Comissões, 30 de março de 1993. - Senador 
·João Rocha, Presidente- Senador Beni V eras, Relator. 

PARECER N• 70, DE 1993 

i>a.·comissão de Assuntos Económicos, sobre a Mensagem 
n~ 136, de 1993, do Senhor Presidente da República, subme-
tendo ao Senado Federal a escolha do Doutor José Roberto 
Novaes de Almeida, para exercer o cargo de Diretor de Assuntos 
Internacionais do Banco Central do Brasil. 

A Comissão de Assuntos Económico~_, em votação secreta 
realizada .em 30 de março de 1993, apreciando o relatório 
apresentado pelo Sr. Senador Henrique Almeida, so?re a 
Mensagem n"' 136, de 1993, do Senhor PreSidente da Repú
blica, opina pela aprovação da es~olha do_ Senhor José Roberto 
Novaes de Almeida, para exercer o cargo de Diretor de Assun
tOS:_Int~rnacionais_do Banco Central do Brasil, por vinte Votos 
favOrávéis e dois contrários. 

S"ala das Comissões, 30 de março de 1993.- João Rocha, 
Presidente - Henrique Almeida, Relator - Moisés Abrão 
- João Calmou - Odacir Soares - Albano Franco - Jonas 
Pinheiro - Marluce Pinto - Magno Bacelar - Ruy Bacelar 
- José Fogaça - Beni V eras - Elcio Alvares - Gilberto 
Miranda- Ronoldo Aragão- Saldanha Derzi- Pedro Simon 
- Eduardo Suplicy - Carlos Patrocínio - Esperldlão Amin 
- Mário Covas - Garlbaldl Alves FUho 
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RELATÓRIO 
Relator: Senador Elcio Alvares 

Nos termos elo_ art. 8::1-, inciso XIV~_ ç.ombinadQ_ com o 
art. 52, 'inciso m, letra d, da Constituição Federal, o Excelen~ 
tíssim·o-senbór-President.e da República submete à aprovaçãO 
do Senado Federal o nome do Dr. José Roberto Novaes de 
Almeida, para exercer o cargo de DiretOr de As_su__otos I_nterna
cionais do Banco Central do Brasil. 

Os referidos. dispositivos cónstituciónais Conferem_ ao Se
nado Federal competência priVãtiVa para, apóS argüiÇão públi,
ca, aprovar ou rejeitar, por voto_secreto, a indicação do Dire
tor Presidente_e dos demais Diretores do Banco Central do 
Brasil, feita pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
blica. -- ~- -- -- o--- -

O curriculnm vitae anexado à Mensagem Presidencial 
evidencia que o Dr. José Robexto_Novaes de Almeida possui 
formação acadêmica e experiência profissional necessárias pa
ra ocupar o cargo para o qual é indicado. 

Bacharel em Ciências EconõmiCa-s pela Faculdade de 
Ciências Económicas da Universidade do Estado da Guana
bara- RJ, o Dr. José Roberto Novaes de Almeida possui 
os títulos de Master of arts em "Development Econornics 
(Williams College, EUA -1968), PhD (1992) e PhM (1985) 
em economia (GCõrge Washington Universit:Y- EUA), além 
de ter freqü'éntado outros cursos ligados à economia, tanto 
no Brasil como no exterior. 

A sua experiência profis-sional na área internaC;i0!1al é 
atestada pelos cargos que ocupou no Bartco do_Brasil S/A, 
no Banco Central do Brasil e· no Fundo M6rietário Interna
cional - F~U. ParticipOu de diversas rni_sSÕeS br.a:Sileira.$ c}_s 
reuniões anuais do FMI- BIRD (1979 a 1990), foi professor 
de Finanças Internacionais (CENOEC-SE-PLAN), Pr.9fessor 
de Economia da Unll, no ICATIUPF e no Instituto Rio 
Branco, além de ter proferido uma Séri"e de Palestiâs- sõófe 
questões monetárias ~ internacionais, .~m â.ifCr~nte~-_-órgãos 
e seminários i"calizcidos no Brasil. 

Essas atividad_es, rela_cionadas com seu curriculnm__vitae, 
revelam a adequada_qualificação profissional e acadêmica do 
indicado para exercer o cargo de D1reto-r de Assuntos Interna
cionais do Banro Central do Brasil. 

Em face do exposto, submeto a indicação do Dr. José 
Roberto Novaes de Almeid{l."_à deliberação_cl~- Çomissão d~ 
Assuntos Econômic_9.i,____ - --~ -__ · _- -· ---~-- __::.- - __ -_____ o 

Sala das Comissões, 30 de março de 1993. - Senador 
João Rocha, Presidente - Seilador He'nrique Almeida, Re
lator, 

PARECER N• 71, DE 1993 

Da Comissão de Assuntos Económicos, sobre a Mensagem 
n~ 137, de 1993, do Senhor Presidente da Q.epública, subme
tendo ao Senado Federal a escolha do Doutor Cláudio Ness 
Maucb, para exercer o cargo de Diretor de Normãs e Organi
zação do Sist&ma :t:inanceiro do Banco Centr~ do B_rasH. 

A CoriiiSS3o de Assuntos EconómiCoS,_ eril vOtàção ~ecreta 
realizada· em 30 de março de 1993, apreciando o relatório 
apresentado pelo Sr. Senador Henrique Almeida, sobr_e ~ 
Mensagem n9 137, de 1993, do Senhor Presidente da Repú
blica, opina pela aprovação da escolha do Senhor Cláudio 
Ness Mauch, para exercer o cargo de Diretor -de- Normas 

"""--~--.-... -~~_,..____,_,.~-__:,~ -

-----

e Organização do Sistema Financeiro do Banco Central do 
Brasil, por vinte votos favoráVeis e dois contrári(_)s. 

Sala das Comissões, 30 de matÇõ de 1993.- João Roc;ha, 
Presidente - Henrique Almeida, Relator - Moisés Abrão 
- João Calmon - Odacir Soares- Albano Franco - Jonas 
Pinheiro - Marluce- Pinto - 1\l[agno Bacelar - Beni V eras 
......... Roy Bacelar: :- jo_~~ Foga_ça - Elcio Alvares - -(}ilberto 
Miranda- Ronaldo Aragão- Said3nha Derzf- Pedro Simon 
- Eduardo Suplicy - CarloS Patrocínio - E-speridião Arii.in 
.........- Mário Covas -- Garibaldi Alves Filho. 

RELATÓRIO 

Relator: Senador Henrique Almeida 

Nos termos do- art. 84, incisá XIV, combinado com o 
art. 52, inciso ID, letra d, da Constituição Federal, o Excelen
tíssimo Senhor Presidente da RepúbliCa submete à aprô.Vação · 
do Senado Federal o nome do Sr. Cláudio Ness Mauch, para 
eXe-rcer cYtargo de Diretor de Normas e Organização do Siste
ma Financeiro do Barico Central do Brasil. 

Os referidos dispositivos constitucionais conferem com
petência privativa aO Senado_ Federal para, após argüição pú
blica, aprovar, por voto secreto, a escolha do Presidente c 
dos Diretores do Banco Central do Brasil. . 

O curriculum vitae anexado à Mensagem Presidencia-l 
evidencia que o Sr. Cláudio Ness Mauch possui formação 
técnica, acadêmica e experiência profissional compatíveis e 
-adequadas ao cargo para o qual é indicado. 

O Senhor Cláudio Ness Mauch é bacharel em ciênciàs 
contábcis, poSsUindo vários curSOs de especialização nas áreas 
de auditoria, fiscalização e de avaliação de projetas. 

Atualmente, vem exercendoJ~!evante fu_nção como Dir~
tor do Banco.Meridional S.A., fnstituiçãO bancária··óficial._ 

No BanCo Central do Brasil, exerceu (unções da mais 
alta relevância e que evidenciam sua qualificação para o de
sempenho do elevado cargo para o qual é indicado: auditor 
em instituição financeira; supervisor--de fiscalização e inter
ventor do Barico Habitasul S.A. 

No próprio sistema meridional, exerceu caigos de Diretor 
nas áreas de crédito, firianciarnerito e investimento; arrenda
mento mercantil; corretagem de valores mobiliários e cãmbio, 
e de seguros. 

Essas funções _e_ cargos, evidenciados em se_u currículo, 
que se encontra â disposiçãO dos eininentes integrantes desta 
Comissão, revelam o nível de qualificação profisSional e técni
Ca do .índicado, ficando, assim, essa Comissão em Condições 
de deliberar sobre a indicaÇáo: do Sr. Cláudio Ness Mauch 
para exercer o cargo de --n-íretor··de- NOrmaS e -Fiscalização 
do Sistema Finariceiro do Banco Central do Brasil. 

Sala das Comissões, 30 de rnarço: de 1993. -_ Seriador 
João Rocha, Presidente - Senador Henrique Almeida, Re
lator. 

PARECER N• 72, DE 1993 

Da Comissão de Assuntos Económicos, sobre a Mensagem 
n~ 138, de 1993, do Senhor Presidente da RepúbliCa, subme
tendo ao Senado Federal a escolha do Doutor Francisco Ama
deu Pires Felix, para exercei' O CS.rgõ de Diretor de Política 
Monetária do Banco Cent_r_al_A_Q_Brasil. __ 

A Comissão de Assuntos Económicos, em votação secreta 
realizada em 30 de março de 1993, aprecíando d relatório 
apresentado pelo Sr. S_eQ.ador·Carlos Patrocínio, sobre a Men
sagem n"' 138, -de 1993, do Senhor ~residente da República, 
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opi-na pela aprovação da escolha do Senhor Francisco Ãriladeu 
Pires Felix, pa{a eXercer o cargo de Diretor de Política Mone
tária do Banco Central do Brasil, por vinte votos favoráveis 
e dois contrárioS. - - -

Sala das Comissões. 30 de março de 1993. -João Ro-cha, 
Presidente- Carlos Patrocínio, Relator- Gilberto Miranda 
- João Calinon- OdD.Cir Soares- Albano Franco- Marluce 
Pinto- Jonas Pinheiro - Magno Bacelar - Beni V eras -
Ruy Bacelar -- José Fogaç* ~-Moisés Abrão - Ga-i'ibaldl 
Alves _(<'ilho - Elcio Alvares - Ronaldo Aragão - Saldanha 
Derzi- Pedro Simon- Eduardo Suplicy- Esperidiã.o-Amin 
- Mário CQvas- Henrique Almeida. 

RELATÓRIO 

Relator: Senador CarloS Patrocínio 

1. O Sr. Presidente da República submete à apreciação 
do Senado Federal, conforme determina o art. 84, inciso XIV, 
da Constituição Federal, o nome do Sr~ Francisco Amadeu_ 
Pires Felix para exercer o cargo de Diretor de Política Mone~ 
tária do Banco Central do BrasiL 

2. A ConstitUição Federal, em seu art. 52, III, d, estabe~ 
lece competência privativa do Senado Fedcralsobr.e_a matéria. 
COm efeifo, o Chefe do Poder Executivo someille poderá 
nomear os indicados para os cargos de Presidente e Diretores 
do Banco Cential do Bra_sil mediante aprovação prévia desta 
Casa. A deliberação será por votação secreta, após argüição 
pública. 

3. Do" cui-riculum vitae anexado à Mensagem Preside o· 
cial cabe destacar que o Sr. Francisco Amadeu Pires Felix 
é economista, graduado pela Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro, em 1975, com Mestrado e Doutora-do erçt Eçono~ 
mia pela Fundação Getúlio Vargas (1978180). 

4. Trata-se de um funcionário do quadro do próprio 
Banco Central, onde ingressou através de_ concurso público 
realizado em 1976. Na instituição. desenvolveu várias_ativida· 
des relevantes, das quais destacamos as relativas ao Assessora
mente e à Chefia do Departamento de Operações com Títulos 
e Valores Mobiliários, assim cC>mo aoS cargos de-Uíretor da 
Dívida Pública e Mercado Aberto e da Arca de Mercado 
de Capitais. Fói também Delegado Regional do Banco Céhttal 
no Rio de Janeiro no 19 semestre de 1991 e desde entãO tem 
exercido a função de Consultor Especial do DEMAB. 

Na iniciatiVa privada, foi Dirêtor~Adjunto da Corretora 
Patente SI A, no periodo 1987/88. 

5.- -Os dados curriculares evidenciam a elevada compe
tência técnica e experiência profissional do indicado. 

·6. As informações ora relatadas e a argUição pública 
fornecerão, a nosso ver, os elementos básicos para esta Comis
são deliberar sobre a indicação do Sr. Francisco Amad_eu Pires 
Felix para exercer o cargo de Diretor de Política Monetária 
do Banco_Central do Brasil. 

Sala das Comissões, 3.0" de março de 1993 . ..,.- Senador 
João Rocha, Presidente --Senador Carlos Patrocínio Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior).- 0 Expediente 
lido vai à publicação. --- -- --~ ~ --_:--- - -

Sobre a mesa, requerimento que Será lido pelo_ Sr._ 19 

Secretário. -
É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 289, DE 1993 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 40 dO Regimento Interno, solicito 

autorização dessa Casa para ausentar-.rrte do País, nõ período 
de 27 de março a 10 de .abril do corrente ano, para participar 
do "ler Encuentro Interparlamentario-Enipresarial de los Paí
ses dei Cono Sur da América", em Arica, Chile, conforme 
convite encaminhado ã essa PreSíclêilCía: · - - -

-Sala das Sessões. 25 de março de 1993. -Senador Mareio 
Lacerda. 

Valparaisó; 22 de marzo de 1993. 

Excelentísimo Sefior: 
Por media de la presente vêngo en informar a V.E. que 

l~ H. Cárp.ara de .piputados de Chile na cursado invitacióil 
oficial a1 H. Senador doo Mareio Lacerda, con el objeto de 
que participe en el "ler Encuentro lnterparlamentario·Em
presarial de los Países dei Cono Surde América", que se 
desarrollará _en la ciudad de Arica el 31 de marzo, 1~ y 2 
de abril próxiino. - - --

Dada la irnportancia que tiene eSte evento para el proceso 
de integración de latinoamérica, es que estimamos de sumo 
interés la participación de Brasil, en especial dei H. Senador 
don Mareio Lacerda. 

Saluda muy atentarn~nte a V.E. 
Luis Leblanc Valenzuela, Presidente de la Comisión. 
Sergio Malagamba Stiglich, Secretário de la Comisi6n. 
AI Seii.or Presidente dei Senado de Brasil Don Humberto 

Lucena 
Ao Gabinete, para as passagens; 
Â SSAFIN~ jiarR as -quatrO-diárias. 

~-Brª'snia, 24-3~93._- Entra a.ss.inatura . 
".4 Cbi-rlissão de Rl!iações Exteriores e Defesa Na-

áotial," -

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- De acordo com 
o·-art. 40, § 4°, dó- Regimento InternO, esse requeriniento 
será remetido á Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, devendo ser submetido à deliberação do Plenária, 
após a Ordem do Dia, em virtude do _que se acha prevista 
no·art. 40, § 3"', da Lei Interna. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. J9 
Sectetário: - -- - - · 

É_l~do e aprovado o seguinte. 

REQUERIMENTO N• 290, DE 1993 

- Excelentíssimo senhor Senador Humberto Lucena 
Digníssimo Presidente do Senado Federal 
Nos termos do artigo_ 4;3~ inciso II do Regimento Interno 

_do __ senado Federal. requeiro licença para ausentar-me_dos 
trabalhos_ da Casa. no período de 2 a 10 de abril do corrente 
ano. 

Sala das Sessões, 3l.de março de 1993. -Senador João 
Rocha. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Aproyado ore
querimento, fica conced_iç)a a licença solicitada,,nos termos 
dO ãrt. 43, iriCiSO n,--âo Regimento Interno. 

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

É lido e 3provado o seguinte.-
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REQUERIMENTO N• 291, DE 1993 
Senhor Presidente, 
Requeiro, -noS terníos do artigo -43, II, do Regimento 

Interno do Senado Federal, sejam corisiderados como de Li
cença Autorizada, os dias 5 e 8 de março de 1993. 

Sala das Sessões, 31 de março de 1993.- ·Senadora Júnia 
Marise. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Aprovado o re
querimento, fica concedida a liceriÇà- solicitada, nos termos 
do art. 43, inciso li, do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. J9 
Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Aprovado o re
querimento, fica concedida a licença solicitaçla, nos termos 
do art. 43, II, do Regir.Oento Interno. 

COricedo a palavra ao nobre Senador Henrique Almeida. 

O SR. HENRIQUE ALMEIDA (PFL-AP. Pronuncia o 
seguinte discurso.) -Sr. presidente, Sr'~ e Srs. Senadores, 
atravessamos um momento muito difícil da vida brasileira: 
nos grandes centros cosmopolitas acumUiam:se milhões de 
artigos trabalhadores rurais, seduzidos pela atração das imaw 
gens coloridas do confo~to e da riquezà das histórias bonitas 
da televisão. ___ . __ · _ ,_ 

Segundo P. Brulat, nada custa mais caro do que ser pobre. 
Pobre no interior, pobre nas cidades. 
Lá, as choupanas de taipa, ou de sapé aqui, barracões 

entre valas negras, nas favelas da periferias, _é impossível dizer 
onde a miséria é pior. - _ 

Os números,-atro"zes e verdadeiros, impreSsfonaih:- dez 
milhões de desempregados, trinta e dois milhões ~e famintos 
e indigentes, ainda dezoito milhões de carentes e subn~_tridos. 

Os números agridem, mas vêm- das estatísticas oficiais. 
Não há virtude que a pobreza não gaste (Chamfort); 

dela, nascem a inconformidade, a revOlta, a violência. 
De nada vale reprimir, a imposição é irracional, o proble

ma vai se agravar, o importante é trabalhar muito, para remo
ver as causas da tragédia. 

Cumpre-nos exercer, na plenitude, nosso devei" de repre
sentante do esquecido Norte, do jovem Estado do Amapá, 
no Senado Federal. 

Acorrer à convocação do Presidente Itam3r Franco, justa
mente preocupado com o drama da fome e da pobreza. 

Com a a_utoridade de quem fala em nome de uma região, 
o Norte-Nordeste, onde a desnutrição é 3,5 vezes (três e meio 
vezes) maior que no resto do Brasil. 

Aqui estamos, sem poder o ânimo, sem abandonar a 
esperança, erguendo nossa voz em defesa daquelas que traduw 
zem as únicas reservas nacionais ·pata -o futuro, as crianças 
menores de cinco an-os; das quais quarenta e três por cento, 
ou mais, vivem na· extrema pobreza. 

Trinta milhões de crianças sofrem a falta de sua merenda 
escolar, melancólico atrativo para não faltarem às escolas. 

Urge modificar Os padrões~ combatendo as causa, buscanw 
do as origens do mal, colocando o Brasil à altura de suas 
potencialidades. 

O Governo precisa-Sei" COirip-eteiité e objetivo, deve ofere
cer idéias, planos e projetes inteligentes e sérios, banindowse 
a corrupção, os favores e as falsas "facilidades". 

O Governo, o CongrêSso Nacional, a sociedade organi
zada, devemos todos ser convocados a participar da grande 
e decisiva campanha em prol da redenção do País. 

Quanto maior o desafio, melhor poderá ser a resposta. 
Principalmente, porquê--:- é fundamental destacar- não 

falta disponibilidade de alimentos produzidos. O que não exis
te, é poder aquisitivo, capacidade de atender ao custo dos 
alimentos. 

Iremos transformar este quadro, esta realidade fantástica, 
que faz cada universitário custar ao Brasil vinte mil dólares 
(US$ 20.000,00) anuais, sabendo-se que o benefício irá aten
der a 90% (noventa por cento) de jovens da classe alta, ou 
médiawalta. 

Não perderemos de vista o escandaloso contraste. na mes
ma oportunidade, que faz destinaremwse apenas trezentos dó
lares (US$ 300,00) aos alunos da área primária, cuja a grande 
maioria pertence às classes baixa e média-baixa. 

Somos solidários, não nos conformamos com um desafiO 
assim, sabemos que o Brasil é muitas vezes ma1qr que SeuS 
terríveis problemas. 

Meu Estado, o Amapá, está inserido na região Norte. 
Na região Norte, onde apenas 2,24% (dois vírgula vinte 

e quatro por cento) da população dispõe de rede de esgotos; 
somos uma parte do todo, apenas 1/3 (um terço) com acesso 
à uma alimentação adequada, em meio a 32,5% (trinta e 
dois vírgula cinco por cento) que vivem na mais extrema pow 
breza. 

-0 todo, é o Brasil. Se precisarem de exemplos de íniciaw 
tiva e vontade, apesar de dizer Emerson que "O mair homem 
da história foi i:i mais pobre", venh?m ao Amapá. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. -

O SR, P\l.ESIDENTE(Nabor Júnior) - Sobre a mesa, 
comunicação que será lida pelo Sr. Í 9 Secfeiáfio. ---- ---
. É lida a seguinte: 

AoExmo. Sr. 
Senador Humberto Lucena 
DD. Presidente do Senado Federal 
Nesta 

Excelentíssimo" Senhor Presidente, 
Nos termos do artigo 39, alínea a, do Regimento Interno, 

comunico que me ausentarei do País no período de 3 a 11 
de abril do corrente, em viagem particular. 

Brasília, 30 de março de 1993: - Senador Henrique Al
meida. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- A comunicação 
que acaba de ser lida vai à publicação. _ 

A Presidência comunica ao Plenário que a CoinisSão Dire
tora aprovou, em sua reunião do dia 25 de março último, 
os Requerimentos n95 252, 253, 255 e 257, de 1993, de Informa
ções, de autoria dos Senadores Gilberto Miranda, Cid Sabóia 
de Carvalho, Eduardo Suplicy e Ney Maranhão, aos Ministros 
_9as Mina~ e Energia e da Fazenda. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -A presente sessão 
foi convocada para, em atendimento a-o que preceitua o art. 
3', do inciso I, da Lei n' 7.087, de 29 de dezembro de 1992, 
eleger o Presidente e o V ice-Presidente do Instituto de Previ
dência dos COrigtessistas, IPC. 

A chapa registrada perante aquela instituição é a seguinte: 
Presidente: Senador Wilson Martins; Vice-Presidente: Depu
tado Manoel de Castro. 

A eleição será feita por escrutínio secreto. As çédtdas 
e envelopes necessários se encoritram à disposição dos_ Srs. 
Senadores, ao lado da uma. 

Declaro iniciada a votação. 
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A Presidência encaréce a presença do Srs. Senadores 
que_ se encontram em outras dependências do Congresso Na
cional, nas· comissões técnicas e nos seus gabinetes, a compare
cerem ao plenário, a fim de se processar a eleição para Presi
dente e Vice-Presidentc do Instituto de Previdência dos Con~ 
gressistas, IPC. 

A Presidência esclarece que há necessidade de quorum 
qualificado para a efetívaÇão desta eleição. 

De acordo com a legislação vigente, cabe ao Senado, 
e somente ao Senado, elegera Presidente e o V ice-Presidente. 
O Presidente eleito será üm Senador, que substituífâ o· atual, 
que é um Deputado. 

Solicito, pois, que os Srs. Senadores venham ao plenário, 
a fim de ultimarmos a votação com o quorum necessário. 

Todos os Srs. Senadores já votaram? 
(Procede-se à votação.) 

RESPONDEM A CHAMADA E VOTAM OS 
SRS. SENADORES: 

Affonso Camargo - Alfredo Campos -" Almir Gabriel 
- Álvaro Pacheco - Bello Parga - Beni V eras -Carlos 
De'Carli - Chagas Rodrigues - Darcy Ribeiro .:.... Dario 
Pereira- Dirceu Carneiro- Elcio Alvares- Epitácio Cafe~ 
teira- Eva Blay- Flaviano Melo- Francisco R_ollem)Jerg 
- Garibaldi Alves Filho"- Gerson Camata: _......:..Gilberto Mi
randa - Guilherme Palmeira - Humberto Lucena - Iram 
Saraivã.:.... Irapuan Costa Júnior :........::..Jarbas Passarinho- João 
Calmon -João França- Jonas Pinheiro- Josaphat Mari
nho - José Fogaça - José Paulo Bisol - Júlio Campos 
- Júnia Marise - Juvêncio Dias- Lavoisier Maia- Levy 
Dias - Louremberg Nunes Rocha - Lourival B<,~ptistá· .;_ 
Lucídio Portella-Magno Bacelar -:-Marluce Pinto- ~auro 
Benevides- Nabor Júnior- Nelson Wedekin- Ney Mara
nhão- Pedro Teixeira- Rachid Saldanha_D_e_(ii :---- ROnaldo 
Aragão- Ronan Tito- Valmir Campelo :...._Wilson Martins. 

O Sr. Nabo r Júnior, 2P SecretáriO, deixa a ·cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Chagas Rodri
gues, ]<:> Vice-Presidente. 

O Sr. Chagas Rodrigues, J<:> Vice-Presidente, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo sr. Gari-
baldi Alves Filho. · ··· ·· - ·· · · 

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filh-o)- A Presi
dência vai passar agora à apuração dos votos para Presidente 
e Vice-Presidente do Instituto de Previdência dos Congre's
sistas. 

Convido os nobres Srs. Senadores LavoiSier Maia e João 
França para serVirem de escrutinadores. (Pausa.) 

A Presidência vai proclamar o resultado. 
Foram encontradas na urna 50 sobrecartas. Foram apura

dos 50 votos para Presidente do IPC o. Senador Wilson Mar
tins; e 50 votos para Vice-Presidente do IPC o Deputado 
Manoel Castro. 

Declaro eleitos, para o biêniO 1993/1995, respectivamente 
Presidente e Vice-Presidente do Instituto de Previdência dos 
Congressistas, o nobre Senador Wilson Martins e o nobre 
Deputado Manoel Castro. 

O SR. PRESIDENTE ·(Garihaldi AivesFilho) -Passa-se 
agora à apreciação do Requerimento n9 289, de 1993, lido 
no Expediente, de autoria do nobre Senador Márcio Lacerda. 

Solicifó aõ riobrc Senador Iram Saraiva o parecer da Co
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

O SR. IRAM SARAIVA- (PMDB- GO. Para emitir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o nobre Senador 
Márcio Lacerda ped~ liçeqça para participar do Encontro In
terparlamentar Empr;esarial dos países do Cone Sul, em A rica, 
no Chile. _ .• .. .. _. _ . 

O r~querimento,tts_!.f P~vidamente instruído e o nosso 
parecer é favorável. · · 

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho) - O pare
cer é favorável. 

Em votação. ;; -
Os Srs. Seriadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
..;_provado o requ~rjrp.c:nto, fi~a concedida a licença soliCi-

tada. · ., · · 

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho)- Antes 
de encerrar a sessão,. a Presidência quer se congratular com 
o Senador Wilson Martins e com o Deputado Manoel Castro 
pela eleição para i ~re_sidência e a Vice-Presidência do IPC, 
desejando a ambos ll!fla_ feliz_gestão à frente daquele instituto. 

·O SR. P"RESIDENTE (Garibaldi Alves Filho)- Nada 
mais havendo a tratar~ está encerrada a sessão. 

(LeVantã!s'e a sesséi.O 'às 12 horas e 15 minutos.) 

ATO DO PRESIDENTE 
· .' N• 243, DE 1993 

Q _p_residente do__ Senado Federal, no uso de suas atribui
ções, ern 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 do Processo n" 
OOS:737/93-1, resolve:"' · . 

Nomear LUÍS Rb.GÉRIO VIÉIRA ESPÍNDOLA, para 
exercer o cargo, ehi ··cOmissão, de -secretário Parlamentar, 
COdigo AS-1, do (jliit(i[Q de Pessoaf do Senado Fedefal, com 
lotação e exercício it6 1

Gabinete do Segundo Vice-Presidente, 
Senador Levy Dias. --

Senado Federal~ 30 de março de 1993. -Senador Hum~ 
~e~to L~cena, Presi5lente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 244, DE 1993 

O Presidente do -Senado Federal, no uso de sua compe
tência regimental e regulam~ntar, em c9nformidade 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 vistil_Q que consta do Processo no PD-000131/93-8, resolve: 

Aposentar, por invalidez, o servidor WILLIAM SÉR
GIO MENDONÇA DUPIM, Especialista em Informática Le
gislat~vafAnálise da Informação, Nível Superior, Classe Espe
cial, Padrão IV, do Quadro de Pessoal do Centro de Informá
tica e Processamento de Dados do.Senado Federal -PRO
DASEN, nos termos do art. 40, im~iso I, da Constituição 
da República Federativa do Brasil, combinado com os arts. 
67, 186, inciso I,§ 1', 193 e 244 da Lei n• 8.112, de 11-12-90, 
e com o art. 76, inciso V, § 5" do Regulamento do Prodasen, 
bem assim com as vantagens constantes das Resoluções do 
Senado Federal n•' 87, de 1989- arts. 11 e 13 -,-,e 59, 
de 1991, dos Atos n" 005/89, 001/91, 003,005.e 006,de 1992, 
do Presidente do Conselho de Supervisão do Prodasen e com 
a vantagem constante da decisão da Egrégia Comissão Dire
tora do Senado Federal adotada em sua 14~ Reunião Ordinária 
realizada em 27-11-85, conforme Processo PD-1 010/85-9, com 
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proventos integrais, observado o_ disposto no art. 37, inciso 
XI, da CõilStituíÇãO-Federal. : · ' ·' 

Senado Federal, 31 de março cte 1993. -Senador Hum-
berto Lucena, Presidente. f .r.~: 1

,,, 

ATO DO PRESIDEN'f!l 
N• 245, DE 1,993, . 

O Presidente do Sena_do Fede-ral, no uso de suas _compe
tência re"giirierif3.1 e regulamentar, em conformidade com a 
delegação de competência que lhe fói;Outorgad"a pelo Ato 
da ComissãO Dirctora n" 2, de 4 de abri~ de 1973,_ e_ iendo 
em vista o que cOnsta do Pfocesso n~ PP!~Oó0076/93-T,-r~~Olve_: __ 

Aposentar, voluntariamente, o sei'vidor CESAR FB.AN
CO BONILHA, Especialista em Adõfi_O).'straçãO Legislativa/ 
Técnicas de AdministraçãO, Níve~ Mé,d.iO, Classe Especial, 
Padrão III, do Quadro Permanente 'q.o1Ce'ntro de Informática 
e Processamento de Dados do. Se.nadQ -.federal - PRODA7 
SEN, nos termos do art. 40,-incíso III, alínea c, da Constituição 
da República Federativa do Brasil, combinado com o_s_ arts .. 
67, 100, 186, inciso III, alínea c, e 244 da Lei n~ 8.112, de 
11-12-90, e com o art. 76, inciso V,§ so:e'8? do RegUlamento 
do Prodasen; Resolução n• 59/91 do-senado Federal, bem 
assim com as vantagens·da-RCsoiÚção-'lli>_87, de 198~- arts. 
11 e 13 -, e com os Atas n~ 005/89, 001191, 003, 005 e 
006, de 1992, do Presidente do Conselho de Supervisão do 
Prodasen e com a vantagem constante da decisão_ da Egrégia 
Comissão Diretora do Senado Federal adotada em sua-14• 
Reunião Ordinária realizada em 27-11-85, Cánforme_P_r_ocesso 
PD-1010185-9, com proventos pioporciori3is, -correspondente 
à razão de 30/35 (trinta e cinCo avos) di:> sei.i vencirllentO, 
observado o disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição 
Federal. 

Senado Federal, 31 de março de 1993. ~senador Hum
berto Lncena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 246, DE 1993 

tO 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 o? _2, de 4_ de abril de 1913~ e tendo
em vista o que consta do Processo n" 005.119/93-6, resolve: 

Aposentar, voluntariamente, a servidora ALBETISA 
DE JESUS NERI, Técnico Legislativo, Área de Assistência 
de Plenários e Portaria, Classe "Especi3.1", Padrão III, do 
Quadro de Pessoal do SenadQ Federa_!, nos termos do art. 
40, inciso III, alínea a, da Constituição da República Federa
tiva do Brasil, combinado com os arts. 186, inCiSo- III, alínea 
a; 250; e 67, da Lei no 8.112, de 11-12-90, bem assim com 
o art. 11 da Resolução (SF) n'' 87, de 1989, com proventos 
integrais,-observado o disposto no art._37~ incisO_ XI, da Consti
tuição Federal. 

Senado Federal, 31 de março de 1993. -Senador Hum
berto Lucena, Presidente. 
I 

(*)ATO DO PRESIDENTE 
N• 453, DE 1992 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe
tência regirite'i:J:tal e regulamentar, de conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 

("') Republicado por haver saído com incorreções no DCN, Seção 
II, de 11-3-93. · - --

da CoilliSsão Dl'J:e:tõfa no--2,--d.e 4 de 3hiii de- 1973, e tendo 
em vista o que consta do Processo n9 015.365/92-1, resolve: 

Aposentar, por invalidez, MIGUEL HONORATO DOS 
SANTOS, Técnico Legislativo, Área de ·A~tesanato, Classe 
''Especial", Padrão V, do Quadro de Pessoal do Senado fede
ral, nos termos do art. 40, inciso I, da Const.ituição da Repú
blica Federativa do Brasil, combinado com os artS;. 186, inciso 
I,§ I', e 67, da Lei n' 8.112, de 1990, qem assim com o 
art. 11 da Resolução (SF) n~ 87, de_ 1989, com proventos 
integrais, observado o disposto no art. 37, inciso XI, da Consti-
tuição Federal. .. 

Senado Federal. 13 de novembro de 19Q2. --: Senador 
Mauro Benevides, Presidente. 

(*) ATO DO PRESIDENTE 
--·. N• 27, DE 1~93_ 

O Presidente do Senado _Fede_raL •. IJ.O u:,;o dç su~_ .compe
·tência regimental e_ regulamentar, de conformic;laçie com a 
delegação de competência que lhe foí outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora no 2, de_4_ de abril de 19í'3, e tende;>_ 
em vista o que consta do Proce.sso n? 000.6,50/93.:-5, resolve: 

Alterar o Ato desta Presi9ência n9 51. deJ987, publicado 
rto DOU, Seçâo II,_ de 18 de fevereiro de 1987. p_ara man_ter 
aposentada a servidora PÉROLA CARDOSO RAULINO, 
Analista Legislativo, Classe Especial, Padrão V, do Quadro 
de Pessoal do Senado Federal- Parte Permanente 1 no cargo, 
em comissão, de Diretora da Subsecretaria de BiQlioteca, Có
digo SF-DAS-101.3, nos termos do art. 40, inciso III, alínea 
a, da Constituição da República Federativa do Brasil, combi" 
nado com os arts. 67, 186, incíso III, alínea a, e 193, todos 
da Lei n• 8.112, de 1990, e arts. 517, inciso I, e 524; do 
Regulamento Administrativo ·aõ -senado Federal, be,m assim 
com o a[t. 11 da Resolução SF n? 87, de 1989, com proventos 
iiúegrais, calculados com base no cargo, em comissão, de 
Diretor da Subsecretaria de Biblioteca, Código SF
DAS-101.3, a partir de 19 de setembro de 1992, observado 
o disposto no art. 37, incisO XI, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 26 de_ janeirO de 1993.- Senador Hum
berto Lucena, Presidente. 

(*) ATO DO PRESIDENTE 
N> 35, DE 1993 

O Presidente do Senado _Fed~r:al, no I,IS_O de suas atribui
ções regimentais e regulamentares, de conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora o? 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 n" 1, de 1991, e tendo em vista o que consta do 
Processo n° 000.253/93-6, resolve: 

Nomear FÉRES DE OLIVEIRA JÁBER, para exercer 
o cargo, em comissão, de Secretário Parlamentar, Código 
AS· I, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, comlotação 
e exercício no Gabinete do SenadQr Gilberto Miranda. 

Senado Federal, 28 de janeiro de 1993.- Senador Mauro 
Benevides, Presidente. 

(*) Republicado por haver saído com incorreções no .DÇN, St;:ção 
II, de 11-3-93. 
(*) Republicado por haver saído com incorreções no DCN, Seção 
II, de 11-3-93. 
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( 0 ) ATO DO PRESIDENTE 
N• 54, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso de sua compe
tência regimental e regulamentar, em cotlformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n9 2, de 4 de abril de 1993, e tendo 
em vista o que consta do Processo n• 001.601/93·8, resolve: 

Alterar o Ato desta Presidêncian•72, de 1987, publicado 
no DCN, Seção II, de 10 de março de 1987, para manter 
aposentado o servidor ALEIXO RAMIREZ. GONZALEZ, 
Analista Legislativo, Classe Especial, Padrão V, do Quadro 
de Pessoal Senado Federal - Parte Permanente, no cargo, 
em comissão, de Chefe de Gabinete do Presidente, Código 
SF-DAS-101.4, nos termos do art. 40, inciso III, alínea a, 
da Constituição da República Federativa do Brasil, oombinado 
com os arts. 67, 186, inciso DI, alínea •, e 193, todos da 
Lein9 8.112, de 1990, arts. 517, inciso J,e 524,do Regulamento 
Administrativo do Senado Federal, bem assim com o art. 
11 da Resolução SF n• 87, de 1989, com proventos integrais, 

(•) Republicado por haver saído com incorreçóes no DCN, Seção 
II, de 11·3·93. 

calculados com base no cargo, em comissão, de Chefe de 
Gabinete do Presidente, Código SF-DAS-101.4, a partir de 
19 de setembro de 1992, observado o disposto no art. 37, 
inciso XI, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 19 de fevereiro de 1993.- Senador Mau
ro Benevides, Ptesidente. 

(*)ATO DO PRESIDENTE 
N• 208, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no usO de suas atribui
Ções, em conformidade com a delegação de competência que 
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora n9 2, de 
1973, e tendo em _vista o que consta do Processo o? 
002.747193-6, resolve: 

Alterar o Ato n' 394, de 1991, para que FRANCISCO 
DE PAULA LIM~ JÚNIOR, ocupante do cargo, em comis· 
são, de Secretário Parlamentar, Código AS-1, passe a ter 
lotação e exercício no Gabinete do_ Líder_ do PDT, Senador 
Magno Bacelar. 

Senado Federal, 17 de março de 1993. -Senador Hum· 
berto Lucena, Presidente. 

(*) Republicado por haver saído com íncorreções no ncN, Seção 
li, de 19-3-93. 


